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Abstrakt:  

 

Název:  Podnikatelský plán projektu Sport in Prague. 

 

 

Cíle:  Cílem diplomové práce je především zpracování podnikatelského plánu k projektu 

Sport in Prague, který se zabývá podnikáním ve sportovním turismu v Praze. Na základě analýz 

následně stanovit rozhodnutí, zdali se vyplatí uvedené aktivity rozvíjet, případně jakým směrem. 

 

Metody: Podnikatelský plán byl sestaven na základě rešerše literatury týkající se tohoto 

problému. V diplomové práci bylo použito několik metod, díky kterým práce dosáhla svých cílů.  

Hlavní metodou byla zvolena forma dotazníku, který se primárně zaměřoval na respondenty 

v podobě náhodných turistů navštěvujících Prahu. Další metody zahrnuté v práci jsou analýzy 

incomingového cestovního ruchu, konkurence a finanční analýza.  

 

Výsledky: V práci bylo zpracováno několik analýz, z jejich výsledků vyplývá, že projekt 

může být ziskový a má smysl na něm dále pracovat. Dále bylo zjištěno, které služby eliminovat, 

které naopak podpořit a jak nastavit propagační kampaň.  

 

Klíčová slova: Podnikatelský plán, turismus, propagace, sport, podnikání 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract:  

 

Tittle: Business plan of Sport in Prague. 

 

 

Goals: The goal of this thesis is mainly create a kvality business plan of project Sport in 

Prague, which do business in tourism in Prague. And also show, if is profitable to develop activities 

and in which direction. 

 

Methods: Business plan is based on the research literature on this issue. In this thesis has 

been used several methods that make the work achieved its goals. The main method was chosen  

questionnaire, which was conducted through direct interviews of random tourists in Prague. Other 

methods included in the work are the analysis of incoming tourism, competition analysis and 

financial analysis. 

 

 

Results: There were created several analyzes in this thesis. Their results show that the 

project can be profitable, and it makes sense to continue working. It was found what the services 

should be eliminated and which should be encouraged. Also how to set up a promotional campaign. 

 

 

Keywords: Business plan, tourism, promotion, sport, business  
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1 Úvod 
 

V dnešní době má téměř každý možnost cestovat. Poznávání nových kultur, zvyků 

místních lidí atd. je pro mnohé oblíbenou činností. Téměř každý člověk několikrát za rok jede na 

dovolenou do jiného města, či cizí země.  

Pro dnešní západní civilizaci nabývá sport na významu a stává se nedílnou součástí života 

většiny lidí. Ať jde o sportování aktivní, nebo pasivní. Na vrcholové, nebo amatérské úrovni. 

Sportování posiluje ducha a dobrou náladu lidí.  

Diplomová práce se věnuje založení podnikatelského projektu, kde se autor rozhodl 

propojit turistický ruch se sportovní činností a vytvořit tak projekt, který se nazývá Sport in Prague, 

tedy jednoduše v překladu Sport v Praze.  Základní pojmy, které jsou pro celý koncept prvořadé, 

je propojení následujících 3 činností: cestování, sportování a podnikání. Projekt se zaměřuje na 

poskytování sportovních aktivit pro turisty, kteří se rozhodli navštívit Prahu.  

 

Tato diplomová práce by měla pomoci k legislativně správnému založení a k úspěšnému 

zavedení projektu na trh. Rovněž k nalezení nejvhodnějšího způsobu propagace, a zároveň 

k nejoptimálnějšímu přístupu ke klientům. Práce započaly v létě roku 2014.  Filosofií projektu je 

postupné rozšiřování aktivit bez větších počátečních investic. K základním nabízeným sportovním 

aktivitám patří: kolečkové bruslení, sjíždění řek a cyklistika.  V zimním období lyžování a běžecké 

lyžování.  

 

Diplomová práce je vhodná k nalezení nejlepších možných variant rozvoje, zároveň se 

zaměřuje na nejideálnější formu propagace. Diplomová práce vzniká v čase, kdy jsou hotové 

základní webové stránky a promyšlený základní koncept nabízených služeb.  
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2 Cíle diplomové práce 
 

Hlavním cílem diplomové práce je sestavení a vypracování podnikatelského plánu, který 

se týká projektu Sport in Prague.  

Další cíle jsou:   

1. Provést orientační analýzu vývoje cestovního ruchu v Praze. 

2. Zjistit zájem o sportovní aktivitu mezi cizinci navštěvujících Prahu pomocí 

dotazníku. 

3. Provést orientační analýzu konkurenčních firem, které mají podobné nebo obdobné 

zaměření jako projekt Sport in Prague. 

2.1 Úkoly práce  

 

1. Objasnění základních pojmů, rešerše literatury zaměřené na cestovní ruch, analýzu jeho 

vývoje, podnikání a podnikatelský plán. 

2. Sestavení dotazníku pro zjištění orientačního zájmu o sportovní aktivity u turistů z cizích 

zemí. 

3. Vypracování podrobného podnikatelského plánu. 

4. Sestavení SWOT analýzy projektu. 

5. Vypracování finančního plánu. 

6. Shrnutí dat a jejich diskuze. 

 

 

2.2 Vědecké otázky 

 

Může být  projekt Sport in Prague, založený na minimalistickém podnikatelském plánu, 

ziskový?  

O jaké konkrétní služby nabízené projektem Sport in Prague bude mezi turisty zájem?  
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3 Základní pojmy 

3.1 Podnikání  
 

Uvedená diplomová práce se zabývá podnikáním, a proto je nejprve nutné uvést základní 

vymezení tohoto pojmu.  

Podnik je považován za základní článek národního hospodářství. Vymezuje se jako 

ekonomicky i právně samostatná jednotka, která existuje za účelem podnikání. S ekonomickou 

samostatností, která je projevem svobody v podnikání, souvisí odpovědnost vlastníků za konkrétní 

hospodářské výsledky. Právní samostatností rozumíme možnost podniku vstupovat do právních 

vztahů s jinými tržními subjekty, uzavírat s nimi smlouvy, ze kterých pro něj vyplývají jak práva, 

tak povinnosti. Každý podnik musí mít obchodní jméno, které se nazývá firma. /28/ 

3.2 Základní formy podnikání  

 

Pro začátek podnikání je nutné založení právnické osoby. Nejčastějšími možnostmi jakým 

způsobem podnikat je výběr mezi podnikáním na bázi OSVČ, nebo založení obchodní společnosti.  

 

  Obchodní společnost je právnická osoba založená za účelem podnikání a dosažení zisku. 

Obchodní společnost může založit jak fyzická, tak i další právnická osoba. V případě jednoho 

zakladatele se společnost zakládá zakladatelskou listinou, v případě více zakladatelů společenskou 

smlouvou. Obchodní společnost vzniká až jejím zápisem do obchodního rejstříku a přidělením 

IČO. 

V České republice existují 4 základní druhy obchodních společností: 

● Veřejná obchodní společnost. 

● Komanditní obchodní společnost. 

● Společnost s ručením omezeným. 

● Akciová společnost. /39/ 

 

Diplomová práce se zaměřuje na oblast podnikání malých a středních společností. Nejčastější 

formou obchodní společnosti je společnost s ručením omezeným. Založení společnosti musí projít 

několika legislativními kroky.  
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1. Uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu. 

2. Složení základního jmění společnosti, nebo jeho části. 

3. Získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.). 

4. Zápis společnosti do obchodního rejstříku. 

5. Registrace společnosti u finančního úřadu. /43/ 

Pro podnikatele jsou toto první náležitosti, které musí obstarat. Podnikatel se také musí 

rozhodnout, jakou formou společnost založí. Podle toho je odvíjí registrační povinnosti.  

3.3 OSVČ 

  

Druhou důležitou formou podnikání je osoba samostatně výdělečně činná. Těch je v české 

republice zhruba 946 000. Takovéto podnikání má své výhody i nevýhody.  

 

3.3.1 Proces založení OSVČ  
  

Zájemce o živnostenské podnikání musí nejprve splnit všeobecné podmínky provozování 

živnosti popřípadě zvláštní podmínky provozování živnosti. 

Živnost ohlašovací (živnost řemeslné, vázané a volné) – fyzická osoba může po splnění 

stanovených podmínek, ohlášení živnosti a zaplacením správního poplatku začít s provozováním 

podnikatelské činnosti ihned. 

Živnost koncesovaná může být zahájena až po nabytí právní moci a udělení koncese. 

 

Poplatky spojené se živnostenským podnikáním 

Tabulka č. 1: Poplatky za ohlášení činnosti 

 

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání  1 000 Kč 

Další ohlášení živnosti     500 Kč 

Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání    1 000 Kč 

Přijetí další žádosti o koncesi     500 Kč 

  

Zdroj: Jak založit živnost [online] 12. 12. 2014 

 

http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/
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Začínající podnikatel má také zákonem danou povinnost se registrovat ke správci daně – 

finanční úřad, k okresní správě sociálního zabezpečení a ke zdravotní pojišťovně. Tuto povinnost 

musí splnit do 8 dnů ode dne zahájení či ukončení povinnosti zdravotní pojišťovně a okresní správě 

sociálního zabezpečení. Do 30 dnů od vydání oprávnění k podnikatelské činnosti je povinen se 

zaregistrovat ke správci daně (finanční úřad). 

/14, 33/ 

3.3.2 Druhy živností 

 

Existuje několik druhů živnostenských činností a každá má nějaké omezení, nebo odborné 

způsobilosti.  

Vázané živnosti 

Pro získání vázané živnosti, musí žadatel splňovat odbornou způsobilost, např. ukončené 

odborné vzdělání nebo rekvalifikaci, případně (pokud je to požadováno) i určitou délku praxe. 

Do skupiny vázaných činností patří i poskytování tělovýchovných služeb. Právě toto 

oprávnění je zapotřebí pro projekt Sport in Prague a je možné ho získat za těchto podmínek: 

· Vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou 

kulturu, tělovýchovu a sport, nebo. 

· Vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřené na tělesnou kulturu, tělovýchovu a 

sport, nebo.  

· Osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní 

činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo 

zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo 

ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována. 

*) ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991 

Sb., ve znění zákona č.130/2008 Sb., v souladu s předloženými doklady o odborné 

způsobilosti.  /45/ 

http://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-vazane.php
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast4.aspx#par45
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast4.aspx#par45


15 

 

 

Řemeslné živnosti 

Jsou to například: Řeznictví a uzenářství, mlékárenství, mlynářství atd. 

Pro získání řemeslné živnosti, musí žadatel splňovat odbornou způsobilost: 

· Odborné vzdělání v příslušném oboru nebo odborné vzdělání v příbuzném oboru a k 

tomu rok praxe v oboru.  

· Působení jako OSVČ, nebo zaměstnanec ve vedoucí pozici v daném oboru. 

· Alespoň 6 let praxe v oboru.  

Koncesované živnosti 

Koncesovanou činností je například výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, 

lihovin a ostatních alkoholických nápojů s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny 

a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením. 

 

Žadatel musí splňovat odbornou způsobilost, např. ukončené odborné vzdělání nebo 

rekvalifikaci, případně (pokud je to požadováno) i určitou délku praxe. 

 

Volné činnosti  

volná živnost je multiprofesní živnost. Sdružuje činnosti, které nevyžadují odbornou 

způsobilost. Do volné živnosti patří veškeré výrobní činnosti, obchodní činnosti a služby, které 

nejsou zařazené jako živnosti vázané, živnosti řemeslné ani živnosti koncesované. /45/ 

Autor práce vlastní živnostenské oprávnění od roku 2012. Založením projektu se nevytváří 

žádná další společnost, ale všechny aktivity jsou zaštítěny již platným živnostenským 

oprávněním. 

Konkrétně pro projekt Sport in Prague jsou nezbytná tato živnostenská oprávnění:  

http://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-remeslne.php
http://www.kurzy.cz/zakony/455-1991-zivnostensky-zakon/cast-2-hlava-1/
http://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-koncesovane.php
http://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-vazane.php
http://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-remeslne.php
http://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-koncesovane.php
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1. Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu.  

Jedná se o činnost ohlašovací vázanou.  Nestačí pouze toto oprávnění, je také potřebné 

vlastnit certifikaci na jednotlivé sporty. Proto se projekt zaměří na sporty, na které má 

Vojtěch Škop certifikované oprávnění.  

2. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu. /25/ 

 

Tím, že živnostenské oprávnění bylo vyřízeno před začátkem prací na projektu Sport in 

Prague, odpadly tyto legislativní povinnosti.  

 

3.4 Sportovní management 

  

Dle Čáslavové zle chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, 

spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň z části akcentují podnikatelsky 

orientované chování. Dále jde zcela bezvýhradně o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby 

sportovního zboží či provozování placených tělovýchovných a sportovních služeb. /1/ 
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4 Cestovní ruch  

4.1 Základní pojmy 

 

· F. W. Ogiville chápe cestovní ruch jako ekonomický jev spojený se spotřebou hmotných a 

nehmotných statků, hrazených z prostředků získaných v místě trvalého bydliště.  

· Podle Světové obchodní organizace znamená dočasnou změnu místa pobytu, tj. cestování 

a přebývání mimo místo trvalého bydliště, ne déle než jeden rok, zpravidla ve volném čase za 

účelem rekreace, rozvoje poznání a spojení mezi lidmi.  

· Podle AIEST (mezinárodní sdružení expertů cestovního ruchu) definuje soubor jevů a 

vztahů, které vyplývají z cestování nebo pohybu osob, přičemž místo pobytu není trvalým místem 

bydlení a zaměstnání.   

4.2 Formy cestovního ruchu 

 

· Rekreační cestovní ruch - přispívá k regeneraci a reprodukci fyzických a duševních sil 

člověka. Realizuje se ve vhodném rekreačním prostředí (vody, lesy, hory). Specifickým podtypem 

v českém prostředí je chataření a chalupaření.  

· Kulturně poznávací cestovní ruch - je cílený na poznávání historie, kultury, tradic, zvyků 

a podobné.  

· Sportovně turistický - využívá zájmu lidí o aktivní odpočinek, aktivní účast na sportovních 

činnostech. Obsahem může být i organizování pasivní účasti na sportovních akcích.  Tento typ 

cestovního ruchu je pro tuto diplomovou práci nejdůležitější a dále se jím bude v hojné míře 

zabývat.  

· Léčebně lázeňský- využívá přírodní léčivé zdroje a je zaměřen na léčbu, prevenci a 

relaxaci, celkovou obnovu fyzických a duševních sil jednotlivce.  

· Specifický - to může být například cestovní ruch seniorů, rodinný, venkovský, náboženský, 

zábavní a atrakční, gastronomický a podobně. /26, 44/ 

 

Pro projekt Sport in Prague bude zásadní kulturně poznávací cestovní ruch a sportovně 

turistický cestovní ruch. Ostatní formy cestovního ruchu nejsou zaměřeny na aktivní odpočinek.  
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Další rozdělení cestovní ruchu: 

· Domácí. 

· Zahraniční. 

· Aktivní cestovní ruch- incoming- příjezdy cizinců do České republiky. 

· Pasivní cestovní ruch - výjezdy českých turistů do zahraničí. 

· Tranzitní cestovní ruch.  

Vnitřní - zahrnuje domácí cestovní ruch cesty obyvatel po vlastní zemi a aktivní příjezdový 

cestovní ruch, tj. cesty a pobyt cizinců v dané zemi. 

· Národní cestovní ruch. 

· Mezinárodní cestovní ruch. 

 

Kdo působí na trhu cestovního ruchu 

Subjekty vyskytující se na trhu cestovního ruchu jsou: Na jedné straně to jsou zákazníci, kteří 

nakupují různé služby, bez nichž se jejich dovolená neobejde a služby, zaměřené na zábavu. 

V základní nabídce služeb jsou:  

· Dopravní služby související s cestovním ruchem. 

· Stravovací a restaurační služby. 

· Služby cestovních kanceláří, agentur turistických informačních center. 

· Sportovně rekreační zařízení. 

Doplňkové služby: průvodcovské služby, finanční služby, směnárny, prodej suvenýrů a 

předmětů souvisejících s cestovním ruchem a podobné./26/ 

 

 

 

4.3 Cestovní kanceláře a agentury 

 

Největšími hráči na trhu turistického ruchu jsou cestovní kanceláře a agentury, které nabízí, 

nebo zprostředkovávají nejrůznější zájezdy. Je také důležité srovnání cestovní kanceláře a cestovní 

agentury.  
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4.3.1 Cestovní kancelář 

 

Cestovní kancelář je základní provozní jednotkou cestovního ruchu. Předmětem její 

činnosti je zprostředkování, organizování a zabezpečování služeb související s cestovním ruchem, 

případně prodej zboží.  

Existují základní a specializované cestovní kanceláře. Ty specializované se zaměřují jen 

na určitý druh a rozsah služeb.  

 

Důležité je také zmínit, dle jakých zákonů mohou cestovní kanceláře fungovat. 

Cestovní kanceláře se musí řídit zákonem číslo 159/1999, který byl novelizován zákonem 

číslo 214/2006 Sb. Také se cestovní kanceláře musí řídit zákonem  455/1991 Sb. o živnostenském 

podnikání.  Zároveň byl v roce 1999 vydán zákon 159/1999 Sb. který upravuje podmínky 

podnikání v cestovním ruchu. Tento zákon upravuje vztahy mezi jednotlivými subjekty cestovního 

ruchu, které si vzájemně prodávají zájezdy. Také vymezuje dvě nové živnosti (provozování 

cestovní kanceláře a cestovní agentury, definuje také povinné smluvní pojištění cestovních 

kanceláří a vymezuje cestovní smlouvu. Důležitá změna je v tom že už nebude možné provozovat 

cestovní kancelář jako volnou činnost, ale bude zapotřebí živností dvou. Koncesovaná živnost pro 

provozování cestovní kanceláře a volná živnost na provozování cestovní agentury.  

 

Po nastudování tohoto zákona vyplývá, že nabízet například týdenní sportovní pobyt 

v horách, který by zahrnoval v ceně ubytování a stravování není možné bez živnostenského 

oprávnění na cestovní kancelář. Pokud někdo vlastní živnostenské oprávnění na poskytování 

sportovních služeb, nemůže organizovat výlety, kde bude zahrnuto ubytování.  

 

4.3.2 Cestovní agentura  

 

Provozování cestovní agentury patří mezi činnosti volné. 

Nesmí prodávat zájezdy pod svým jménem, cestovní smlouva musí být zároveň vždy mezi 

klientem a cestovní kanceláří.  

Podle zákona cestovní agentura může: 

· Zprostředkovávat prodej zájezdů pro CK.  
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· Nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu. 

· Smí prodávat jednodenní výlety, nesmí přesahovat 24 hodin, nebo zahrnovat nocleh. 

· Prodávat věci související s CR například mapy. 

 

4.3.3 Průvodci 

 

Nedílnou součásti turistického ruchu jsou samozřejmě průvodci. Na jejich práci záleží úspěch 

celé akce. Pokud je průvodce špatný, může zkazit dojem i ze skvěle připraveného zájezdu a 

naopak. Existují různé kategorie průvodců.  

· Místní průvodce: Jeho činnost je na území jednotlivých měst a jeho činnost je upravena 

individuálně městským zastupitelstvem. Podmínkou je většinou získání certifikátu průvodce.  

· Průvodce po jeskyni: ten rozšiřuje znalosti turistů o vývoji přírodní krajiny, působení 

přírodních zákonů při vytváření podzemního světa a podobně. Tento průvodce musí mít zkoušky 

akreditované MŠMT.  

· Průvodce poznávacích zájezdů: Zde průvodce cestuje s klienty a informuje je o různých 

místních zajímavostech. Musí zároveň plnit harmonogram určený cestovní kanceláří. 

· Průvodce pobytových zájezdů: Takzvaný delegát. Je stále na jednom místě a obstarává 

servis pro přijíždějící klienty.  

· Technický průvodce: Ten zajišťuje technické a organizační věci týkající se zájezdu. /26/ 

 

Pro projekt Sport in Prague jsou průvodci velice důležití. Pokud Sport in Prague nedokáže pokrýt 

zájem z vlastních zdrojů, musí najmout další průvodce a jejich výběr je velice náročný a zásadní. 
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4.4 Marketing a cestovní ruch 

  

Podle Kotlera můžeme marketing chápat jako umění a vědu výběru cílových trhů, 

získávání a udržování rostoucího počtu zákazníků pomocí vytváření a dodávání vysoké 

spotřebitelské hodnoty. /18/ 

 

Pilíře marketingu 

 Jsou jimi marketingová komunikace, marketingová strategie, segmentace trhu, 

marketingové nástroje, a jejich vhodná kombinace v marketingovém mixu.  

 

Marketingová komunikace 

 Jedná se o plánovitý kontinuální proces komunikace mezi firmou a potencionálním 

zákazníkem, s vlastními zaměstnanci, zájmovými skupinami a veřejností.  

 

Marketingová strategie 

 Marketingová strategie je ucelený způsob jednání organizace vůči zákazníkům, zahrnující 

orientaci na určité segmenty zákazníků, výběr marketingových nástrojů, marketingového mixu, 

způsobu marketingové komunikace. /9/ 

 

 

Segmentace trhu 

 Trh je na straně poptávky tvořen skupinami zákazníků se stejnými potřebami, ať už se 

jedná o fyzické, psychické nebo emoční, dále se stejnými vzorci chování, vzorci spotřeby, 

ekonomickými možnostmi, životním stylem, povoláním, takzvanými segmenty trhu.  

Součástí trhu je segment trhu cestovního ruchu, což je relativně homogenní skupina 

potencionálních návštěvníků destinací, dostatečně se lišících od ostatních skupin potencionálních 

zákazníků. Soubor vybraných segmentů trhu, které mají být v rámci marketingu daného subjekty 

osloveny, se nazývá cílovým trhem. Marketingové výzkumy se snaží odlišit co nejvíce jednotlivé 

skupiny trhu, aby byly vevnitř co nejvíce stejnorodé. Pro tyto skupiny je pak možno lépe vytvářet 

produkt, respektive zacílit vůči nim marketingovou strategii, sestavit marketingový mix, realizovat 

marketingovou komunikaci čí využít další marketingové nástroje.  
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Marketingové nástroje  

  Marketingové nástroje jsou obecně všechny kontrolované faktory externího a interního 

působení v rámci marketingu. Marketingové nástroje jsou de facto součásti marketingového mixu.  

/19, 21/ 

4.4.1 Marketingový mix 

 

Takto jsou označovány všechny kontrolovatelné faktory, které jsou firmou ve vzájemné 

součinnosti vybrány, aby byly realizovány cíle marketingové strategie. S cílem uspokojení potřeb 

zákazníka.  

Podle Kotlera se jedná o soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby 

dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu.  

Marketingový mix obsahuje 4P. 

· Product (rozmanitost, jakost, design, vlastnosti, balení, značka, velikost, služby, záruky). 

· Price (ceník, slevy, doba splatnosti, platební podmínky). 

· Place (distribuční cesty, pokrytí trhu, dislokace, zásoby, doprava). 

· Promotion (reklama, podpora prodeje, public relations, přímý marketing). 

U služeb ještě obsahuje další 3 části. 

· People. 

· Process.  

· Presentation. 

 

Rozšířený marketingový mix pro cestovní ruch – 8P 

Marketingový mix v cestovním ruchu obsahuje čtyři základní prvky, tzv. 4P: 

· Product – produkt. 

· Price – cena. 

· Place – distribuce. 

· Promotion – marketingová komunikace. 

 

Mnozí autoři doplňují tento základní mix o další proměnné P, avšak zatím nedošlo k jejich 

jasné shodě. Morrison považuje za nejvýznamnější tyto následující 4P: 

· Packaging – tvorba balíku služeb. 
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· People – lidé. 

· Partnership – spolupráce. 

· Programming – tvorba programů. 

 

8 P - jedná se o kontrolovatelné proměnné, které může management ovlivňovat a jenž musí 

přizpůsobovat neustálým změnám v okolí. V praxi neexistuje univerzální recept na sestavení 

ideálního marketingového mixu. Změna v chování jednoho z nástrojů vyvolá okamžitou změnu v 

jiných nástrojích, což vyžaduje v konečném důsledku i změnu mixu. 

 

Při sestavování podnikatelského plánu společnosti podnikající v cestovním ruchu je 

vhodné vytvořit marketingový mix s 8P. Tak tomu je i u plánu projektu Sport in Prague.  

/4, 23, 44/ 

 

 

Produkt 

 

 Produkt je základem každého podnikání a zároveň nejdůležitější prvek marketingových 

aktivit. Patří sem fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky (veškeré hmotné 

a nehmotné statky). Produkt konkretizuje potřeby, přání, požadavky a očekávání zákazníků. Pojem 

produkt obsahuje kvalitu, značku, styl, image, design, obal, název, jméno výrobce, dosažitelnost 

výrobku aj. Produkt musí optimálně uspokojovat individuální požadavky individuálního 

zákazníka. Kvalitní produkty jsou předpokladem úspěchu firmy na trhu, proto firmy musí 

připravovat strategické plány v souvislosti s jednotlivými znaky produktu. /22/ 

 

Cena 

 

V cestovním ruchu je cena velice důležitý prvek marketingu. Je úzce propojena se segmentací 

zákazníků. Cena se také uplatňuje při:  

· Regulaci přístupu ke službám a místům - pro exkluzivní produkty. 

· Kontrole přístupu v čase- zvýšení zájmu o mimosezonní produkty a zároveň regulace 

poptávky v sezóně. 

· Kontrole přístupu k prostoru - nižší ceny mimo centrum. 
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· Maximalizaci přístupu- například vyvolání poptávky po méně navštěvovaných 

atraktivitách. 

Aspekty, které ovlivňují rozhodování o ceně jsou: cíle organizace, marketingová strategie 

organizace, cíle cenové politiky, náklady, zákony a předpisy, konkurence, názor a pohled 

zákazníka a trh.  

 

Distribuce 

 

Produkty cestovního ruchu jsou ve spojení s klasifikací podle komplexnosti poskytovaných 

služeb distribuovány následujícími způsoby:  

· Jako předem připravené komplexy služeb (package). Tuto distribuci zajišťují cestovní 

kanceláře a cestovní agentury. 

· Jako jednotlivé služby - specializované cestovní kanceláře, jednotliví dopravci atd. 

· Jako požadovaná kombinace základních služeb. 

 

Při distribuci jsou používány nejčastěji tyto nástroje:  

· Klasické prostředky, jako je telefon, fax, nebo osobní kontakt. 

· Webové stránky. 

· Mobilní telefony. 

· Informační stojany. 

· Digitální televize. 

 

Současné trendy při distribuci produktů v cestovním ruchu jsou zjednodušení distribuční cesty, 

což vede k zlevnění produktů a zjednodušení přístupu k produktu, dále je trend zavádění lokálně-

kontextových služeb, které podporují portfolio služeb nabízených klientovi v dané lokalitě. 

 

Rovněž se objevují nová média distribuce, jako je například digitální televize, nebo služby 

mobilních operátorů. 

Zároveň jsou produkty cestovního ruchu distribuovány současně několika různými způsoby, 

což zvyšuje jejich časovou a prostorovou dostupnost, možnost porovnání a výběr způsobu 

distribuce klientem.  
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Propagace  

 

Propagace je jedním z marketingových nástrojů a slouží na podporu prodeje a 

marketingovou komunikaci se stávajícími a potencionálními zákazníky.  Prvky propagace jsou 

reklama, vztahy s veřejností (PR), podpora prodeje, osobní prodej a přímý marketing 

Významnou součástí propagace v cestovním ruchu jsou veletrhy cestovního ruchu, 

workshopy, prospekty, brožury, letáky, katalogy, reklama a články v časopisech, webové stránky, 

reklama v televizi a rozhlase atd.  

 

Reklama 

 Reklama je placená forma propagace a představení výrobku. Je zároveň nejvíce viditelnou 

formou propagace. Plní 3 základní funkce: informační, přesvědčovací a upomínací.  

V cestovním ruchu by reklama měla vzbuzovat pocit bezpečí, klidu, spolehlivosti, 

neobvyklosti nebo neopakovatelnosti zážitků, výjimečnost služby, zaměření na klienta. 

 

Reklama má své výhody . Je velmi pružná a dokáže se zaměřit na různé segmenty. Reklama 

může být efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům, jestliže cílovou skupinu tvoří velký počet 

lidí.  Další výhodou je to, že sdělení lze pravidelně opakovat a prezentovat různě v různých 

médiích.  

Nevýhody reklamy jsou: drahý návrh a provedení reklamy a to hlavně v televizi v hlavním 

vysílacím čase. Dále se zvyšuje přesycenost cílových skupin reklamou a klesá tak její účinnost. 

Také je relativně nesnadné sledovat její účinnost.  

 

 

Vztahy s veřejností- Public relations 

Druhá složka propagace jsou vztahy s veřejností - plánované i neplánované kontinuální 

působení na veřejnost a zájmové skupiny s cílem vytváření jejich pozitivních názorů na konkrétní 

subjekt. Jedná se o neplacené aktivity, jako jsou například veřejné projevy, články v tisku, nebo 

výroční zprávy.   
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Podpora prodeje 

Podpora prodeje zahrnuje aktivity, které stimulují prodej. V cestovním ruchu se jedná o 

snižování ceny, slevy, výhodné cenové nabídky, předání drobných dárků zákazníkovi, zvýhodnění 

pro stálého zákazníka atd.  

 

 Osobní prodej 

Zde působí speciálně vyškolení prodejci, kteří mají za úkol přímé oslovení zákazníka, 

podání všech důležitých informací a přesvědčit ho o koupi.  

  

 Přímý marketing 

Toto je způsob marketingové komunikace, kde dochází k přímému oslovení zákazníka 

pomocí emailu, pošty, telefonu, nebo i osobně. K oslovení se používají získané databáze klientů, 

které obsahují konkrétní informace o klientech, aby se dala lépe zaměřit cílová skupina oslovených 

lidí.  

 Dokud nebude mít projekt Sport in Prague dostatečnou databázi klientů, tak tuto formu 

propagace nebude používat. 

 

 

Packaging  

Tvorba balíku služeb, které představují směs několika služeb formovanou do podoby 

jednoho balíčku. Nákup tohoto uceleného balíku služeb je pro klienta finančně výhodnější, než 

kdyby kupoval jednotlivé služby samostatně. 

 

People  

  Cestovní ruch hodně ovlivňuje kvalita lidských zdrojů. Lidé velkým podílem vytváří 

služby v cestovním ruchu. Úspěch závisí na vhodném výběru lidí, jak ze strany zaměstnanců 

(zejména u zaměstnanců v 1. linii, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníkem), tak i ve smyslu 

řízení zákaznického mixu, tedy vhodného výběru zákazníků. Lidé, to jsou zaměstnanci 

podniků, hosté a také místní obyvatelstvo. To může, ale také nemusí, být příznivě nakloněno 

budování určitého místa jako turistické destinace.  
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Partnership 

Spolupráce s ostatními hráči na poli cestovního ruchu. Spojenectví se vyplácí oboustranně, 

jedna firma přivádí zákazníky, druhá poskytuje slevu na služby. Takovýchto partnerů je vhodné 

mít co nejvíce.  

 

Programming  

Tvorba programů. Programování zahrnuje postupy, úkoly, časové rozvrhy, mechanismy, 

činnosti a rutiny, pomocí nichž je služba poskytována klientovy. Jedná se o programy 

jednodenních výletů, programy potápěčského kurzu v době zájezdu, programy společenských 

akcí, které mají zvýšit konzumaci služeb zákazníkem či zvýšit atraktivnost balíčků. /44/ 

 

 

4.4.2 Marketingové plánování  

 

Je to nástroj, který připravuje rozvoj firmy s předstihem a před změnami trhu. Plánování je 

nutné, protože respektuje reakční čas firmy na změny v jejím okolí, koordinuje aktivity firmy v 

čase a klade důraz na rozvoj vlastního potenciálu.  

 

Podle Horákové zahrnuje marketingové plánování následující etapy, které se mohou vzájemně 

prolínat a doplňovat: 

· Marketingová situační analýza. 

· Stanovení, verifikace či modifikace vize. 

· Stanovení marketingových cílů. 

· Formulování marketingové strategie a s ní souvisejících krátkodobějších 

marketingových taktik, kampaní a aktivit. 

· Sestavení marketingového plánu. 

 

Nástroje marketingového plánování:   

Nejznámějším marketingovým nástrojem je SWOT analýza, dále marketingová situační 

analýza, primární a sekundární marketingový výzkum, strategie firmy a odvození dlouhodobé 

marketingové strategie, zpětná vazba v marketingovém plánu, analýza portfolia BCG. 
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/43, 9/ 

 

4.5 Specifika marketingu cestovního ruchu  

  

Jedná se o komplexní službu, která vzniká provázáním spolupráce mnoha dodavatelů a 

zprostředkovatelů služeb. Služby v cestovním ruchu mají řadu specifik. Z nichž vyplývají 

specifika marketingu cestovního ruchu. 

· Jsou vázány na určitý prostor- město, památka, řeka…  

· Časově závislé- roční období, konání kongresu, výstavy. 

· Komplexní charakter. 

· Jsou široce zastupitelné z hlediska destinace, zprostředkovatele, dodavatele služeb. 

· Závislé na jejím včasném zabezpečení.  

· Poptávka je místně i časově závislá. 

· Výrazně se uplatňuje segmentace trhu. 

/23, 44/ 

 

4.5.1 Faktory ovlivňující cestovní ruch 

 

Politické faktory 

 V Evropě v poslední době probíhají politické změny a různé krize. Můžeme zmínit 

například současnou imigrační krizi v Evropě, konflikt Blízkém východě, ekonomické sankce vůči 

Rusku, nebo finanční krizi v Řecku.  

 

Ekonomické faktory  

 Zde můžeme hovořit o dopadu změn kurzu jednotlivých měn, zrušení bezcelních prodejen, 

což je hrozbou pro mnohá letiště, nebo provozovatele trajektů. Také harmonizace daně z přidané 

hodnoty může vést k růstu cen některých produktů cestovního ruchu v zemích, kde jsou dosud 

zdaňovány nižší sazbou nebo nejsou zdaňovány vůbec. Dalším ekonomickým faktorem je 

například hospodářský růst dané země.  

 Česká republika má výhodu, že má celkově nižší ceny, než jsou ve vyspělých zemích.  
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Sociální faktory 

Jsou významným faktorem segmentace zákazníkův cestovním ruchu. Typické je pro ně 

spojení s ekonomickými a demografickými vlivy.  

 Demografické změny vedou ke stárnutí populace a růstu počtu neúplných rodin, což 

představuje rostoucí cílové tržní segmenty pro marketing cestovního ruchu.  Dále jsou to větší 

různorodost populací a větší vliv médií. 

 

Technologické faktory 

 Technologické novinky v cestovním ruchu mohou mít v nadcházejících letech velice 

významný dopad. Například inovace v oblasti komunikace usnadní kontakt s klienty. Technika 

propagace se také mění a elektronická média mohou postupně nahradit převládající brožurky a 

katalogy.  

 

Jaké mají tyto faktory dopady na marketing: 

· Růst tržních segmentů v oblasti studentů, kteří se zúčastní například výměnných 

pobytů, starších manželských párů, nebo jednotlivců hledajících nové zážitky.  

· Tříštění masových trhů na menší celky.  

· Technologie dovolí zákazníkovi přístup k produktům bez zprostředkovatele. /21/ 

 

 

4.6 Charakteristika sportovního cestovního ruchu 
 

Pro pochopení problematiky sportovního cestovního ruchu je nutné definovat základní 

pojmy. Pro cestovní ruch i pro pojem sport existuje řada definic, které se svým významem výrazně 

neliší. Následující definice vystihují problematiku nepřesněji. 

 

Cestovní ruch 

Indrová a kolektiv charakterizuje cestovní ruch jako: Činnost osoby, cestující na 

přechodnou dobu do místa mimo své běžné životní prostředí, a to na dobu kratší než je stanovena, 

přičemž hlavní účel cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. 
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Stanovená doba je určena na 6 měsíců pro domácí cestovní ruch a 1 rok pro cestovní ruch 

mezinárodní. Dočasná změna místa pobytu, tj. cestování a přebývání mimo místo trvaléhobydliště, 

zpravidla ve volném čase, a to za účelem rekreace, rozvoje poznání a spojení mezi lidmi. /11/ 

 

Sport 

Pojem sport se používá běžněji a ve všeobecnějším slova smyslu, proto je těžké přesně 

určit jeho úplný význam a ohraničit, co sportem je a co už jím není. Níže uvedené definice se 

pokouší pojem sport vymezit. /12, 24/ 

 

4.6.1 Typologie sportovního turismu 

  

Typologie sportovního turismu je založená na motivu „sportovní“ cesty. Ve sportovním 

cestovním ruchu je evidentní hierarchie turistických aktivit. Sportovní turisté mohou být 

motivování jednotlivými sportovními akcemi, kombinací sportovní a nesportovní akce nebo 

nesportovními akcemi, obsahujícími sportování. Přitom se všeobecně rozlišuje mezi těmito typy: 

 

 Domácí sportovní turismus 

Zahrnuje více než jednodenní cestu za sportem přesahující vzdálenost 40 km a zahraniční 

sportovní turistika - je cestou do cizí země za účelem účasti na sportovní aktivitě v pozici diváka, 

aktivního účastníka či funkcionáře  

 

Výkonnostní a závodní sportovní turismus 

Lidé, jejichž hlavním zaměstnáním je sport (atleti, trenéři, maséři, doprovodný tým) 

cestují, aby se zúčastnili závodů, soustředění, apod. A před závodem, mezi nebo po závodech 

provozují aktivity spadající do oblasti cestovního ruchu. Sportovní hledisko je hlavním důvodem 

pro cestování. 

  

Rekreační a relaxační sportovní turismus  

Někdy také označován jako aktivní. Pro tento typ jsou typické rekreační sporty během 

dovolené, jakými jsou např. rybolov, golf, jezdectví, rafting, vodní surfing a horolezectví. Všechny 
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tyto aktivity vyžadují určitou míru sportovních dovedností a nabízejí také možnost soutěžení a 

zážitku.  

 

Event turismus 

  Sportovní turismus souvisí i s diváctvím na sportovních akcích. Turisté - diváci se v těchto 

případech účastní určité sportovní akce, která se koná v jiných zemích a městech než sportovci, 

trenéři, sportovní tým a fanoušci žijí. /29/ 

 

 

Další klasifikace zahrnuje pět typů, které se vzájemně svým obsahem překrývají. 

1) Sportovní turismus se sportovním obsahem, kdy sport je vedlejší aktivitou a není 

hlavním motivem/ účelem cesty. 

2) Účastnický sportovní turismus. V jádru ho lze chápat jako sportovní dovolenou, včetně 

jednodenních výletů.  

3) Tréninkový sportovní turismus je již úzce specifikován. Obsahuje cesty, kde je 

primárním účelem sportovní trénink nebo instruktáž. Jedná se o celé spektrum akcí, od 

víkendového kurzu v plachtění pro začátečníky až k profesionálnímu tréninkovému kempu národní 

reprezentace atletů. 

4) Sportovní události. Znamená takový turismus, kde primárním účelem cesty je účast na 

sportovní akci buďto jako přímý účastní (aktivní sportovec) nebo jako divák/návštěvník. Zde jsou 

akce typu Olympijské hry, mistrovství světa až po malé akce na regionální úrovni. 

5) Luxury sport tourism, není definován konkrétním typem aktivity. Spíše se jedná o 

kvalitu zařízení, které je navštíveno, využíváno. Jedná se v podstatě o luxusní ubytování, sportovní 

zařízení a vybavení. /31/ 

 

Pro projekt Sport in Prague jsou prospěšné všechny typy sportovního turismu. Turisté, kteří 

mají rádi sport a mají problém se zvládnutím jednoduché sportovní zátěže jako jsou například 

cyklistické výlety, nebo tréninky na inline bruslích.  
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4.7 Statistiky turistů v Praze 

 

Pokud se zaměříme na statistiky, tak uvidíme, že na tom Pražská metropole není vůbec 

špatně. Je v první desítce nejnavštěvovanějších evropských měst. Ročně se o několik procent 

zvyšuje počet turistů, kteří navštíví Prahu. Jezdí do Prahy především za kulturou. Podle statistik v 

roce 2014 navštívilo Prahu cca 6 milionu turistů, což je velice obdivuhodné číslo. Nejvíce turistů 

se v Praze objeví v srpnu a nejméně v únoru.  /10, 26, 34/ 

   

Graf 1: Měsíční vývoj návštěvníků Prahy v letech 2013 -2015. 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad 13. 11. 2015 

 

Graf potvrzuje, že se počet turistů každoročně zvyšuje až na drobné kolísání, také je vidět, 

že největší návštěvnost Prahy je v letních měsících, kde dominuje srpen. V zimních měsících je 

návštěvnost slabší. Tou dobou jezdí turisté spíše do teplých krajin. V období vánočních svátků se 

situace zase zlepší. Praha láká na tradiční vánoční trhy. V roce 2013 byl počet turistů v Praze 

zhruba 5,5 milionu.  

 

Graf 2: Počet přenocování v tisících a průměrný počet přenocování turistů z jednotlivých zemí.  
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Zdroj: Český statistický úřad 13. 11. 2015 

 

Na tomto grafu je vidět, kolik nocí v průměru stráví turisté jednotlivých národnosti v Praze. 

Rusové zde tráví největší počet nocí, v průměru 3,9. Naopak nejméně přespávajícími turisty jsou 

Číňané. Turisté z odlehlejších částí zeměkoule zase nevěnují výlet pouze jednomu městu, proto 

zde netráví hodně nocí.  Z grafu zároveň vyplývá, že nejvíce navštěvují Českou republiku Němci 

a Rusové, nejméně pak Ukrajinci a Japonci. 
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Graf 3: Procentuální zastoupení turistů v Praze z jednotlivých zemí. 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad 13. 11. 2015 

Graf ukazuje podíl zahraničních turistů z jednotlivých zemí. Nejvíce návštěvníků v Praze 

je z Německa, Ruska a USA. 

 

Z analýzy cestovního ruchu v Praze vyplývá, že počet turistů každoročně roste, tím se i 

zvyšuje poptávka po službách pro turisty. Je více pravděpodobné, že některé ze skupinek turistů 

využijí nabídku sportovních výletů. Z minulých dvou grafů je možné vyhodnotit, na které 

národnosti je vhodné se zaměřit. Nejlépe dopadly země Německo, Rusko a USA, pro více klientů 

z těchto zemí je možné například přeložit webové stránky také do ruštiny, nebo němčiny. Zároveň 

je možné cílit propagaci na tyto země.  

Na Grafu 2 vidíme, že v zimních měsících je počet turistů mnohem menší než v létě. Proto 

se projekt může zaměřit více na letní sportovní aktivity.  
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4.8 ICT v cestovním ruchu 

  

Vliv informačních technologií v cestovním ruchu je velice důležitý. Každý hledá služby 

převážně přes internet, proto dávají firmy těmto technologiím velký význam. Je důležité být na 

prvních místech v internetových vyhledávačích, mít líbivý design webových stránek, pomocí 

informačních technologií mohou zákazníci také platit za služby. 

Turisté před dovolenou zjišťují informace o cílové destinaci, co tam budou dělat, kde se 

ubytovat a jak tam budou cestovat. Pokud ovšem nejedou s cestovní kanceláří.  

Běžný turista postupuje tak, že jako první navštíví webový vyhledávač. Nejrozšířenější je 

v Evropě vyhledávač Google.com. Poté uživatel zadá klíčové slovo, což je například sport 

adventure Prague. Následně vyjede seznam webových stránek, které se zabývají tímto tématem a 

nabízí tyto služby. Zájemce, který si prohlíží první stránku Googlu většinou vybere prvních 

několik stránek, nebo klikne na takzvané sponzorované reklamní stránky, které vybíhají hned 

nahoře a platí se za proklik. Stránky, které se nachází dále, většinou nejsou ani rozkliknuty, protože 

se tam už potencionální zákazník ani nedostane.  

Zde je nutné podniknout potřebné kroky, aby byly stránky dobře vidět a byly na prvních 

pozicích ve vyhledávání po zadání klíčových slov.  /40/ 

 

 

 

4.8.1 SEO 

 

SEO je zkratka pro Search Engine Optimization. Je to označení vytváření a 

upravování webových stránek tak, aby jejich forma a obsah byly vhodné pro automatizované 

zpracování v internetových vyhledávačích a byly tak stránky vidět na prvních pozicích.  

 

Co je konkrétně důležité: 

· Nadpis a popis stránky. 

· Nadpis a popis se zobrazuje ve vyhledávačích. Jeho správné napsání rozhoduje, zda 

návštěvníci kliknou na stránku, nebo nekliknou. Nadpis by měl být jednoduchý a 
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srozumitelný. Popis by měl zase zřetelně vystihnout, co stránka obsahuje. Zároveň by 

tam mělo být něco zajímavého, čímž se stránka odlišuje od konkurence.  

· Vytvoření zajímavého obsahu. 

· Obsah musí být zajímavý, aby lidé strávili déle času na stránkách a aby případně sdíleli 

její odkaz. V žádném případě se nevyplatí kopírovat obsah ostatních webů. Poté 

prohlížeče penalizují ztrátou pozice, nebo dokonce vymazáním stránek z prohlížení.  

· Struktura textu. 

· Je lepší mít strukturovaný text. Vytváření nadpisů, podnadpisů, odstavců a odrážek je 

velmi vhodné. Dále je dobré mít na stránce například obrázek, nebo video s popisem 

produktu. 

· Rychlost načítání stránek. 

· Zákazník nesmí čekat na načtení, poté si bude myslet, že jsou amatérské, nebo 

zavirované. Ideální je načtení do 4-5 sekund.  

· Nastavení značek v kódu. 

· V programování stránek je dobré nastavit značky, které přímo pomáhají návštěvnosti: 

Google autorship (Google.com), Schema.org, Open Graph Protocol a další, zde se 

jedná o pokročilejší technologie, které ne každý zvládne.   

· Facebook, Google+, Twitter, 

· Tlačítka like, sdílet atd. jsou ideální pro propagaci nějakého nového příspěvku, fotek, 

nebo videí. Toto však nemá příliš velkou účinnost.  

· Google analytics. 

· Pokud je tvůrce stránek zároveň dobrý manažer, musí vše měřit a analyzovat. Díky 

tomuto online analytickému nástroji může zjistit, jaký dopad měla reklamní kampaň, 

nebo sdílení příspěvků.  

· Odkazy mimo web. 

· Čím více partnerských webových stránek odkazuje na dané webové stránky, tím 

lépe a zvyšuje se tak návštevnost i zlepšuje pozice ve vyhledávání.  

 

Pokud už na stránky potencionální klient klikne, tak je důležitou věcí design. Osoba před 

monitorem hned pozná, jaké to je firma. Pokud má kvalitní líbivý design, zůstává na stránkách. 
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Pokud mají stránky, ošklivý, nemoderní a příliš jednoduchý design, tak si osoba hned pomyslí, že 

to není tak věrohodná společnost a stránky opustí.  

Jestliže potencionální klient zůstane na stránkách, záleží už jen na tom jaký je produkt a jeho 

cena.  /13, 20/ 

 

Dle vlastní zkušenosti autora je pro webové stránky velice důležité, aby splňovaly pravidla pro 

SEO. Je viditelný rozdíl mezi stránkami, které tyto pravidla plní a které ne. Stránky, které se řídí 

pravidli SEO jsou vidět pro vyhledávače mnohem více a jsou na lepších pozicích.  

4.8.2 Google Adwords 

 

Druhá možnost, jak zajistit návštěvu stránek, je zaplacení reklamy na Google Adwords. 

Zde zadavatel zaplatí za každý proklik potencionálního zákazníka na danou stránku. Ve 

vyhledávači vyjíždějí takto podporované stránky na prvních místech s označovacím štítkem 

,,Reklama” Pokud souhlasí klíčová slova s tím, co zákazník hledá, klikne na stránku a její majitel 

zaplatí za proklik. Pokud na stránku nikdo neklikne, nic se neplatí, což je velká výhoda.  

 

Pro projekt Sport in Prague je nástroj Google Adwords klíčový. Hlavní propagační 

strategie bude vedena právě přes tento placený vyhledávací nástroj, protože kvalitou webových 

stránek projekt nemůže konkurovat velkým společnostem.  

 

Pokud bychom měli srovnat co je lepší, zda zdlouhavé a náročné zlepšování stránek, aby 

byly zobrazovány na  prvních místech, nebo zadání reklamy, je toto velice obtížné říci, co se z 

podnikatelského hlediska více vyplatí. Google Adwords se určitě vyplatí na propagaci určitého 

produktu, kde je cílem mít rychle výsledky. Nicméně je určitě vhodné využívat obě tyto metody. 

Dávat čas na vylepšení stránek, případně platit nějakému webmasterovi  a zároveň investovat do 

reklamy Adwords.  Mezi hlavní výhody služby Adwords patří například to, že si každý může 

přesně určit, kolik za kampaň utratí, může dobře zacílit na lokální cílovou skupinu a na zákazníky, 

kteří mají o službu reálně zájem. 
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5 Podnikatelský plán 
 

Podnikatelský plán by měl být základním kamenem pro vznikající podnik. Mělo by v něm 

být popsáno vše, co se týká společnosti.   Autoři Hisrich a Peters definují podnikatelský plán jako 

písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny klíčové vnitřní a vnější faktory 

související se založením a chodem podniku. /8/ 

Podle Srpové je podnikatelský plán písemný dokument, který popisuje všechny podstatné 

vnější i vnitřní okolnosti související s podnikatelskou činností. /32/ 

 

Šiman a Petera definují podnikatelský plán jako písemný dokument, který je zaměřený na 

budoucí vývoj podniku. Význam podnikatelského plánu spočívá v získání, analýze a následném 

využití relevantních interních i externích informací. /38/ 

 

Co je nutné sestavení správného podnikatelského plánu. 

Podle Korába se podnikatelský plán sestává ze 3 stupňů. 

1. Porozumění kdo jsme. 

o Zde se jedná o porozumění našemu produktu, nebo službám, zda jsou lepší, nebo 

horší než konkurenční.  

o Zároveň musíme porozumět, kdo jsou naši zákazníci a proč u nás nakupují. Také 

musíme porozumět našim silám, znalostem a i samotnému trhu. 

2. Rozhodnutí kam chceme jít - zde musíme určit naše cíle. 

3. Plánování jak se tam dostat./16/ 

 

Důležitost podnikatelského plánu. 

Díky podnikatelskému plánu je možné zjistit, zda je projekt vůbec realizovatelný. Pokud 

se zjistí, že projekt nemá šanci na budoucnost, je to patrné hned na začátku a ne až po vynaložení 

nemalých investic do začínajícího podniku, čímž se ušetří spousta peněz.  

Podnikatelský plán dává možnost promyslet a prozkoumat vlastní podnikatelskou 

koncepci, je to nástroj pro úspěšné vedení, slouží také ke kontrole finančních toků, sledování 

prodejů, přípravě dlouhodobých plánů. Z tohoto pohledu podnikatel získává poznatky, jak reálné 
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bylo jeho očekávání, jak se jeho podnikatelské očekávání splnilo. V případě vzniku odchylek, musí 

zjistit příčiny. 

Podnikatelský plán je také důležitý pro potencionální investory. Podle toho, jak je 

zpracovaný a jaké má výsledky, se rozhodují o případné investici do projektu. /15/ 

 

Pro projekt Sport in Prague je sestavení podnikatelského plánu důležité, protože bude 

obsahovat hlavní cesty k úspěchu, návody, strategie a podobné.  

 

 

5.1 Druhy plánů 

 

Dle Korába se podnikatelské plány rozdělují podle toho, kdy se plánují. Prvním je Start-

up. Tento plán se dělá při zakládání podniků. Jen je dle Korába rozdíl, pokud jde o plán pro 

zakládání živností, nebo větších podniků na bázi například s.r.o. Pro větší podniky jsou 

podnikatelské plány samozřejmě mnohem propracovanější a často bývají zpracovány externí 

firmou.  

Druhým druhem podnikatelského plánu je plán zaměřený na růst podniku. Zde se popisuje, 

jak by měl podnik růst, případně přežít.  

Dalším druhem je tak zvaný Turnaround. Zde se hovoří jak zažehnat krizi podniku, 

případně jak zastavit provoz podniku. /16/ 

 

Další dělení je dle velikosti a obsahu podnikatelského plánu a to na: 

1. Elevavator pitch (prezentace ve výtahu)  

Jedná se o ústní prezentaci, která trvá maximálně 1 minutu. Zde je důležité hlavně zaujmout 

např. obchodního partnera nebo také investora do vašeho podnikání, když např. zrovna jede s vámi 

ve výtahu a zároveň víte, že vám příští minutu neuteče. Elevavator pitch se to nazývá, protože je 

důležité sdělit vše podstatné (nikoli však know how) během chvíle. 

Tato minutová prezentace by měla obsahovat: 

· Co je moje myšlenka. 

· Jak jsem s tou myšlenkou daleko. 

· Jaké výhody mám na trhu. 
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· Jaké výhody mám oproti konkurenci. 

· Jak hodlám získat peníze. 

· Kdo je součástí mého týmu. 

· Jaký je potenciální zisk. 

 

2. Executive summary  

Je to písemný dokument maximálního rozsahu jedné A4. Můžeme říci, že se jedná o 

písemnou prezentaci ve výtahu, kterou můžete zanechat komukoli při své ústní prezentaci. Měl 

obsahovat body uvedené v Elevator pitch. Executive Summary by neměl obsahovat detaily, které 

by mohly být zneužity. 

 

3. Zkrácený podnikatelský plán  

Tento plán obsahuje všechny body plného podnikatelského plánu. Je mnohem povrchnější 

a každá část podnikatelského plánu bude obsahovat pouze jeden či dva odstavce. Může posloužit 

tehdy, když někdo chce ochránit své obchodní tajemství. 

 

4. Plný podnikatelský plán  

V plném podnikatelském plánu jsou obsaženy stejné části jako v Executive Summary ale 

jsou rozepsány detailněji. Tento plán by měl obsahovat veškeré informace o daném podnikání. 

Plný podnikatelský plán může být vyžadován např. bankou při žádosti o úvěr, nebo investorem, 

kterého oslovili informace a myšlenky v Executive Summary. /16/ 

 

V diplomové práci je zpracován plný podnikatelský plán, který podrobně analyzuje 

všechny potřebné aspekty. 

 

 

5.1 Struktura podnikatelského plánu 

 

Pokud je rozhodnuto plán vytvořit, tak vyvstává otázka, jaké bude mít části a jak půjdou 

za sebou. Koráb říká, že existuje velké množství struktur podnikatelského plánu, ale některé 

atributy by měl obsahovat každý podnikatelský plán. /16/ 
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5.1.1 Titulní strana 

 

Titulní strana podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. Je zde také uveden 

název společnosti, sídlo společnosti, jména podnikatelů a kontakty na ně. Zároveň by tato část 

měla obsahovat popis podniku, povahu podnikání, způsob jeho financování a jeho strukturu.  

 

5.1.2 Exekutivní souhrn 

   

Tato část je věnována hlavně potencionálním investorům. Zde se totiž rozhodují, zda má 

smysl pročítat dále celý plán, nebo nikoli. Je zde stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů 

podnikatelského plánu. Měl by obsahovat hlavní myšlenku, silné stránky, očekávání, stručné 

tabulky finančního plánu a výhledu na několik let.  

5.1.3 Analýza trhu a konkurence 

 

Zde je uvedena analýza konkurenčního prostředí, kde jsou zmíněny všechny konkurenční 

subjekty, které by mohly negativně ovlivnit tržní úspěch podniku. Zde je také nutné zmínit 

charakteristiku odvětví z hlediska vývojových trendů a historických výsledků. Provést analýzu 

trhu a konkurence je při tvorbě podnikatelského plánu velice důležité. Pokud je správně 

vypracována, tak podnik zjistí velice důležité informace o konkurenčním prostředí, jací jsou jeho 

cílové skupiny. 

   Analýza se skládá z analýzy mikroprostředí, makroprostředí, marketingového výzkumu a 

swot analýzy.  

 

Makroprostředí 

 

Zde na podnik působí faktory, které podnik nemůže ovlivnit. Jsou to faktory politické, 

ekonomické, sociální a technologické.  Nicméně se podnik musí snažit tyto podmínky předpovídat, 

aby na ně mohl včas reagovat. K analyzování makroprostředí se využívá PEST analýzy, ta má tyto 

části:   

· Politické- hodnocení politické stability ve státě. 
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· Ekonomické- zde zahrnujeme míru inflace, vývoj HDP, nezaměstnanost případně výši 

úrokových sazeb. 

· Sociální- zde je uveden demografický profil populace, kvalita života atd. 

· Technologické- zde se uvádí, jaké technologické faktory ovlivňují posun ve vývoji. 

 

Mikroprostředí 

Zde se posuzuje charakteristika trhu, na kterém chce subjekt podnikat. Je zde potřeba 

především analyzovat potencionální zákazníky, pro které je produkt určen. Musí se udělat 

segmentace trhu. Rozdělit trh na několik skupin a vybrat skupinu, na kterou chce subjekt cílit. 

Podle toho se vytvoří marketingový mix a ušetří se zbytečně vynaložené peníze. Zároveň je nutné 

udělat analýzu dodavatelů, kdo bude dodávat zboží, kdo bude dělat účetnictví atd.  

Kromě dodavatelů zboží materiálu a služeb je pro klíčové procesy nutné také vybrat 

dodavatele doplňkových služeb. Tou je například banka, kde bude zřízen účet. Zároveň také 

analyzovat konkurenci. Nejenom současnou, ale i budoucí. Nejdůležitější je identifikace všech 

konkurentů na trhu, posouzení jejich tržních podílů, jejich strategií, případně jejich profitability.  

/41/ 

 

 

SWOT analýza 

Dalším důležitým faktorem analýzy mikroprostředí je vytvoření SWOT analýzy. SWOT 

analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních a vnějších 

faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru (například nového 

produktu či služby). Nejčastěji je SWOT analýza používána jako situační analýza v 

rámci strategického řízení. /37/ 

Díky výstupům z analýzy může podnik provést různé změny, které mu pomohou. Jde o 

definování a ohodnocení faktorů ve čtyřech oblastech.  

· Strengths (silné stránky). 

· Weaknesses (slabé stránky).   

· Opportunities (příležitosti). 

· Threats (hrozby).  

https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
https://managementmania.com/cs/organizace
https://managementmania.com/cs/strategicke-rizeni
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 Silné a slabé stránky představují vnitřní faktory a příležitosti a hrozby představují vnější 

faktory. Podle Kotlera a Armstronga by při zpracování SWOT analýzy měly být dodrženy tyto 

zásady:  Závěry SWOT analýzy by měly být relevantní. SWOT analýza má řešit jen důležitá fakta. 

Musí být objektivní. Jednotlivé faktory by měly být ohodnoceny podle svého významu. /17/ 

 

 

Obrázek 1: Swot analýza 

 

Zdroj: Swot analýza [online] 12.5.2015 

 

 

5.1.4 Popis podniku  

 

V této části je uveden podrobný popis podniku. Je důležité, aby byla zprostředkována 

představa o velikosti podniku a jeho působení. Měly by být uvedeny informace o založení, 

dosažení úspěchů, cíle, strategie a cesty k jejich dosažení.  

Nesmí zde chybět ani popis výrobků a služeb, umístění, lokalita podniku, přehled o 

personálu, organizační struktura, vybavení podniku a reference. 

Výrobní plán: Tato část zachycuje celý výrobní proces. V případě že se jedná o podnik, 

který poskytuje služby, tak se tato část nazývá obchodní plán. Tam zahrneme popis procesu 

poskytování služeb, vazby na subdodavatele a jejich hodnocení.  
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5.1.5 Firemní identita 

 

Další částí podnikatelského plánu by mělo být představení firemní identity. Dle Voráčka  

je firemní identita komplexní pojem představující jednotný styl vnější i vnitřní komunikace 

společnosti. Zahrnuje v sobě historii firmy, používané strategie a firemní filozofii, které jsou 

navenek reprezentovány firemním designem, komunikací, produktem nebo službou a její kulturou. 

/42/ 

 

Filozofie 

Složkou identity je filozofie organizace, která představuje určité krédo, nebo vizi 

korespondující s cíli firmy.  

Design  

Design firmy je také velice důležitý pro výslednou image firmy, je vhodné, aby byl originální 

a nápaditý. Design firmy v oblasti sportovní komerce, podle Voráčka vytváří:   

· Název organizace (projektu). 

· Logo. 

· Značka.   

· Tiskové materiály – veškeré vizitky, tiskové zprávy, hlavičkové papíry, atd.   

· Merchandisingové předměty – např. suvenýry, upomínkové předměty, oblečení, atd. 

· Vzhled firmy – vzhled budov, design uvnitř firmy. 

· Oblečení zaměstnanců organizace – jednotné pro všechny, tzn. od managementu po 

trenéry.   

· Sportovní nářadí a náčiní v jednotném stylu organizace.  

· Jednotný vzhled dopravních prostředků.  

· Vzhled webu a sociálních sítí – v dnešní době je obzvlášť důležité použití jednotného 

designu a vzájemná propojenost těchto dvou složek.   /15, 42/ 
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Značka 

Značka je velice podstatnou částí firemní identity. Dle Svobody má značka 3 základní 

funkce: 

· Identifikace- slouží pro lepší rozpoznání produktu. 

· Záruka- kvalita očekávaná zákazníkem. 

· Ztotožnění- zákazník se se značkou ztotožňuje, nebo se od ní distancuje. /36/ 

 

Podle Voráčka se značka skládá z několika prvků. 

· Název značky – spolu s logem je to nejdůležitější prvek, který tvoří značku a definuje jí. 

· Logo – vizuální prvek značky, který často bývá uváděn i s názvem a má za úkol zákazníka 

zaujmout. 

· Osobnost – představitel, který je zosobňován se značkou.  

· Slogan a popěvek – fráze nebo slovní spojení, často doplněné hudebním doprovodem.   

· Obal – má identifikační, ochrannou a informační funkci. 

· Ztotožnění klientů s firmou/ projektem – uznávání stejných hodnot a sdílení emocí při tréninku. 

 

Značka nemusí obsahovat všechny prvky. U společností nabízející pouze služby často chybí 

obal, protože nic hmotného nevyrábějí. Tak tomu je i u projektu Sport in Prague. /42/ 

 

 

5.1.5 Marketingový plán  

 

Další velice důležitý krok, bez kterého by se podnikatelský plán neobešel marketingový 

plán. Marketing znamená podle Světlíka proces řízení, kdy je výsledkem poznání, předvídání, 

ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb a přání zákazníků efektivním a výhodným 

způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace. /35/ 

 

Díky marketingovému plánu firma lépe určí, jak budou její produkty a služby 

propagovány, distribuovány a nabízeny. Marketingový plán předchází finančnímu, který z něj 

vychází. Základem marketingu je marketingový mix. Podle Kotlera se jedná o soubor 

marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby dosáhla svých marketingových cílů na 

cílovém trhu.  
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  Marketingový plán je sestaven na základě údajů z předchozích analýz makro a 

mikroprostředí, SWOT analýzy a výsledků marketingového výzkumu. Také je důležité udělat 

segmentaci zákazníků a odhadnout poptávku. Dle těchto výsledků se sestaví marketingový mix. 

/23/ 

 

5.1.6 Operační plán  

 

Dle Korába jde o projektové zpracování realizace podnikatelského plánu, časového 

vymezení klíčových činností, aktivity realizace a jejich časových sousledností. Pro podniky 

zabývající se výrobou v této části může být popsán její proces. /16/ 

 

5.1.7 Finanční plán 

 

Finanční plán je podobně důležitý jako marketingový plán. Zde je potřeba zachytit vše, co 

se týká financí v podniku. Finance, které jsou potřeba na zahájení činnosti podniku i ty, které jsou 

nutné pro následný provoz. Tento plán by měl být kvalitně vypracován, protože je důležitý pro 

investory z hlediska návratnosti jejich investice. Ve finančním plánu by měla být zahrnuta 

optimistická i pesimistická varianta vývoje podniku a jeho příjmů.  

Podle Hisriche a Peterse jsou:   

· Peněžní toky (cashflow) – Zde jsou sepsány předpokládané příjmy a výdaje za 

určité časové období. Ze začátku za období měsíců, později za období let.   

· Výkaz zisků a ztrát – Zpracovává výnosy, náklady a hospodářský výsledek za určité 

období. Zjišťuje, zda nám vytvořený zisk stačí na pokrytí našich nákladů.  

· Rozvaha zobrazuje vývoj majetku podniku a zdroje jeho financování. Sestavuje se 

na začátku, v průběhu a na konci roku. /8/ 

 

Srpová ve své knize uvádí, že v případě začínající firmy jsou potřeba prostředky k založení 

firmy, zřízeni dlouhodobého majetku, pořízení oběžného majetku, a na zahájení podnikatelské 

činnosti. /32/ 
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5.1.8 Hodnocení rizik 

 

Srpová chápe riziko v souvislosti s podnikáním jako negativní odchylku od cíle. Analýza 

rizik nám umožňuje 2 pohledy na podnikatelský plán. Jednak nastiňuje pravděpodobnost rizikové 

situace a také uvádí přípravu opatření, která jsou nutná realizovat v případě, že riziková situace 

skutečně nastane. Analýzu rizik můžeme provádět buď pomocí expertního hodnocení, nebo 

analýzou citlivosti.  

Důležité je také udělat určitá opatření vedoucích ke snížení rizika. Pokud jsou rizika 

identifikována, tak se navrhne preventivní opatření. Mezi ně patří podle Srpové Diverzifikace a 

Transfer.  

Diverzifikace - rozložení rizika. Rozšíření výrobního programu, aby pokles poptávky po 

jednom produktu vyvážil jiný produkt.  Dělení rizika- zde se riziko rozděluje na dva nebo více 

účastníků, kteří se společně podílejí na realizaci podnikatelského plánu.  

Transfer- přesun rizika na jiné subjekty- dodavatele, odběratele aj.  

Mezi speciální druhy přenosu rizika patří pojištění. Negativní důsledky rizika se přenášejí 

na pojišťovnu. /32/ 

Podle Korába by se měla udělat kvantifikace rizik, vyjádřit číselně riziko. Zároveň 

naplánovat krizové scénáře, dále pak What if analýza, pomocí které se analyzuje, co by se stalo, 

kdyby nastal určitý negativní jev. /16/  
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6 Metodologie 
 

V rámci diplomové práce byl zpracován výzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda bude o 

služby nabízené projektem Sport in Prague zájem, případně o které z nich. Na konkrétní služby je 

poté možné se více zaměřit a nastavit propagační kampaň. Průzkum probíhal formou osobního 

dotazování náhodně vybraných procházejících turistů v centru Prahy.  

Empirický výzkum pracuje s konkrétními daty na rozdíl od teoretického, kde se pracuje s 

teoretickými metodami, jako je analýza, syntéza, nebo dedukce.  

6.1 Metody sběru dat 

 

V diplomové práci byla použita nejrozšířenější metoda sběru dat – dotazník. Dotazník se 

skládá z několika otázek, pomocí kterých se snaží zjistit respondentův názor. Jednotlivé 

odpovědi jsou pak analyzovány a vytvoří se z nich žádoucí závěry.  

 

Dotazování se dělí na osobní, písemné, elektronické, telefonické. /30/ 

 

Pro účely diplomové práce byl zvolen kvantitativní dotazník, o kterém Hendl říká, že 

kvantita znamená mnohost, četnost, množství, velikost. Úkolem je získat co největší množství 

vyplněných dotazníků abychom je mohli lépe analyzovat. /7/ 

  

6.2 Dotazník  

 

Dotazník měl analyzovat: 

· Jaký typ turistů má zájem o služby projektu Sport in Prague a odkud jsou. 

· Zda by vůbec byl zájem o sportovní výlety. 

· Jaké konkrétní služby by si vybrali. 

· Zda by si respondenti vybrali i některou z doplňkových služeb. 

Při tvorbě dotazníku je nutné vědět, kdo bude respondent, na co se bude dotazník ptát a 

způsob položení otázek.  

Dotazník by měl splňovat tyto pravidla:  

· Odpovídá cílům a potřebám výzkumu. 
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· Otázky musí být jednoznačné, srozumitelné, správně formulované a ve správném pořadí. 

· Správně použitý jazyk. 

· Logické pořadí otázek, kterých by nemělo být příliš mnoho. 

· Do dotazníku mohou být zahrnuty i kontrolní otázky, které prověřují spolehlivost získaných 

údajů. 

 

 

6.3 Výzkumný soubor 

 

Pro výzkum bylo nutné získat co nejrozmanitější spektrum respondentů. Jednalo se o 

soubor turistů v Praze přibližně ve věku od 20 do 70 let různých národností i ras.  Výběr 

respondentů byl záměrný ve smyslu, aby se získalo zhruba stejné množství odpovědí od každého 

pohlaví. Turisté byli náhodní kolemjdoucí.  

Pro účely diplomové práce bylo stanoveno minimální množství 100 vyplněných dotazníků. 

Celkem autor získal zpět 102 vyplněných dotazníků.  

 

6.4 Použité metody 

 

Dotazník byl vytvořen speciálně pro účely zodpovězení vědeckých otázek diplomové práce 

a ideální nastavení propagační strategie projektu. Zároveň měl pomoci porozumět více chování a 

zájmům turistů v Praze převážně v souvislosti s oblibou sportu a sportovních výletů. Také měl 

nastínit na jakou cílovou skupinu se zaměřit.  

 

Operacionalizace 

  

 Dotazník týkající se projektu Sport in Prague je rozdělen na několik jednotlivých úseků, 

které mají své zaměření.  

1. Základní informace o respondentovi. 

2. Vztah respondenta ke sportu. 

3. Názor respondenta na nabídku služeb projektu Sport in Prague.  
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První část dotazníku byla zaměřena na získání základních informací o respondentovi. Zde 

byly otázky zaměřené na pohlaví, věk, bydliště a kolik utratí denně během dovolené v Praze.  

Další otázky se týkaly respondentova vztahu ke sportu, jaký má vztah ke sportování, jaký 

sport preferuje a jestli sportuje během dovolené.   

V poslední části dotazníku byly zahrnuty otázky přímo spojené s projektem Sport in 

Prague. Cílem bylo zjistit, zda bude zájem o nabízené služby a o jaké konkrétně. Otázky byly 

rozděleny ve 3 základních kategoriích dle nabídky služeb projektu. Jednalo se o otázky, zda by 

měli turisté zájem o sportovní výlety s průvodcem a v jakém sportu. Dále pak jestli navštěvují 

během dovolené sportovní akce jako je například mistrovství světa ve vodním slalomu pořádané 

každoročně v Praze Troji.  

Poslední otázkou bylo, zda mají turisté zájem o služby zaměřené na aktivní odpočinek a 

zábavu. Například organizované hry bowlingu, motokáry, nebo bobová dráha. Tyto služby jsou 

určeny pro ty, májí rádi zábavu, ale nemají vztah ke sportu.  

 

6.5 Sběr dat 

 

Sběr dat probíhal pomocí osobního dotazování přímo v ulicích Prahy. V lokalitách, kde se 

nejvíce soustřeďují turisté, převážně na Staroměstském náměstí, Václavském náměstí a v ulicích 

Starého města. Sběr dat probíhal v průběhu června 2015, kdy začíná hlavní turistická sezóna. 

Respondenti byli nejdříve seznámeny s pokyny, jak vyplnit dotazník. Návratnost byla 100%, nikdo 

z oslovených turistů neodmítl vyplnit několik odpovědí i díky tomu, že dotazník byl zcela 

anonymní, nikdo nikam nevyplňoval žádné jméno ani kontaktní informace. Jednou z výhod 

osobního dotazování je, že tazatel může ihned reagovat na případné dotazy a odpovědět na ně.  

 

6.6 Pilotáž 

 

Před začátkem oslovování výběrového vzorku byla provedena pilotáž, která obsahovala 10 

odpovědí. Díky pilotáži byla odhalena špatně položená otázka týkající se útraty turistů během 

dovolené. Původní znění bylo, kolik Kč. Turisté utratí během dovolené v Praze. Postrádala ovšem 

další upřesnění- za jaký časový interval, nebo za jaké služby. Nedal se z ní vyvodit žádný výsledek, 
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protože někdo mohl být na dovolené týden, někdo jen pár dní. Otázka byla posléze upravena tak, 

aby respondenti odpovídali, kolik utratí v rámci dovolené denně bez započítání nákladů na cestu.  

 

 

6.7 Metody vyhodnocení dat 

 

Dotazníky byly vyhodnoceny, tak že byly dle odpovědí vždy roztříděny, odpovědi 

spočítány a přepsány do programu Microsoft Excel, který je ideální pro vytváření tabulek, grafů a 

statistik. K vyjádření výsledků bylo využito převážně výsečových a sloupcových grafů.  Výsledky 

byly použity k nastavení strategie projektu a rozhodnutí, zda má význam pokračovat v činnosti.  

 

6.8 Výsledky výzkumu 

 

Výsledky jsou důležité pro další část diplomové práce, která se bude věnovat samotnému 

sestavení podnikatelského plánu. Pomohou například napovědět do jakých zemí cílit reklamní 

aktivity, nebo na jakou cílovou skupinu se zaměřit.  Také bychom měli získat odpovědi na zadané 

vědecké otázky.  

 

Otázka 1: Pohlaví? 

Výzkumu se zúčastnilo 54 mužů a 48 žen.  

Otázka 2: Věk? 

Otázka týkající se věku by měla odpovědět, na jakou věkovou kategorii se zaměřit. Věkové 

rozpětí bylo rozděleno do 3 skupin. 20-35 let - mladí lidé většinou bez rodin, 36-50 let – v této 

kategorii se pohybují turisté, které již mají své rodiny a vydělávají více peněz než mladí lidé.  51-

75 let – Zde figurují respondenti, kteří mají většinou děti odrostlé, mají vyšší plat a více volného 

času.  
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Graf 4: Počet respondentů ve věkovém rozpětí.  

 

 

Zdroj: Vlastní 2015 

 

 

Otázka 3: Odkud respondent pochází?  

Odpovědi na tuto otázku jsou velice důležité z hlediska toho, do jaké země cílit reklamu. 

Nemá smysl investovat do reklamy v zemích, odkud nepřijíždí žádní turisté do Prahy. Na druhou 

stranu je vhodné se zaměřit na země, odkud přijíždí nejvíce turistů.  

 

Graf 5: Odkud responden pochází. 

 

 

 

Zdroj: Vlastní 2015 
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V grafu je vidět, že největší zastoupení turistů je z Německa, Anglie, Itálie a Japonska a 

Francie. Výsledky z dotazníkového šetření jsou podobné jako výše zmíněná statistika z Českého 

statistického úřadu, až na zemi USA, která se objevuje ve výzkumu diplomové práce méně. Je to 

dáno tím, že vzorek respondentů diplomové práce bude několika násobně menší.  

 

Otázka 4: Kolik průměrně utratí respondenti dovolené za jeden den?  

Graf 6: Kolik průměrně utratí respondenti za jeden den na dovolené. 

 

Zdroj: Vlastní 2015 

Z grafu je patrné, že nejvíce turistů (42%) utratí denně 1500-2500 Kč. Vysoké procento 

turistů utratí od 2501 Kč do 4000Kč. Krajní hodnoty odpovídají zhruba rozvržení tříd obyvatelstva. 

Z tohoto vyplývá, že turisté utratí relativně vysoké částky, které se ale rozdělují mezi více služeb 

jako je ubytování, stravování, doprava a například vstupné. Po odečtení těchto financí ze 

základního objemu peněz na jeden den by prvním 2 skupinám měly zbýt finance i na další zábavu, 

čímž je například sportovní výlet.  

 

 

Otázka 5: Mají respondenti rádi sport?  

Zde otázka řeší, jaký má respondent vztah ke sportu. Jestli ho má rád nebo ne. Může být 

fanoušek, nebo aktivní sportovec. Zde bylo 91% odpovědí kladných. Sport se tedy těší velké 

oblibě.  
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Graf 7:  Obliba sportu z hlediska respondentů. 

 

Zdroj: Vlastní 2015 

 

 

Otázka 6: Jaký sport mají nejraději jednotliví respondenti? 

 

Další otázka se zabývá preferencí jednotlivých sportů. Pokud už někdo sportuje, tak jaký 

dělá sportkonkrétně. Tato otázka byla otevřená a každý měl napsat jeden jediný sport.  

Graf 8: Jaký sport mají nejraději jednotliví respondenti. 
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Zdroj: Vlastní 2015 

 

Na grafu je vidět, že na prvním místě se umístilo běhání, což je sport nenáročný na 

vybavení a na prostory. Nejvíce je rozšířen ve Velké Británii. Na druhém místě je cyklistika, to je 

také nenáročný sport a téměř každý na kole umí jezdit. Výhodou cyklistiky je to, že se dá spojit 

sportování s výletem do přírody. Pro projekt Sport in Prague je výsledek cyklistiky dobrá zpráva, 

protože se na tyto projížďky projekt zaměřuje. Na třetím místě je tenis, což je krásný technicky 

náročnější sport. Ze sportů, kterými se zaobírá Sport in Prague je možné nalézt v grafu ještě 

lyžování. V zimě je to velice oblíbený sport, protože možnosti ostatních aktivit jsou menší. Naopak 

se v grafu nenachází inline bruslení ani kanoistika. Může to být dáno tím, že kanoistika a vodní 

turistika je specifická spíše pro Českou republiku a inline bruslení je populární převážně ve 

velkých evropských městech a ostatní sporty mu hodně konkurují. Výhodou je, že to pro někoho 

může být novinka a chtěl by si to zkusit a naučit se na bruslích, nebo sjíždět vodu.  

 

 

 

Otázka 7: Sportují turisté během dovolené?  

 

 

Graf 9: Sportují turisté během dovolené. 
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Zdroj: Vlastní 2015 

 67% respondentů odpovědělo, že ne. Toto je logické, protože většina lidí jezdí spíše za 

kulturou, nebo odpočinkem. Najdou se také cestovatelé, kteří si jdou například během dovolené 

zaběhat, do fitness centra, nebo si zahrát tenis.  

 

Otázka 8: Měli by turisté zájem o sportovní výlet s průvodcem?  

Zde je nejdůležitější otázka 

Graf 10: Zájem o sportovní výlet s průvodcem. 

 

Zdroj: Vlastní 2015 
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Odpovědi byly velice vyvážené. 53% respondentů odpovědělo , že by o tyto služby mělo 

zájem. Nicméně to není vše, na trhu jsou hromady nejrůznějších služeb, kterými si rádi turisté 

zpestřují dovolenou. Je ještě nutné si zákazníka získat.  

 

Otázka 9:  Jaký sport by turisté vyzkoušeli, pokud by se rozhodli absolvovat sportovní 

výlet? 

Tato otázka už se konkrétněji zaměřuje na potencionální zájem o sportovní služby projektu. 

Otázka je pouze pro ty, kteří v minulé otázce odpověděli Ano. 

 

Graf 11: Zájem respondentů o jednotlivé typy výletů. 

 

Zdroj: Vlastní 2015 

Zde je vidět, že převažuje cyklistika. Může to být dáno tím, že turisté jsou na kolo zvyklí 

a nezdá se jim to tolik nebezpečné jako ostatní sporty. Také jsou cykloturistické výlety hodně 

v podvědomí, skoro každý někdy viděl skupinu cizinců na kole s průvodcem. Další největší 

zastoupení má odpověď ,,jiné‘‘. Tam mohou být zahrnuty například turistické výlety, běhání a 

lyžování. 

 

 

 

Otázka 10: Navštěvují turisté sportovní události během dovolené? 

Otázka, která se týká velkých sportovních událostí v Praze. Zde bylo cílem zjistit, zda 

turisté během své dovolené navštěvují sportovní akce jako je například fotbalový zápas.   
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Graf 12: Účast respondentů na sportovních událostech během dovolené v Praze.  

  

Zdroj: Vlastní 2015 

 

Naprostá většina respondentů uvedla, že nenavštěvuje žádné sportovní události během 

dovolené. Nicméně určitě existují i turisté, kteří přijíždějí právě kvůli těmto událostem. Příkladem 

je například celosvětově známý pražský maraton. Takovéto rozložení odpovědí ukazuje, že nemá 

smysl, aby se sportovní projekt zabýval těmito akcemi.  

  

 

Otázka 11: Měli by turisté zájem o služby zaměřené na organizování zábavných zážitků?  

Zde se otázka zaměřuje na další potencionální doplňkovou nabídku služeb projektu. Je 

možné, že ne všichni jsou sportovci, ale hodně lidí je aktivních a chce si užít zajímavé zážitky na 

dovolené. Překvapivě na tuto otázku odpověděla většina respondentů, že by službu nevyužili.  
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Graf 13: Zájem o službu v podobě doprovodu a zajištění průvodce na zajímavý zážitek. 

 

 Zdroj: Vlastní 2015 

 

Otázka 12: Pokud respondenti zvolili v minulé otázce Ano, tak jakou konkrétní nabízenou 

službu by si vybrali.  

 

Bylo na výběr bowling, bobová dráha, nebo motokáry. Největší zájem by byl o bowling a 

motokáry.  

 

Graf 14: Preferovaná aktivita s průvodcem.  

 

Zdroj: Vlastní 2015 
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Otázky byly samozřejmě anonymní. V dotazníku byly použity jak uzavřené, tak otevřené 

otázky. Čili otázky, kde respondent vybírá vždy z několika možných odpovědí, a otázky otevřené, 

kde respondent odpovídá samostatně to, co uzná za vhodné.  V dotazníkovém šetření byly použity 

otázky dichotomické, kde si může respondent vybrat z možností ano - ne. Dále pak byl použit 

vícenásobný výběr, kde má respondent na výběr z více možností. Dále byly použity demografické 

otázky, které měly za úkol zjistit pohlaví a věk.  

 

  



61 

 

7 Podnikatelský plán projektu Sport in Prague 
 

V této části mé diplomové práce je zpracován podnikatelský plán, který vychází z 

informací získaných v teoretické části práce. Zároveň je jeho cílem najít cesty dalšího fungování 

projektu se zaměřením na ideální cílenou propagaci. V diplomové práci je podnikatelský plán 

rozveden podrobně a obsahuje všechny sounáležitosti, které by měl dle literární rešerše obsahovat, 

nemusejí být všechny ve stejném pořadí jako v teoretické části práce.  

Ve zpracování podnikatelského plánu by bylo možné ještě rozpracovat více například 

podrobnou analýzu konkurence, ta by ale sama překročila svým rámcem omezený rozsah 

diplomové práce.  

 

Jednotlivé části podnikatelského plánu:  

1. Titulní strana. 

2. Exekutivní souhrn. 

3. Popis projektu a poskytované služby. 

4. Firemní identita. 

5. Analýza trhu a konkurence. 

6. Marketingový plán. 

7. Operační plán. 

8. Finanční analýza. 

9. Hodnocení rizik. 

7.1 Titulní strana 

 

Název podniku: Sport in Prague 

Obor podnikání: Sportovní zážitky pro turisty v Praze 

Sídlo: Ostravská 623 Praha Letňany 

Kontaktní osoba: Bc. Vojtěch Škop 

Telefon: +420 724929269 

www: www.sportinprague.com  

e-mail: info@sportinprague.com 

Facebook: http://www.facebook.com/sportinprague 

mailto:info@sportinprague.com
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7.2 Exekutivní souhrn 

 

Sport in Prague organizuje sportovní vyžití aktivních zahraničních turistů v Praze. Projekt 

nabízí produkty, které jsou kombinací sportu, klasické túry s průvodcem a zábavy. Zároveň si 

zákazník může vybrat, zda chce více sportovní zaměření, nebo túru s větším podílem výkladu. 

Základními produkty projektu jsou cyklistické túry, in-line bruslení, kanoistika, koloběžky a v 

zimě lyžování a běžkování. Cílem projektu je podávat kvalitní sportovní služby, spokojenost 

turistů, vybudovaní dobrého jména a zázemí. Založení tohoto projektu vychází ze zkušenosti z 

tréninků in-line bruslení, které pořádá inlineskola.cz. 

 

Při analýze mikro a makroprostředí je patrné, že konkurenčních společností je v turistickém 

ruchu mnoho, nicméně společností, které se zaměřují přímo na nabídku sportovních aktivit pro 

turisty je jen několik a jejich nabídka je buď hodně sportovně zaměřená, nebo obsahuje pouze 

velice jednoduché cyklistické prohlídky města.  

Propagace projektu bude zaměřena převážně na internetovou kampaň na Google Adwords, 

kde budou inzerovány jednotlivé produkty a potencionální klient uvidí nabízené služby hned na 

prvním místě ve vyhledávání. Součástí reklamy bude vyvěšení propagačních materiálů 

v partnerských hotelech a jiných ubytovacích zařízeních. 

 

Finanční zdroje potřebné k založení společnosti jsou velmi malé, produkt je vymyšlen tak, 

aby jediné investice byly do reklamy a do webových stránek. Veškeré vybavení a pomůcky budou 

zapůjčeny.  Finanční zisk bude použit na postupný nákup vybavení a pronájmu vlastních prostor.  

Díky nízkým nákladům nehrozí téměř žádné podnikatelské riziko. Maximálně náklady 

obětovaného času tvorbě webových stránek, promýšlení jednotlivých produktů a další.   

 

7.3 Popis projektu a poskytované služby 

 

Prvotní myšlenka založení projektu vznikla v roce 2014. Nejdříve byla zakoupena doména 

sportprague.com i sportinprague.com Po zaregistrování domén začaly práce s promýšlením celého 

projektu, který bude přinášet sportovní vyžití turistů v Praze.  
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Ze začátku podnikání je lepší nabízet několik služeb, které se budou postupně rozšiřovat. 

Zde byly zvoleny ty, které jsou autorovi projektu nejbližší a na které vlastní trenérské licence. Jsou 

to inline bruslení, kanoistika, a cyklistika. V zimě pak lyžování a běžkování. Uspět v podnikání 

poskytováním služeb turistům se jeví jako možné, jelikož incomingový turistický trh je v Praze 

značně rozšířený – ročně navštíví hlavní město okolo 6 milionů turistů. Zároveň je v současné 

době velký zájem o sport a zdravý životní styl. Jednotlivé sportovní programy se konají venku v 

parcích, nebo v centru Prahy, čímž  odpadají náklady na pronájem.  

 

 

7.3.1 Předmět podnikání 

  

Předmětem podnikání je podle aktuálního znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu  a 

zároveň provozování cestovní agentury a průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu.  

 

7.3.2 Popis jednotlivých služeb 

 

Inline trénink 

 

Zde jde o 2 hodinovou výuku bruslení spojenou s projížďkou po inline stezce. Sraz 

účastníků je v půjčovně inline školy na Letné, nebo v Braníku. Vyzkouší si, které brusle jim 

vyhovují a poté probíhá základní instruktáž a trénink jednotlivých technik inline bruslení se 

zaměřením na bezpečné zastavování a zatáčení. Pokud jde o větší skupinku, je výuka volena 

zábavnější herní formou. Jakmile je celá skupinka schopna bezproblémové jízdy, může se vyrazit 

na krátkou projížďku buď okolo Vltavy, nebo po Letenské pláni. Program je zakončen 

dobrovolným posezením v občerstvení vedle půjčovny bruslí. 
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Jednodenní výlet na bruslích 

Jedná se o celodenní výlet pro skupinku minimálně 4 osob. Kde program probíhá tak, že 

je sraz turistů v Braníku v půjčovně bruslí. Zase si vyberou správnou velikost a poté se koná 

dopolední výuka bruslení, která trvá 2,5 hodiny na velkém prostranství blízko půjčovny bruslí. Po 

dopoledním tréninku následuje oběd a odpoledne pokračuje program na kolečkových bruslích, 

tentokrát výletem po stezce směrem k Vyšehradu a zpět. Konec je odhadován okolo páté hodiny.  

 

Pražské parky na kole 

 Organizovaný výlet pro ty, kteří mají rádi cyklistiku a přírodu.  Zároveň jsou v Praze na 

delší čas a chtějí si odpočinout od rušného města. Sraz účastníků je v půjčovně horských kol Atom 

bikes v Dejvicích. Odkud se vyrazí směr Letná, Petřín, Ladronka, Bílá hora, Divoká Šárka, 

Stromovka a zpět do půjčovny. Výlet je určen pro zdatné cyklisty. Pokud mají zákazníci zájem, 

mohou vybrat více terénní trasu. Instruktor má za úkol provést turisty správnou trasou, říci jim 

několik informací o Praze, být komunikativní a přátelský. Odhadovaná délka výletu je 4 hodiny.  

 

Centrum Prahy na kole 

Vyjížďka vedená externím průvodcem, který klienty obeznámí s bližší historií Prahy. 

Všichni si půjčí kola v půjčovně u Náměstí Republiky a poté společně projedou trasu: Příkopy, 

Václavské Náměstí, Staroměstské náměstí, Staré město, a po nábřeží zpět. Trasa bude dlouhá 

zhruba 3 kilometry a odhadované délka trvání je asi 2 hodiny.   

 

Kanoistika v Praze 

Tento výlet na kanoích nebo nafukovacím člunu je určen pro milovníky vodních sportů. 

Základna je v půjčovně vodáckého vybavení na Císařské louce. Zde je přítomen instruktor vodní 

turistiky, který v úvodu všem přítomným vysvětlí techniku pádlování a ovládání plavidla. Poté 

vybere vhodné čluny a usadí zákazníky do lodí. Plavba je dlouhá zhruba 4 km po klidné hladině 

Vltavy nejdříve po proudu směrem k Vyšehradu, poté proti proudu zpět. Vždy se plavidla drží 

pohromadě pod vedením zkušeného instruktora.  
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Vodácký výlet na Sázavu 

Jednodenní výlet za poznáním české přírody z pohledu loďky. Začátek programu je ráno v 

9:00, kdy má instruktor sraz s turisty na Smíchovském nádraží, odkud vyrazí vlakem do Týnce 

nad Sázavou. Cesta vlakem trvá necelou hodinu a turisté se mohou kochat údolím řeky Sázavy. V 

Týnci nad Sázavou je půjčovna Bi-sport, kde si skupina zapůjčí vše potřebné vybavení. Mohou si 

vybrat kánoi, nebo raft podle svých dovedností. Instruktor vysvětlí všem techniku pádlování a jak 

se chovat, aby nedošlo k nějakému zranění. Sám pojede na kajaku, nebo jako vůdce raftu. Celá 

trasa je dlouhá asi 17 kilometrů rychleji tekoucí vody. Po cestě je 5 jezů, které se dají sjíždět a jsou 

to pro turisty atrakce a zpestření. V polovině trasy se skupina zastaví na obědě v hospůdce vedle 

řeky v Kamenném Přívoze. V cíli v Pikovicích se vrátí všechny zapůjčené věci a turisté nastoupí 

na vlak směr Praha.  

 

Běžecké lyžování 

Jednodenní výlet na běžkách do Jizerských hor, kde zákazníci budou absolvovat výuku 

běžkování pod vedením instruktora. V programu je trénink jednotlivých technik běžkování, jako 

je klasická technika, bruslení, brždění a podobné. Začátek výletu je ráno zhruba v 8 hodin, kdy 

instruktor vyzvedne zákazníky u jejich hotelu osobním autem, případně zapůjčenou dodávkou pro 

9 osob. Start i cíl běžkařské části je v Bedřichově. Oběd probíhá v restauraci, která se nachází 

zhruba v polovině trasy výletu. Návrat do Prahy je naplánován okolo 19 hodiny. Veškeré vybavení 

si účastníci zapůjčí v půjčovně v Bedřichově. 

 

Lyžování 

Sport in Prague také nabízí služby lyžařského instruktora. Kurz lyžování probíhá velice 

podobně jako kurz na běžeckých lyžích. Ráno vyzvedne skupinku turistů instruktor a zaveze je do 

vybraného lyžařského střediska, které si mohli turisté vybrat na webových stránkách. Pro 

začátečníky a na polodenní lyžování je doporučena Chotouň, pro středně pokročilé a pokročilé je 

možné jet na Tanvaldský Špičák. Program na lyžích je dle přání klienta, instruktor ho může naučit 

správnou techniku lyžování. Zapůjčení veškerého vybavení bude ve smluvené půjčovně v Praze. 

Návrat z výletu je plánován okolo 18 hodiny.  
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7.3.3 Vize cíle a strategie  

 

Cíle jsou rozděleny na krátkodobé střednědobé a dlouhodobé.   

 

Krátkodobé v rozpětí 1-3 let 

· Stabilní počty prodaných služeb, alespoň jeden turistický výlet denně.  

· Stabilní základna zákazníků. 

· Začlenění do velkých turistických webů jako je Trip Advisor. 

· Rozšíření služeb na další sporty. 

 

Středně dobé cíle: 3-7 let 

· Vybudování stabilní kamenné prodejny, která by sloužila jako zázemí, sklad, půjčovna a 

propagační stánek výletů.  

· Vlastní kola, koloběžky, a veškeré vybavení aby se nemuselo půjčovat od externích půjčoven.  

· Koupě vlastní devítimístné dodávky na převoz zákazníků i sportovních pomůcek  

 

Dlouhodobé cíle 

· Stát se známou společností, která denně organizuje několik výletů pro turisty.  

· Zaměstnávat stálé zaměstnance na plný úvazek. 

· Mít stabilní zázemí- vlastní prostory, veškeré sportovní vybavení atd.  

· Být významným hráčem na trhu s nabídkou služeb orientující se na zábavu a výlety turistů. 

 

Vize 

 

Projekt Sport in Prague má velké ambice, a to stát je jedním z největších projektů 

zaměřených na sport a zábavné programy turistů v Praze. Trh je velký, ale zároveň je velká i 

konkurence.  

 

Strategie 

 

Strategie zavedení služby na trh: 

Strategie pomalého pronikání, kdy jsou nízké náklady na propagaci a i nízká cena produktu. 
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Cenová strategie: 

Cena by měla být o něco málo nižší než konkurenční cena. Nicméně není možné 

konkurovat ceně, hromadných cyklistických výprav, kdy je například 20 turistů na jednoho 

průvodce. Projekt Sport in Prague se zaměřuje spíše na menší skupinky, které si objednají 

průvodce na čas, který jim vyhovuje. Bylo by riskantní a nákladné vypisovat přesné časy výletů 

na internet a doufat, že se přihlásí dostatečný počet zákazníků, aby se naplnila skupina. 

 

Propagační strategie 

 

Strategie bude zaměřena na cílového zákazníka pomocí internetu a reklamy na internetu. 

Reklama bude převážně pomocí Google Adwords a bude cílená do velkých evropských měst 

převážně v Německu, Itálii a Velké Británii a do Prahy. Toto řešení pokryje situaci, kdy turisté 

hledají program ještě před dovolenou a zároveň reklama cílená do Prahy.   

 

Personální obsazení  

 

Zakladatelem projektu je Bc. Vojtěch Škop, který studuje sportovní management na UK 

FTVS. Zároveň je Vojtěch Škop nositelem živnostenského oprávnění na provozování 

tělovýchovných a sportovních zařízení, organizování sportovní činnosti a samozřejmě vlastní 

trenérskou licenci na inline bruslení, lyžování, běžkování a kanoistiku. Také má praxi s 

podnikáním v podobě výuky inline bruslení, která je úspěšně v provozu od roku 2012, vznikla také 

bez jakýchkoli větších investic. 

Zakladatel má na starosti všechny hlavní úseky projektu. Je zodpovědný za propagaci, 

finanční plánování, účetnictví, administrativu, personální obsazení průvodců, správu webových 

stránek atd.  

Dále na projektu spolupracuje Bc. Tereza Penková, která má na starosti zaměstnávání 

průvodců, zároveň je pomocná síla a konzultant. Tereza Penková vlastní průvodcovský průkaz a 

je schopna provádět skupinky turistů po Praze. Vlastní také licenci lyžařského instruktora.  
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7.4 Firemní identita 

 

Firemní identita a image je pro projekt Sport in Prague velice podstatná. Snaží se působit 

korektně, transparentně a profesionálně. Není nezbytné tajit, že projekt je de facto novinkou. 

Pokud firma nemá tradici, neznamená to, že je horší. Důležité je, aby do sebe zapadaly všechny 

prvky projektu. Například stejná barevnost firemních triček, stránek a letáčků, profesionální 

přístup, dobrá komunikace. 

  

7.4.1 Filosofie projektu 

  

Projekt má spojit kulturní a aktivní stránku turistického výletu po Praze. Je určen osobám, 

které se rády pohybují a zároveň chtějí poznávat nové kulturní, historické a geografické 

zajímavosti dané lokality.  

Projekt má vytvořit pozitivní, přátelskou atmosféru. Kdy bude instruktor provázet turisty 

jednak profesionálně, ale zároveň s kamarádským přístupem.  

 

7.4.2 Design  

Design se skládá z několika základních věcí: loga, barev, webových stránek, týmového 

oblečení atd. 

 

Logo 

 

Obrázek 2:  Logo projektu. 

 Zdroj: vlastní zpracování 2014 

 

Logo je nezbytné téměř pro každou firmu, nebo projekt. Díky logu je produkt lépe 

zapamatovatelný a zákazník si vytvoří určitou vizi o produktu. Logo projektu Sport in Prague 
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vytvořil Vojtěch Škop. Má sportovní motiv, kde se skupinka 5 běžících figurek drží za ruce. To 

má symbolizovat pohodu, rodinou atmosféru, týmového ducha. Každý panáček má jinou barvu, to 

má symbolizovat že mohou sportovat všichni lidé, ať jsou odkudkoli, nebo jací jsou. Vedle 

postaviček je nápis Sport in Prague ve 2 řádcích. Je mírně nakřivo z důvodu, že rovně by to nebylo 

tak hezké a stoupající sklon má připomínat překonání určité překážky.  

 

Barva 

Hlavní barvou je zvolena modrá barva, která symbolizuje pohodu, uvolněnost a jistotu. 

Tato barva dominuje na webových stránkách, letáčcích, nebo je v ní provedeno oblečení pro 

instruktory.  

 

Webové stránky 

 

Podle strategie projektu jsou webové stránky hlavní komunikační medium se zákazníky. 

Je velice důležité, aby působily profesionálně, korektně, aby se tam zákazník dozvěděl všechny 

podstatné a důležité informace a nabyl přesvědčení, že chce využít konkrétních služeb. Výlety, 

které organizuje Sport in Prague mají výhodu v tom, že si mohou turisté samy vybrat termín a čas.  

Na první stránce se zobrazuje slideshow, kde se pohybují obrázky s jednotlivými službami 

a krátkým popiskem. Zároveň je v úvodu několik vět, které mají nalákat zákazníka ke koupi. 

Stránky mají vždy viditelné 2 menu, horní, kde jsou napsány hlavní kategorie. Obecné informace 

o Praze, sportovní akce v Praze, zábavné služby, jako je bobová dráha, bowling atd. Vedle 

zábavných služeb je kategorie, která se nazývá sport tours a v ní jsou vyobrazeny všechny 

sportovní služby s instruktorem.  

V pravém svislém menu jsou informace o společnosti, kontaktní informace, kontakty na 

taxi služby, na hotely a penziony, doporučení na noční program v Praze.  

 

Obrázek 3: Úvodní webová stránka projektu sportinprague.com. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 2015 

 

Webové stránky byly celé vytvořeny autorem projektu za malé pomocí IT specialisty. 

Celková tvorba zabrala desítky hodin času, který je neplacená investice do podnikání.  

Velkou výhodou v zapamatovatelnosti projektu hraje i jednoduchá doména 

www.sportinprague.com, která plně koresponduje s názvem projektu.  
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7.5 Analýza trhu a konkurence 

 

7.5.1 Analýza makro prostředí 

 

Analýza makro prostředí je důležitá, abychom byli připraveni na faktory, které nemůžeme 

přímo ovlivnit, ale můžeme se na ně připravit a počítat s nimi. Jsou to například změny zákonů, 

nebo nástup nové technologie.  

Analýza makroprostředí se nazývá PEST analýza, má 4 základní faktory, které si popíšeme. 

 

Politické 

Politici vymýšlejí nová opatření a zákony, jak by vybrali více peněz na daních. V jejich 

hledáčku je v současné době také skupina OSVČ, kteří podle vládních stran přispívají málo peněz 

do státní pokladny.  

Je nutné správně zaevidovat všechny příjmy, pracovní smlouvy, případné brigádníky 

zaevidovat na příslušných úřadech a odvést daně.  

V současné době se projednává zákon o registračních pokladnách, které by měl mít každý 

živnostník. Musel by při každém přijetí peněz vydat účtenku a registrační pokladna by rovnou 

poslala data na servery finančního úřadu. Tato věc by byla značná komplikace, protože turisté platí 

většinou v hotovosti a průvodce by musel s sebou mít vždy registrační pokladnu připojenou 

k internetu. Zákon by měl postupně začít platit v roce 2016.  

Pro podnikání je také vhodné nastudovat tyto zákony:  

Č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmu. 

 

Ekonomické faktory 

 

Tyto faktory je těžké odhadnout, protože turisté jezdí do Prahy z celého světa. Dle 

statistických údajů utrácení turisté v Praze okolo 2500 Kč na den. Nicméně se toto číslo musí 

rozdělit mezi více služeb. Převážná část financí je připadá na ubytování, poté na dopravu a za 

zábavu.  
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Sociální faktory 

 

Cestování provozují převážně lidé mladšího a středního věku, tato kategorie zároveň 

většinou i aktivně sportuje. Z tohoto důvodu může být projekt „Sport in Prague“ úspěšný 

 

Technologické faktory  

 

V dnešní moderní době, které je synonymem technický pokrok a nové technologie se 

soustředění vynálezců upíná také na zábavní průmysl. Stále se vyvíjí nová jezdítka a věci určené 

k adrenalinové zábavě. Není tomu dávno, co se objevily ve městech vozítka segway, nebo na 

vodních hladinách flyboardy. Každý tento nový vynález je možné použít a zařadit do nabídky 

zážitků. Společnost nemusí novinky ani vlastnit, stačí si je pronajmout a dostat na ně dostatek lidí. 

Pro Sport in Prague je možnost využití elektro koloběžek, na kterých se zatím výlety v Praze příliš 

neprovozují. Případně výlety na vodních člunech, které byly povoleny v nedávné době.  

Technologické vymoženosti je také možné používat k propagaci, například si společnost může 

vytvořit reklamu, která bude na internetu, nebo v mobilních aplikacích. 

 

7.5.2 Analýza mikro prostředí 

 

Nejprve je potřeba se zamyslet, do jakého segmentu projekt vlastně patří. Jestli chce 

konkurovat velkým společnostem, které mají v Praze již tradici, jsou známé a obstarávají stovky 

turistů denně. Bylo by příjemné patřit mezi tyto společnosti, ale zatím se bude projekt soustředit 

na krátkodobější cíle. Sport in Prague patří do skupiny malých společností, které obstarávají menší 

skupinky turistů, kteří rádi tráví aktivně svůj čas a chtějí zároveň poznat kulturu dané země. 

Cílovou skupinou jsou rodiny, kde jsou rodiče ve středním věku mezi 30 a 45 lety, skupinky 

kamarádů okolo 30 let, nebo páry. Za celkový trh můžeme považovat všechny zahraniční turisty, 

kteří přijedou do Prahy. Cílový trh jsou pak všichni turisté, kteří tráví v Praze několik dní a mají 

zájem o komerční výlety.  

 

Konkurence pohybující se v tomto odvětví je obrovská. Existují stovky společností, které 

jsou zaměřeny na turisty. Turisté využívají dopravní služby- taxi služby, autobusy, vlaky. 
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Ubytovací služby- hotely, hostely, campy. Gastronomické služby, nebo nákup potravin a 

občerstvení. Kulturní akce, zábavné programy, sportovní a společenské akce, kongresy a výlety 

s průvodcem.  

Ve všech těchto oblastech působí celá řada firem. Například hotelů je v Praze nespočet. 

Společnosti, zaměřené na turisty ví, že většinou mají turisté více peněz a nebojí se je utrácet.  

 

Konkurenční prostředí na trhu turistických výletů rozdělíme na 3 segmenty podle velikosti 

a zaměření společností. Projekt Sport in Prague se bude pohybovat v posledním z nich.  

 

V prvním segmentu máme velké společnosti, které se zaměřují na všechny druhy výletů. 

Pořádají pěší výlety, výlety autobusy, výlety do jiných měst. Jsou jimi například společnosti 

Premiant citi tour, nebo Martin tour. Tyto společnosti mají již vybudované zázemí a stálou 

klientelu. Tyto společnosti obstarávají většinu trhu a nabízejí velké množství různých produktů.  

Dále jsou společnosti, které se nezaměřují na výlety, ale spíše na zábavu turistů. Nabízí například 

skydive arénu, výlety na koních, hodně časté jsou motokáry, nebo bobovou dráhu. Nechybí ani 

paintball, lasergame, jízda v Hummer limuzíně, seskok padákem, bungee jumping a podobné. 

Také spolupracují hotely, taxi službami a tyto služby zprostředkovávají, což jim přináší další zisk.  

 

Takovou společností je například Fun In Prague.  

Fun in Prague má nespočet zábavních produktů a vlastní základnu na Střeleckém ostrově, 

kde mají dobré zázemí, lanový park a je tam také uskladněno všechno jejich vybavení- kola, 

koloběžky, nafukovací čluny na vodu a další.  Nabízí, nebo zprostředkovávají většinu služeb pro 

turisty a všemožné zábavné programy. Organizují také například teambuildingy, nebo různé 

oslavy.  Zajímavé programy v jejich nabídce jsou: Let balónem, bungee jumping, lanové centrum, 

jízda na vodních lyžích, střelba, nebo jízda na čtyřkolkách. Jejich webové stránky mají barevný 

design a logo s kačerem. Chtějí tak nabudit pocit, že se při jejich zážitkových programech nebudou 

zákazníci nudit. Samozřejmostí je jejich propojení se sociálními sítěmi jako je facebook, twitter, 

nebo youtube.  
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Další velkou společností je Prague Experience.  

Prague experience dokáže zařídit a zprostředkovat opravdu vše na co si turista vzpomene. 

Společnost se na první pohled jeví jako velký a zavedený podnik. Na jejich internetových 

stránkách www.pragueexperience.com mají informace o téměř všech možných službách pro 

turisty. Kde se dobře najíst, kde přenocovat, jak se kam dopravit, kde zažít dobrý večírek, výlety 

pro turisty, atrakce pro turisty a mnohé další. Tato společnost konkuruje projektu Sport in Prague, 

tím, že kromě spousty zajímavých věcí nabízí také sportovní aktivity. Jedná se spíše o zábavné 

odpočinkové, než nějaké sportovní výkony. Zajímavou nabídkou je určitě rafting, cyklictiké 

výlety, fotbal a střelba. Design stránek má veden v modré studené barvě, font písma je spíše 

zastaralý a nemoderní, nicméně celý web působí korektně a velice důvěryhodně. Mají také velice 

propracovaný IT systém objednávek. Pokud si zákazník vybere nějakou jejich službu, klikne na 

políčko objednat, vyplní několik informací, kdy by chtěl absolvovat zážitek, své kontaktní 

informace a poté může zážitek rovnou zaplatit přes online platební kartu, což je veliká výhoda, 

protože tento způsob placení může využít téměř každý, který vlastní účet v bance.  

 

Druhý segment, který nás zajímá, jsou společnosti, které nabízejí specializovanější výlety. 

Jsou to firmy, které jsou zaměřeny na aktivnější poznávání Prahy. Nejčastěji vidíme po ulicích 

vozítko seqway, tyto výlety jsou velice oblíbené. Dále také často vídáme větší nebo menší 

skupinky na kolech, které jsou vedeny průvodcem. Tyto společnosti se většinou specializují na 

jednu věc. Například výlety na kole, kdy mají jednak půjčovnu kol pro turisty a jednak nabízí 

výlety s průvodcem. V rozvrhu mají většinou přesně stanovené časy, kdy a kde výlet začíná, 

počítají s tím, že se výlet obsadí a že snadno pokryjí fixní náklady na jednu výpravu- průvodce a 

kola. Vybavení mají většinou vlastní a na trhu působí také již řadu let.  

 

Praha Bike 

Tato společnost nabízí především výlety na kole. Organizuje výlety po Praze i cyklo výlety 

do okolí Prahy a do zajímavých lokalit. Má vlastní kola i elektro kola, což je určitě výhodou. 

Zároveň má základnu na dobré adrese, v Dlouhé ulici v Praze 1. Mají pevně stanovené časy, kdy 

skupiny vyrážení ze základny. To značí, že mají dostatek klientů, ale pro některé turisty to může 

být nevýhoda. Tato společnost pořádá i podobné segway výlety, nicméně ty už jsou na objednání 

dopředu. Cena u cyklistických výletů není příliš vysoká. Jednotlivec zaplatí za jejich ,,Classic city 
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bike tour‘‘, která trvá 2,5 hodiny 540 Kč. Což je velice málo a na tuto částku se bohužel zatím 

projekt Sport in Prague nedostane, protože nemá vlastní kola ani nemá výhodné smlouvy 

s průvodci.  

 

City bike Prague. 

  Tato společnost je obdobou výše zmíněné. Nabízí obdobné služby.  Půjčovnu kol, výlety 

s průvodcem, výlety na elektro kolech. City bike Prague má více přehledné webové stránky. Pro 

objednání výletu stačí vyplnit krátký formulář, který je na každé straně. Podle fotek v galerii na 

webových stránkách je vidět, že ani jedna společnost nemá nějaké příliš kvalitní kola. Většinou to 

jsou kola buď z druhé ruky, nebo staré, případně koupené za několik tisíc v nějakém nákupním 

řetězci. Ani City bike Prague nemá špatnou adresu základny. Mají sídlo v ulici Králodvorská na 

Praze 1, v těsné blízkosti Obecního domu a Prašné brány.  Co se týká ceny, tak je tato společnost 

o něco dražší.  

 

Ve třetím segmentu se pohybuje několik společností, které nabízí velice podobné služby 

jako Sport in Prague. Jsou to sportovní výlety po Praze a okolí. 

 

Nejúspěšnější společností v tomto segmentu Biko adventures.  

 

Tento projekt vznikl před 10 lety a vede ho italský zakladatel, který se přestěhoval do 

Prahy. Společně se svou ženou založil Biko adventures. Zaměřuje se na sportovní výlety pro menší 

skupinky. Nabídka jejich služeb je také široká. Nabízí několik cyklistických výletů do různých 

lokalit, pořádá běžecké výlety po Praze i do okolí, v zimě pak výlety na běžeckých lyžích a lyžích. 

Biko adventures se specializuje převážně na zmíněné cyklistické výlety, nabídku člení na výlety 

pro začátečníky a pokročilé, také na výlety na horském a silničním kole.  Jako podpůrné služby 

nabízí surfování na umělé vlně, nebo půjčovnu kol. Co se týká cenové hladiny, tak je určitě vyšší. 

Za skupinovou jízdu, kdy je vypsaný přesný čas zaplatí turista 1300 Kč . Nicméně si může vybrat 

i soukromou jízdu, kdy pojede s průvodcem sám, nebo se svojí skupinou. Tato varianta je už 

samozřejmě dražší. Individuální stojí 2800 Kč, pokud se jedná o skupinu 2-3 osob, tak je cena 

1600 Kč. Tato společnost je zároveň takový vzor pro Sport in Prague. Mají přehledné stránky, 

vlastní půjčovnu, jednoduchý systém registrace a mezinárodní tým.  
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7.6 Marketingový plán  

 

Marketingový plán je velice důležitou součástí podnikatelského plánu, odhaduje se zde 

poptávka, vypracovává marketingový mix, v našem případě 8P, a také se definuje cílový segment 

zákazníků.  

 

7.6.1 Odhad poptávky  

  

Do Prahy ročně zavítá v průměru okolo 6 milionů turistů.  

Zamyslíme-li se nad profilem obyčejného turisty. Je to člověk, který určitě rád poznává nová 

města, kultury a země. Cestují spíše vzdělanější občané, kteří jsou zároveň movitější. Cestování 

se se dá pojmout i levněji. Studenti mohou jezdit stopem, nebo využívat k přespání couchsurfing, 

což je projekt, který sdružuje lidi, kteří mohou poskytnout nocleh turistům zdarma na několik nocí. 

Zároveň také oni mohou využívat noclehu zdarma.  

Naštěstí takovýchto cestovatelů není většina. Většina turistů si zaplatí pohodlné ubytování 

na dobrém místě. Mnoho lidí, kteří přijíždí do Prahy zde utrácí nemalé množství peněz. Je to dáno 

také tím, že je v České republice, hlavně pro západní turisty,  ještě stále hodně levně. Ve většině 

západních zemích, mají o několik desítek procent vyšší platy, tak je logické že si zde mohou 

dovolit více služeb. Dle výsledků dotazníku víme, že zhruba polovina respondentů by měla zájem 

o sportovní výlet s průvodcem. Z toho plyne, že potencionálních klientů může být až 3 miliony.  

7.6.2 Swot analýza 

 

Swot analýza je výsledkem dotazníkového šetření, analýzy vnitřního i vnějšího prostředí. 

Vnitřní faktory jsou popsány v silných a slabých stránkách, společnost je může sama ovlivnit. 

Vnější faktory ovlivňují příležitosti a hrozby.  

Swot analýza projektu Sport in Prague je postavena převážně na analýze konkurence, dále 

kritického pohledu na vnitřní prostředí. Swot analýza nevychází z žádného speciálního dotazníku. 
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Je spíše orientační, sestavena na základě neúplných dat jen pro účely sestavení podnikatelského 

plánu.  

 

Silné stránky 

· Spojení sportu a kultury. 

· Individuální túry. 

· Více druhů sportů. 

· Nižší ceny než přímí konkurenti. 

· Přátelská atmosféra. 

· Nízké náklady. 

 

Slabé stránky 

· Menší možnost výběru trasy výletu. 

· Nemá vlastní zázemí a základnu. 

· Malý počet průvodců. 

· Malá možnost výletů pro jednotlivce. 

 

Příležitosti 

· Zvětšení počtu nabízených výletů. 

· Vybudovat vlastní základnu v centru Prahy. 

· Spolupráce s hotely a cestovními agenturami. 

· Reklama na všech turistických serverech. 

 

Hrozby 

· Vysoká konkurence velkých firem. 

· Sezónnost incomingového turistického ruchu. 

· Závislost na počasí. 

· Nezkušenost s podnikáním v cestovním ruchu. 

· Nedostatek průvodců, kteří jsou zároveň sportovci. 
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Tabulka 2: Swot analýza. 

Silné stránky Proč? 

Spojení sportu a kultury. Pro hodně lidí představuje sport zároveň 

zábavu a životní styl. Rádi spojí zážitek 

s poznáním a kulturou. 

Individuální výlety. Klienti si mohou vybrat čas, kdy se jim to 

hodí a služby instruktora nejsou 

rozprostřeny mezi další dav turistů. 

Více druhů sportů. Sport in Prague nabízí 4 základní druhy 

sportů, které jsou oblíbené a v Praze 

tradiční. 

Nižší ceny než přímá konkurence. Pro velké procento zákazníků je také 

důležitá cena, kterou má Sport in Prague 

nižší než nejbližší konkurent Biko 

adventures. 

Přátelská atmosféra. Většina zákazníků má raději přátelský 

přístup. 

Nízký kapitál. Koncept je vymyšlený tak, aby nebyly 

potřeba žádné velké vstupní náklady. Ty 

podstatné jsou hrazeny zakladatelem 

projektu. 

 

Slabé stránky Proč 

Menší možnost výběru trasy výletů. Sport in Prague nabízí jen několik 

základních výletů bez možnosti obměny 

trasy. 

Chybí vlastní zázemí a základna. Vždy se musí spoléhat na externího 

dodavatele, což je riskantní a nepůsobí to 

příliš profesionálně. 
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Malý počet průvodců. 2 průvodci na veškeré objednané túry není 

příliš, musí se zároveň synchronizovat 

jejich čas s objednávkami. 

Malá možnost výletů pro jednotlivce. V nabídce chybí možnost pro jednotlivce, 

nejde se připojit k jiné individuální 

skupině.  

 

Příležitosti. Proč?  

Zvětšení počtu nabízených výletů. Zákazník si určitě rád vybere z více 

možností a uvítá i varianty dle úrovně 

obtížnosti 

Vybudování vlastní základy v centru Prahy. Toto opatření vyžaduje investice v řádu 

zhruba 100000 Kč a nalezení výhodného 

pronájmu nebytových prostor, ale 

dlouhodobě by to bylo výhodné, protože by 

se nemuselo platit externím firmám za 

půjčení vybavení.  

Spolupráce s hotely a cestovními agenturami. Tato spolupráce může být oboustranně 

výhodná, hotely budou mít zpestření pro 

své ubytované a případně provizi 

z každého klienta a Sport in Prague bude 

mít dobrou reklamu a potencionální nové 

klienty.  

S cestovními agenturami by byla 

spolupráce vždy formou provize.  

 

Reklama na všech turistických serverech. Téměř všichni turisté si zjišťují informace 

o destinacích na internetu a nejlepším 

zdrojem informací o místních turistických 

službách jsou velké webové servery jako je 

Trip advisor, nebo Lonely planet.  
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Hrozby. Proč? 

Vysoká konkurence velkých firem. V konkurenčním prostředí, které se zaměřuje 

na incomingový cestovní ruch je celá řada 

velkých firem, které mají jméno, propracovaný 

systém, stabilní zaměstnance a dobré úspory 

z rozsahu.  

Sezónnost incomingového turistického ruchu. Největší nápor turistů zažívá Praha v letních 

měsících, kdy je zároveň zvýšená poptávka po 

turistických výletech, naopak v zimě je o 

zákazníky nouze.  

Nezkušenost s podnikáním v cestovním ruchu. Nikdo ze zakladatelů nemá velké zkušenosti 

s prací v odvětví cestovního ruchu. To může 

znamenat pomalý růst společnosti a postupné 

získávání zkušeností.  

Závislost na počasí. 

 

Pokud prší, tak jsou výlety ohroženy, protože 

nikdo nechce moknout na kole několik hodin. 

Výlety se proto musí zrušit, nebo přesunout na 

jiný termín.  

Nedostatek průvodců, kteří jsou zároveň 

sportovci. 

Zkušení průvodci jsou velice drazí a nezkušení 

zase musí sázet na sportovní a komunikační 

dovednosti.  

 

Zdroj: Vlastní 2015 

 

 

 

7.6.3 Marketingový mix 

 

Produkt 

Produktem projektu Sport in Prague je služba. Konkrétně poskytování zážitkových akcí 

v podobě výletů s instruktorem převážně pro zahraniční turisty, kteří přijedou do Prahy. 
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Jedná se o sportovní výlety, které jsou poznávací, výukové a zážitkové.  

Projekt Sport in Prague nabízí výlety ve spojení s několika různými a oblíbenými sporty. Jsou jimi 

cyklistické výlety, inline bruslení, kanoistika a v zimě lyžování.   

 

V létě se organizují:  

 Cyklistický výlet po pražských parcích, který má za cíl spojení přírody, odpočinku, 

adrenalinu a sportovní aktivity v sedle kola. Výlet trvá zhruba 4 hodiny a délka je 25 

kilometrů. 

 Cyklistický výlet centrem Prahy. Zde se jedná o klasický poznávací výlet v uličkách centra 

metropole. Trasa začíná v půjčovně kol na Palackého náměstí, kde zároveň končí. Vede 

okolo Vltavy, k Národnímu divadlu, poté se výlet stočí do historické části centra, kde se 

turisté podívají na Staroměstské i Václavské náměstí, Židovské město a Staré město.  

 Inline trénink s krátkou projížďkou. Toto je určeno pro ty, kteří moc neumí na kolečkových 

bruslích a chtějí se v rámci dovolené něčemu novému přiučit. Brusle si půjčí v půjčovně, 

která s projektem spolupracuje a poskytne i zázemí. Program trvá zhruba 2 hodiny, kdy 

instruktor naučí zákazníky bruslit a brzdit a provede je po stezce, kde jsou dobré podmínky 

pro inline bruslení.  

 Jednodenní výlet na bruslích.  Zde je cílem aktivní odpočinek a naučení nových dovedností. 

Akce je rozdělena na 2 části. Dopoledne proběhne trénink inline bruslení, který trvá zhruba 

2 hodiny. Odpoledne se zákazníci podívají na výlet okolo Vltavy, který má délku přibližně 

15 kilometrů.  

 Kanoistika v Praze. Pro vodní nadšence je připravena krátká projížďka na kánoích, nebo 

raftech téměř v centru Prahy. Zde se vodáci projedou s průvodcem z Císařské louky 

směrem k Vyšehradu a urazí vzdálenost zhruba 4 km po proudu a proti proudu.  

 Jednodenní vodácký výlet na řeku Sázavu. Kanoistika je součástí české kultury a řeka 

Sázava je ideální pro začátečníky a zároveň přináší dostatečné množství zábavy při sjíždění 

jezů a peřejí. Zde si mohou zákazníci vybrat, zda chtějí sjíždět řeku na kanoi, nebo na raftu. 

Cesta na Sázavu i zpět je vlakem.  

 Běžecké lyžování. Pro vyznavače zimních sportu nabízí projekt Sport in Prague výlet na 

běžecké lyže do Jizerských hor. Cesta tam i zpět je autem, nebo zapůjčenou dodávkou. Na 
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zákazníky čeká výuka správné techniky jízdy na běžeckých lyžích a výlet dle jejich 

fyzických možností.  

 Lyžování. Tento sport je velice oblíbený, ale je mnoho lidí, kteří mají veliké rezervy a 

potřebují se zlepšit. Sport in Prague nabízí jednodenní lyžařský výlet spojený s výukou 

lyžování. Klienti si mohou vybrat kam chtějí jet lyžovat. V nabídce je areál Špičák 

v Jizerských horách, areál Chotouň, nebo Ještěd.  

 

Cena 

Je několik způsobů jak se vytváří cena jednotlivých produktů. Nejvhodnější je pro projekt 

cenu stanovit dle poptávky, konkurence a podle kvality námi nabízené služby. Ceník je potřeba 

vytvořit tak, aby co byla cena konkurenceschopná a přijatelná pro zákazníky. Zároveň musí být 

v souladu s cenovou strategií.  

Pro projekt Sport in Prague byla zvolena cenová hladina o něco nižší než je konkurenční. 

Za přímého konkurenta je považována společnost Biko adventures. Pokud by byla zvolena cena 

mnohem nižší než nabízí přímá konkurence, tak by to nevypadalo profesionálně. Zákazník by si 

myslel, že produkt není kvalitní a raději by si připlatil za jistotu u konkurence. 

 

Ceny jsou stanoveny na tabulce níže. Velkým aspektem rozhodování je, zda udělat slevy 

pro dalšího účastníka, nebo ne.  Autor se rozhodl, že cena bude stejná pro všechny, zároveň bude 

popsáno, že skupina nad 5 osob bude mít slevu 10%. Cena je nižší a promyšlena tak, aby byla 

příjemná pro zákazníky Sport in Prague.  

 

Tabulka 3: Ceník. Cena jednotlivého výletu na jednu osobu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pražské parky na kole 1200 Kč 

Centrum Prahy na kole 800 Kč 

Inline trénink 500 Kč 

Jednodenní výlet na bruslích 1200 Kč 

Kanoistika v Praze 1000 Kč 

Vodácký výlet na Sázavu 2000 Kč 

Běžecké lyžování 2000 Kč 

Lyžování 2240 Kč 



84 

 

Zdroj: Vlastní 2015 

 

Místo 

U každého začínajícího podniku je velice důležité vybrat správné umístění provozovny. 

Hlavně aby bylo dobře dostupné pro cílovou skupinu. Projekt Sport in Prague ze začátku nepočítá 

s kamennou provozovnou. Jelikož nabízí odlišné sporty, které se konají v jiných ideálních 

podmínkách, tak by bylo složité budovat provozovnu na ideálním místě. Není bohužel možné mít 

loděnici na čluny, zároveň půjčovnu kol a bruslí. I tak se pokusí být zákazníkovi co nejblíže. 

Ideální lokalita je centrum Prahy, kde se soustřeďují turisté a velké množství ubytovacích zařízení. 

Také je podstatné, aby byla základna na dostupném místě z hlediska městské hromadné dopravy. 

Návštěvníci Prahy často nemají svá auta s sebou, proto není nezbytné parkoviště. Bylo 

vybráno několik provozoven, se kterými projekt spolupracuje, které jsou na dopravně dostupném 

místě.   

 

Cyklistický výlet  

Cyklistický výlet po pražských parcích. Zde je sraz a půjčovna v Dejvicích, kousek od 

zastávky metra Dejvická. Konkrétně se jedná o půjčovnu Atom bikes, která půjčuje kvalitní horská 

kola za přijatelnou cenu.  

 

Inline trénink 

  Zde je základna na Letenské pláni, nebo v Braníku, kde je půjčovna inline bruslí. Je 

k dispozici zázemí v podobě šaten se skříňkami a restaurace.  

 

Jednodenní výlet na bruslích 

Sraz je v areálu Vodpočívárna, který se nachází na stezce v Braníku, je zde půjčovna bruslí 

a občerstvení. Areál je kousek od zastávky městské hromadné dopravy.  

  

 

Kanoistika v Praze 

 Vodácké výlety jsou ovlivněny tím, že jsou jen některá místa, kde se dá bezpečně splouvat 

řeka. V Praze to je v okolí Císařské louky. Kde je několik loděnic a na této části Vltavy se pohybují 
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i další plavidla typu kánoí, lodiček, veslic, kajaků a podobně. Pro účely vodáckého výletu bylo 

vybráno zázemí v loděnici Vodácký ráj, (www.vodackyraj.cz) která sídlí kousek od autobusové 

zastávky Lihovar. Loděnice nabízí většinu typů plavidel, tak kdo by se bál na kánoi, může si vybrat 

něco méně vratkého. Zároveň půjčovna poskytuje dobré zázemí a šatny.  

 

Vodácký výlet na Sázavu  

Zákazníci zažijí cestu vlakem na Sázavu i zpět. Sraz s instruktorem vodní turistiky je na 

Smíchovském nádraží. Je to zároveň stanice metra, tak s dostupností není problém. Cesta vlakem 

trvá necelou hodinu a z vlaku se zákazníci mohou kochat krásnými výhledy na řeku Sázavu. 

Začátek plavby je v městě Týnec nad Sázavou, kde funguje zavedená a dobře organizovaná 

půjčovna všech možných plavidel Bisport. Turisté si mohou zase vybrat raft, nebo kanoi. Podle 

jejich schopností. Jakmile plavba skončí, kánoe se vrátí do připravených boxů a celá skupina se 

odebere na přilehlé vlakové nádraží, kde vlak jezdí každou půlhodinu.  

 

Lyžování  

Toto je logisticky náročnější záležitost, protože se musí zajistit doprava přímo na sjezdovku 

plus veškeré vybavení. Zákazníci před výlete, napíší velikost boty, oblečení a váhu a den předem 

se veškeré vybavení zapůjčí ve velkých půjčovnách Happy sport. Kde mají dostatek lyží a mohou 

půjčit i oblečení pro několik osob.  Co se týká dopravy, tak turisty vždy instruktor vyzvedne 

osobním autem, nebo zapůjčenou dodávkou přímo u jejich hotelu. Po celodenním lyžování budou 

zákazníci vráceni zpět na místo jejich ubytování.  

  Pro výlety na běžeckých lyžích probíhá celý proces shodně jako u výletů na lyžích 

 

Propagace  

Propagace je velice důležitou součásti marketingového mixu. Pro projekt je velice obtížné 

zvolit správnou propagaci z hlediska zacílení na správný segment zákazníků. Otázkou je, v jakém 

místě propagovat projekt. Zda v zahraničí, kde si turisté zjišťují informace o pobytu, nebo v Praze, 

kde turisté už tráví svoji dovolenou. Nástroje k propagaci jsou: přímý prodej, public relations, 

reklama, opatření na podporu prodeje a přímý marketing.  Ideální cílení je na skupinu lidí, která 

se zrovna chystá do Prahy a hledá program, co bude dělat.  
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Reklama  

Reklama je placená forma neosobní prezentace. Existuje mnoho druhů reklamy, například 

v médiích, v tiskovinách, na internetu a tak dále.  

 

Projekt Sport in Prague se rozhodl zaměřit na internetovou kampaň. První důležitou věcí 

jsou kvalitní webové stránky. Ty by měly být jednoduché, přehledné, srozumitelné, působit 

profesionálně. Zároveň tam musí být dobře popsány všechny služby, aby měl zákazník dobré 

informace a mohl se správně rozhodnout.  

Důležitý je také název domény. Ten by měl být dobře zapamatovatelný a vystihovat jádro 

služby. Název domény je také důležitý pro vyhledávače jako je Google, Yahoo, nebo Seznam. Ty 

pak lépe rozpoznají, o jakém tématu stránky jsou a vypíší je na lepší vyhledávanou pozici. Doména 

sportinprague.com naštěstí splňuje tyto požadavky.  

Webové stránky byly vytvořeny pomocí šablony programu Wordpress, obsah i vzhled byl 

vytvořen svépomocí. Výhodou je, že se nemusí konzultovat s IT specialistou každá změna, ale 

stránky nevypadají tak profesionálně, jako od profesionála. Pokud rozhodují náklady, tak vyhrává  

vlastní výroba. Obvyklá cena za vytvoření webových stránek se pohybuje od zhruba deseti tisíc 

do několika desítek tisíc. Záleží, pro jak velkou společnost jsou tvořeny. U gigantických 

společností se cena za provoz webových stránek pohybuje v úplně jiných cifrách. Za roční 

pronájem domény sportinprague.cz se platí u provozovatele Wedos 248 Kč za webhosting se platí 

363 Kč ročně. Jedná se o základní úložní prostor 25 GB, který bohatě postačuje.  

Celkově stojí roční provoz webových stránek 611 Kč, což je příznivá cena.  

Webové stránky Sport in Prague jsou provedeny v moderním designu. Zároveň jsou 

propojeny s Facebook a Google+ účtem.  

 

Internetová reklama Google Adwords.  

 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části práce, tak je reklama na Google velice efektivním 

moderním nástrojem, jak získat nové klienty a prodat své produkty. Platí se pouze v případě, pokud 

zákazník klikne na dané webové stránky. Vždy když potencionální klient zadá do vyhledávače 

Google své klíčové slovo, vyhledá se mu seznam stránek, které obsahují zadané klíčové slovo. 
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Pokud si je zaplacena služba Google Adwords, tak se potencionálnímu zákazníkovi zobrazí cílová 

stránka na jednom z prvních míst a je velice pravděpodobné že na danou stránku klikne.  

 

Je možné nastavit velké množství funkcí. Nejdůležitější je nastavení lokality, denní útraty, 

klíčových slov a maximální ceny za jeden proklik.  

Postup vytvoření kampaně je následující:  

Nejprve je vytvořena kampaň, poté je zvolena lokalita, kde se bude reklama zobrazovat. 

Bylo vybráno celé území Německa, Itálie, Velké Británie a města Moskva a Praha. Poté se zvolí 

denní rozpočet a maximální cena za jeden proklik.  

Dále je nutné napsat text reklamy. Je důležité, jaké bude mít reklama sdělení. Musí být 

především poutavé, aby měl potencionální zákazník důvod kliknout na odkaz.  

Následně jsou zvolena klíčová slova, které přesně korespondují s nabídkou. Nebude tedy 

docházek ke zbytečnému plýtvání peněz, pokud někdo klikne na odkaz a hledá něco jiného. 

Je nezbytné sledovat tabulku výsledků, kde je znázorněn počet kliknutí za den, případně 

v jakémkoli časovém horizontu. Z toho je možné určit, kolik bylo utraceno za kampaň a jakou 

cenu mělo jedno kliknutí. Pokud kampaň není účinná, musí se upravit některé z možných 

nastavení. Bohužel není možné zjistit, zda zákazník, který si koupí některou ze služeb, klikl na 

reklamu přes Google, případně na odkaz, který byl někde mezi ostatními společnostmi bez 

reklamy.  

 

Tisk letáků 

Další možností propagace jsou tištěné letáky. Ty budou distribuovány do hotelů, které jsou 

ve spolupráci s projektem Sport in Prague. Je to například hotel Duo, který je na Proseku. Zde 

budou umístěny letáky na recepci a hosté si mohou kdykoli zjistit základní informace, případně se 

díky němu podívat na webové stránky. Postupně se budou letáky rozmisťovány do více 

distribučních míst v Praze. Dobrá možnost propagace by byla přímé rozdávání letáčků a 

komunikace s turisty a potencionálními zákazníky, nicméně tato možnost je bohužel na Praze 1 

nařízením č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy zakázána.  
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Spolupráce s cestovní agenturou 

Tento způsob propagace je velice jednoduchý a výhodný pro obě strany. Cestovní agentura 

nabízí na svých propagačních kanálech produkty jednotlivých společností a za každý prodaný 

produkt, nebo službu získává provize. Většinou se jedná o 15-20%.  Pro společnost, která inzeruje 

své služby u cestovní agentury je to také výhodné, cenu si upraví tak, aby se jim stále vyplatilo 

službu provozovat i za předpokladu, že odevzdá předem stanovenou provizi. Klientelu má tak 

zajištěnu a nemusí se příliš starat o další propagační kanál. Projekt Sport in Prague zatím nebude 

využívat tuto formu prezentace. 

 

 

Personál 

Je velice důležité vybrat vhodné lidské zdroje. Pracovníky, kteří jsou spolehliví, aktivní, 

zkušení, budou to kvalitní průvodci s dobrou znalostí Prahy a bude jim záležet na své firmě.  

 

V první fázi růstu projektu Sport in Prague budou lidské zdroje malé, konkrétně se bude 

jednat o 2 hlavní průvodce. Jeden zaměřen sportovní část, druhý na výlety na kole centrem Prahy.  

 Veškou komunikaci bude řešit Vojtěch Škop. Jeho úkolem bude převážně komunikace 

s klienty, kteří si chtějí koupit některý z výletů a následné provedení turistů sportovním výletem. 

Tedy výlety na kole po parcích, kanoistika a inline bruslení.  Nebude provádět výlety, kde je 

zapotřebí licencovaný průvodce. Tyto výlety bude mít na starosti další člen realizačního týmu 

Tereza Penková. Ta vlastní licenci průvodce po Praze, umí dobře anglický i německý jazyk. 

Zároveň bude Tereza Penková zajištovat externí průvodce, kteří budou vypomáhat a budou 

najímáni dle objednávek a aktuální poptávky.   

 

Partnerství  

V dnešní době, kdy je vysoká konkurence je také důležité mít partnerství a dobré vztahy 

s ostatními firmami v odvětví. Je to vidět například na spolupráci hotelů a taxi služeb. Příkladem 

může být i to, že malé konkurenční firmy využívají stejné zdroje a různě se o ně střídají, vše záleží 

na domluvě. Pro Sport in Prague je vhodné využití partnerství s půjčovnami vybavení.  

Vzájemná spolupráce probíhá tak, že Sport in Prague si od nich půjčí vybaveni pro 

skupinku turistů, oni mají zisk z půjčovného a na oplátku dají slevu a poskytnou zázemí pro turisty.  
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Packaging 

Balíčkování služeb přináší výhodu pro klienta, kdy nemusí platit za každou jednotlivou 

službu, ale zaplatí za kompletní balíček služeb, což je pro něj výhodnější. Jde o příklad, kdy je 

v ceně výletu zahrnut i oběd, nebo doprava. Tohoto projekt Sport in Prague využívá velmi často. 

Nabízí například výlet s dopravou a půjčovným. 

 

Programming 

Zahrnuje postupy, úkoly, časové rozvrhy, mechanismy, činnosti a rutiny, pomocí nichž je 

služba poskytována klientovy - programy jednodenních výletů, programy potápěčského kurzu 

v době zájezdu, programy společenských akcí apod., které mají zvýšit konzumaci služeb 

zákazníkem či zvýšit atraktivnost balíčků.  /23/ 

Projekt Sport in Prague má na webových stránkách dobře popsané všechny služby a 

konkrétní informace rozesílá po objednání klientům emailem.  

  

7.7 Operační plán 

 

V operačním plánu bude stanoven proces, jakým funguje objednávání klientů a 

naplánování jednotlivých fází rozvoje projektu.  

 

· Rok 2014 + 2015 – přípravy projektu, vytvoření webových stránek a propagačních materiálů. 

· Červen - září 2016 - hlavní sezóna. 

· Listopad - vyhodnocení sezóny, případné investice do vybavení. 

· Prosinec - březen - zimní sezóna.  

· Květen - září - nová hlavní sezona 2017. 

 

Proces objednávek: 

Pokud už se zákazník rozhodne pro koupi nějakého sportovního výletu, tak hned na stránce 

vyplní krátký objednávkový formulář, kde vyplní své jméno, kontaktní údaje, počet osob a čas, 

který si zvolil. Následně klikne na políčko odeslat. Do e-mailové schránky Sport in Prague přijde 

ihned e-mail, který upozorňuje na vyplnění dotazník. V nejbližší době je pak zákazník informován 
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e-mailem o dalším postupu. Poté začíná fáze příprav - rezervace půjčení vybavení v půjčovně a 

domluvení instruktora, který bude mít na starosti danou skupinu. Bezproblémový průběh výletu 

už je pouhým vyvrcholením celého procesu. Platba se uskuteční vždy na začátku daného výletu 

v hotovosti v Eurech, nebo Českých korunách.  

 

7.8 Finanční analýza 

 

V této jsou shrnuty finanční náležitosti týkající se projektu Sport in Prague. Je zde 

zpracován odhad poptávky, finanční stránka jednotlivých služeb, náklady a příjmy. Tato část 

podnikatelského plánu napoví, jak bude projekt ziskový. Kladným aspektem je, že veškeré 

počáteční náklady na financování jsou kryty z rezerv zakladatele a nejsou vysoké. Pohybují se 

v řádech několika tisíc korun. Do tohoto není započítán čas strávený přípravami a prací na 

projektu, jako je tvorba webových stránek a podobné. Finanční analýza počítá se službami, které 

jsou zaměřeny na sportovní výlety, nejsou započteny služby, které se zaměřují na zábavu. Tyto 

služby jsou minoritní a slouží jako doplnění nabídky.  

 

Náklady na založení společnosti 

Náklady na založení společnosti jsou velice nízké. Z důvodu, že je zakladatel majitelem 

živnostenského oprávnění i potřebných sportovních licencí.  

Náklady na vytvoření stránek byly 1900 Kč náklady na provoz stránek je 700 Kč 

ročně. 

 

 

Cenová kalkulace jednotlivých sportovních výletů 

 

Tabulka 4: Cenová kalkulace jednotlivých sportovních služeb v korunách. 

 Cena 

za 

osobu 

Minimáln

í počet 

účastníků 

Minimální 

příjem 

Náklady 

na 

jednoho 

zákazníka 

(půjčovné

) 

Fixní 

náklady 

(odměna 

instruktor

ovi) 

Minimální 

zisk 

Zisk za 

dalšího 

přihlášeného 

zákazníka 
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Pražské 

parky na kole 

1200 2 2400 300 1400 400 900 

Centrum 

Prahy na kole 

800 2 1600 300 800 200 500 

Inline trénink 500 2 1000 0 600 400 500 

Jednodenní 

výlet na 

bruslích 

1200 3 3600 200 1500 1500 1000 

Kanoistika v 

Praze 

1000 3 3000 250 800 1450 750 

Vodácký 

výlet na 

Sázavu 

2000 3 6000 500 1500 3000 1500 

Běžecké 

lyžování 

2000 3 6000 500 2400 2100 1500 

Lyžování 2240 3 6720 1100 2400 1000 1140 

Zdroj: Vlastní 2015 

 

Fixní náklady 

 

Fixní náklady v tabulce představují jednak výplatu průvodci, kdy obdrží v případě výletu 

na kole v centru 450 Kč na hodinu, jinak v rámci ostatních výletů je to 200 Kč na hodinu, dále je 

do fixních nákladů započítán pronájem vozidla, nebo dodávky, tyto položky jsou malé, protože 

vozidla jsou půjčovány od známého. Zároveň jsou v této položce započítány pohonné hmoty.  

Zahrnuty jsou také náklady na propagaci, které jsou popsány níže.  

Další fixní náklady představují už pouze náklady na internetové stránky což činí méně než 

1000 Kč. 

 

Náklady na jednoho zákazníka 

Tyto náklady obsahují půjčovné sportovních pomůcek v externích půjčovnách a náklady 

na občerstvení zákazníků. 
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Personální náklady 

Hodinová mzda se pohybuje podle typu výletu. Profesionální průvodci mají mzdu 400 Kč 

na hodinu. Průvodci pouze sportovních výletů mají mzdu 200 Kč na hodinu. Všichni průvodci 

budou mít živnostenské oprávnění k průvodcovské činnosti, případně na poskytování sportovních 

služeb. Odměna bude probíhat formou proplacení vystavené faktury. Tím odpadnou náklady na 

zdanění příjmu zaměstnanců.  

 

Investice do materiálu 

V počáteční fázi nejsou v plánu žádné investice do výbavy. Na podnikání použijeme vlastní 

pomůcky, nebo budou zapůjčeny.  

 

Cash flow 

Pro finanční plánování je také důležitý odhad poptávky. Je zřejmé, že naše služby budou 

využívány převážně v letních měsících, v době prázdnin a víkendů, kdy je v Praze turistů nejvíce. 

Existuje početná skupina turistů, kteří jsou v Praze na delší čas, například 5 dní. Právě tato skupina 

je pro projekt důležitá, protože bude hledat nejvíce nějaké zajímavé aktivity. Počítejme, že zájem 

o služby bude záviset na výši investované částky do propagace. Propagační strategie je postavena 

na službě Google Adwords, kde člověk, který hledá podobný produkt, klikne na webové stránky, 

které jsou zobrazeny ve výsledcích jako první. Průměrná cena prokliku je 7 Kč. Z vlastní 

zkušenosti je známo, že je potřeba zhruba 15 prokliků na jednoho získaného zákazníka. Úspěšnost 

je zhruba 6,6 % , to je zhruba 100 Kč.  Tyto náklady jsou hrazeny z vlastních finančních rezerv. 

Služba Google Adwords bude nastavena tak, aby byl denní limit nastaven na 150 Kč denně. Denně 

by tak mohl přibýt 1 až 2 zákazníci. Projekt je zezačátku nastaven tak, že je schopný obsloužit 1 

až 2 skupinky denně.   

 

Pokud by vyšel tento předpoklad tak by cash flow vypadalo takto- Modelový příklad, kdy 

bude objednána 1 skupinka denně. Počet osob ve skupince budou 3. Pro jednoduchost a názornost 

budeme počítat s tím, že si všichni vyberou cyklistický výlet centrem Prahy.  

 

Tabulka 5: Cashflow 

 V termínu od 1.5 do30.9. 
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Příjmy  2400x153= 367200 

Výdaje  

Náklady na propagaci 150x153= 22950 

Fixní náklady 611+ (800+900)x153= 260711 

Daně z příjmu 0 

Celková bilance (příjmy-výdaje) 83539 

 

Zdroj: vlastní 2015 

 

Tabulka ukazuje, jaká bude celková bilance za 5 měsíců, kdy bude organizována jedna 

cyklistická projížďka centrem Prahy denně. Výsledek 83539 Kč není špatný. Kdybychom toto 

číslo vydělili počtem měsíců, kdy probíhaly výlety, tak se dostaneme na částku 16707 Kč za jeden 

měsíc. Přitom se jedná pouze o manažerskou práci a zajištění a výlety proběhly v pořádku. Ve 

výsledku to není špatné.  

 Zajímavý je výsledek z účetního hlediska. Autor práce a projektu každoročně podává 

daňové přiznání, kde uvádí celkové tržby. Využívá také odpočet nákladů takzvaným paušálním 

odpočtem. To znamená, že se nemusí sbírat daňové doklady od věcí nakoupených k podnikání a 

díky paušálním výdajům se odečte od příjmů jednoduše 60%, které představují náklady.  

 Zde je vidět, že se vyplatí spíše vést daňovou evidenci a neuplatňovat paušální odečet 

nákladů. V tomto výsledku to nehraje roli, ale kdyby byl celkový zisk vyšší, již to může znamenat 

velký rozdíl na zaplacených daních.  

 

Investiční tabulka 

 

Cena za den, Počet prokliků, cena za proklik, % objednaných ze 100 prokliků, odhadovaný 

počet objednávek.  

Tabulka 6: Jak vysoká investice do internetové reklamy přinese kolik objednávek. 

Cena za den Počet 

prokliků 

Cena za 

proklik 

% objednávek 

ze 100 

prokliků 

Objednávek za 

den 

50 7 7 Kč 6,6 % 0,5 
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100 14 7 Kč 6,6 % 1 

200 28 7 Kč 6,6 % 2 

Zdroj: Vlastní 2015 

 

Odhadované náklady na jednu objednávku jsou zhruba 100 Kč, může to být ale také až 150 

Kč. Bohužel nikdo nedokáže určit kolik ve výsledku bude stát přilákání jednoho zákazníka. Jedná 

se jen o odhat autora vycházejíc z analýz výsledků propagace pomocí Google Adwords 

prováděných během minulých let.  

 

Zdanění: 

 

U podnikání formou OSVČ je nutné platit zálohy na dani. Platí se měsíční záloha na 

sociální a zdravotní pojištění. Autor práce Vojtěch Škop platí plné měsíční zálohy na tyto pojištění, 

jelikož vznikají díky jinému podnikatelskému projektu, tak nejsou zahrnuty do výpočtů v této 

diplomové práci.  

Do prvního dubna každého roku je nutné podat daňové přiznání, kde jsou napsány všechny 

příjmy za předešlý kalendářní rok. Dle tohoto se vypočítává nová záloha na daně, doplatek, nebo 

přeplatek na dani. Pro projekt Sport in Prague tak nevznikají žádné nové daně. Výběr financí za 

výlety je v hotovosti a do daňového přiznání je nutné přiznat všechny příjmy. Daň z příjmu je 

v České republice 15%. Je dále nutné počítat s tím, že ze zisku se bude muset zaplatit ještě daných 

15%. Toto však platí až od příjmů přesahujících 413000,- Kč.  

 

Varianty možného úspěchu jsou Optimistická, realistická, pesimistická. 

V tomto odhadu je předpoklad, že všechny sportovní služby budou stejně oblíbené, proto je 

vypočítán průměrný zisk z jedné základní malé skupinky o 2 lidech. Průměrný zisk před zdaněním 

z letních nabízených služeb je 1158 Kč. Průměrný příjem z nabízených služeb je 2933 Kč 

· Varianta optimistická:  

o průměrně 2 skupinky denně v době od 1. května do 30. září.  

o Zisk z letních měsíců za 153 dní bude 177000 Kč. 

o Příjem z letních měsíců bude 448749 Kč. 

· Varianta realistická:  
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o Průměrně 2 skupinky týdně v době od 1. května do 30. září. 

o Ze 40 uskutečněných výletů bude zisk 46320 Kč. 

o Příjem bude 117320 Kč. 

· Varianta pesimistická: 

o Průměrně 1 skupinka za měsíc od 1. května do 30. září. 

o Z 5 uskutečněných výletů bude zisk 5790 Kč. 

o Příjem bude 14665 Kč. 

7.9 Hodnocení rizik   

 

Malý zájem o sportovní výlety 

Díky vysoké konkurenci může hrozit, že o takto koncipované služby nebude přílišný 

zájem. Výhodou je, že fixní náklady na chod projektu nejsou téměř žádné, není vážný problém, 

když se skupiny nepřihlásí na výlety. Samozřejmě je lepší varianta, kdy budou zákazníci kupovat 

denně sportovní výlety. Dle fotek na webových stránkách konkurenčních společností je vidět, že 

sportujících turistů je poměrně hodně. Nyní je otázka jak nejlépe přitáhnout turisty k projektu Sport 

in Prague. Proto je důležité správné nastavení propagační strategie, aby přitáhla co nejvíce turistů. 

 

 

Malá základna průvodců 

Kvůli těžko předvídatelné poptávce po službách Sport in Prague není potřeba najímat velký 

počet průvodců a sportovních instruktorů. Je dobré mít nějakou rezervu. Pokud se stane, že se 

například objednají 2 skupiny najednou, nebo nebudou hlavní instruktoři moci, musejí se oslovit 

další instruktoři a průvodci. Nemělo by se stát, že se bude rušit, případně přesouvat výlet kvůli 

tomu, že bude nedostatek pracovních kapacit. Zákazník si určitě nepomyslí nic dobrého o 

společnosti, která se snaží přesunout jeho objednávku z důvodu personálního nezabezpečení chodu 

společnosti. 

 

Malá znalost terénu a podmínek 

Všichni průvodci bydlí v Praze, ale při prvních výletech se může stát, že si nebudou jisti 

správnou cestou. Toto platí hlavně pro cyklistické výlety, kde se jede delší vzdálenost. Je proto 

důležité si projet trasu výletu několikrát bez zákazníků a prověřit si znalost terénu.  
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Zavřená půjčovna 

Velkou komplikací může být i to, že spolupracující externí firma nebude z jakéhokoli 

důvodu moci dostát dohody a bude mít například zavřeno. Díky tomu si nebudou moci turisté 

vypůjčit vybavení a je celý výlet v ohrožení. Dá se vždy vymyslet nějaké náhradní řešení, ale je to 

nepříjemné. Tomuto riziku se dá předejít tak, že se vždy včas domluví objednávka a půjčovna ji 

potvrdí. Také předem vymyslet náhradní řešení pro případ, že některá z externích půjčoven přeci 

jenom nebude najednou z jakéhokoli důvodu fungovat.  

 

Nebezpečí úrazu 

Při provozování sportů dochází občas k nějakému zranění. Bohužel k tomu může dojít i při 

nějakém sportovním výletu. Sporty jako je cyklistika, inline bruslení, kanoistika i lyžování jsou ve 

skupině rizikových sportů. Proto je také nutné předejít problémům tak, že budou klienti několikrát 

upozorňováni na hrozící nebezpečí a nabádáni k opatrnosti. Dále pak každý bude muset podepsat 

prohlášení, že se zúčastní výletu na vlastní nebezpečí a že nebude v případě zranění vymáhat 

škodu. Každý turista by měl mít sjednané řádné zdravotní pojištění. Většina pojišťoven nabízí 

k vycestování ještě řadu připojištění, které si klient může dokoupit a jsou doporučovány.  

Nicméně pro Vojtěcha Škopa jakožto OSVČ bude sjednáno pojištění odpovědnosti. To 

bude platit pro všechny klienty, kteří při výletech a akcích pořádaných OSVČ způsobí jakoukoli 

škodu. Tuto škodu poté zaplatí pojišťovna.  

 

Legislativní omezení 

Může se stát, že vejde v platnost nějaká nová vyhláška, nebo zákon, který omezí fungování 

projektu Sport in Prague. Riziko hrozí v tom, že na výlety pořádané na cílem sportovního vyžití 

bude potřeba také licence průvodce, kterou Vojtěch Škop zatím nevlastní.  

 

Nepřijdou domluvení klienti 

Jelikož platby od klientů probíhají v hotovosti na místě a žádné zálohy zákazníci neplatí, 

může se stát, že domluvená skupinka na sraz prostě nepřijde. Z toho pakvyplývají ztráty v podobě 

ztraceného času průvodce a případných záloh na půjčení vybavení.  
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8 Diskuze 
  

Při sestavování podnikatelského plánu projektu Sport in Prague bylo použito dotazníkové šetření 

a další dílčí analýzy. Ty měly odpovědět hlavně na stanovené vědecké otázky.  

· Může být  projekt Sport in Prague založený na minimalistickém podnikatelském plánu 

ziskový?  

· O jaké konkrétní služby nabízené projektem Sport in Prague bude mezi turisty zájem?  

 

Dle finanční analýzy je možné usoudit, že projekt ziskový být může. Určitě nebude ztrátový. 

Ztráta by nastala pouze v případě neefektivní propagační kampaně. Ve finanční analýze jsou 

propočítány varianty úspěchu. Všechny varianty jsou ziskové, ale například pesimistická varianta 

není příliš finančně zajímavá. Je nutné zahrnout i čas práce, pokud se budou pracovníci snažit 

pracovat a zlepšovat nabízené služby, přinese to brzy i pozitivní finanční výsledky. Pokud se 

budou zaměřovat na jiné své projekty, nebude Sport in Prague úspěšný.  

Důležitou otázkou pro vedení projektu jsou investice do propagační kampaně. V odhadech 

finanční analýzy je vidět, že čím jsou vyšší investice, tím úměrně roste i počet zákazníků. S větší 

investovanou částkou už roste riziko finanční ztráty, že se například turisté nepřihlásí. Proto budou 

investice po menších částkách a bude se zkoušet, jak nastavit co nejefektivnější kampaňna Google 

Adwords. 

Druhou vědeckou otázkou bylo, o jaké konkrétní služby nabízené projektem Sport in Prague 

bude mezi turisty zájem. Pro zjištění této odpovědi byl sestaven dotazník, který měl za úkol zjistit 

kromě zájmu i základní informace o turistech, zda budou mít zájem o další nabízené služby a jaký 

sport by si z nabídky vybrali. Projekt nabízí 2 typy služeb, sportovní výlety s průvodcem, kde se 

zákazník projede na bruslích, kole, nebo raftu,  a akce zaměřené na zábavu turistů v rámci nějakého 

nevšedního zážitku, například si vyzkouší bobovou dráhu. Nejdříve byla v otazníku položena 

otázka zda by turisté měli zájem o sportovní výlety s průvodcem. Zde 53% dotázaných uvedlo, že 

by o tyto služby měli zájem. Je zřejmé, že zde existuje poptávka po podobných službách, které 

Sport in Prague nabízí. Další otázkou bylo, o jaké konkrétní služby by byl dle dotazníku největší 

zájem. Z této otázky vyplynulo, že největší zájem by byl o cyklistické výlety s průvodcem. Tuto 

možnost uvedlo 43% respondentů. Z toho vyplývá, že se vedení projektu bude nejvíce zaměřovat 

na zkvalitnění této služby a zároveň na její propagaci.  
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 Nabízené služby zaměřené na zábavu turistů s průvodcem v dotazníku nedopadly tak 

dobře. 64% respondentů odpovědělo, že by tuto službu nevyužilo. Respondednti, kteří by měli 

zájem o tyto služby tak by zvolili zážitek na motokárách, nebo bowling. O bobovou dráhu není 

zájem.  

 

Analýza incomingového turistického trhu prokázala, že Prahu ročně navštíví okolo 6 milionů 

turistů. Toto číslo poslední 3 roky o několik procent rostlo. Otázkou je, jestli Praha udrží stoupající 

zájem. Výhodou je dobrá image Prahy u zahraničních turistů. Láká je krása zdejších památek, 

příznivá cenová hladina, kvalitní služby, dobrá dopravní dostupnost a další.  Každý z nich stráví 

v průměru alespoň 2 noci. Nejdelší dobu v Praze stráví Rusové a Italové. Největší celkový počet 

je turistů z Německa.  Proto se propagaře bude orientovat převážně na zákazníky pocházející 

z těchto zemí.  

 

 Projekt Sport in Prague není orientovaný na turisty v Praze pocházející z České republiky. 

Dle statistiky zaměžené na počet turistů v Praze v jednotlivých měsících je zřejmé, že v zimě je 

turistů určitě méně. Je velice pravděpodobné, že zájem o nabídku běžeckého lyžování a lyžování 

nebude takový. I z důvodu, že je nutné dojíždění do horských destinací, což je časově i finančně 

nákladnější. Cena za dopravu se samozřejmě promítá do celkové ceny služby.  
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9 Závěr  
 

Projekt Sport in Prague, který se zabývá poskytováním sportovních služeb turistům, kteří 

přijedou do Prahy. V současné době je vytvořen podnikatelský plán, podle kterého se má projekt 

řídit. Dále fungují kvalitní webové stránky, všechny služby jsou promyšlené a nechybí ani 

informace, jak bude projekt propagován. Propagace se zaměří především na internetové kanály.  

Projekt se vznikl spojením 2 velice oblíbených lidských aktivit. Cestování a sportu. Většina lidí 

ráda cestuje a sport je součástí našeho každodenního života. Pokud člověk sportuje, vyplavují se 

hormony štěstí a je obecně spokojenější.  Turisté se dovědí něco zajímavého o Praze a zároveň si 

příjemně zasportují, mohou si vybrat z cyklistického výletu, kolečkového bruslení, kanoistiky, 

nebo lyžování.  

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo sestavení kvalitního podnikatelského plánu, který 

popíše současný stav projektu a navrhne další zlepšení a možné cesty.  

Důležitou součástí práce je teoretická část, kde je podrobně zmapována problematika 

založení živnosti, trh cestovního ruchu, sportovní cestovní ruch, marketing v cestovním ruchu a 

převážně jak správně vytvořit podnikatelský plán. Tyto informace vedly k vypracování empirické 

části.  

 

V empirické části diplomové práce je vypracován samotný podnikatelský plánu. V plánu 

nechybí představení projektu, finanční analýza, analýza trhu a konkurence, nastínění marketingové 

strategie a další prvky, které obsahuje správný podnikatelský plán.  

Po rozebrání všech vytvořených analýz vyplývá, že má smysl pracovat na dalším rozvoji 

sportovních služeb pro turisty. Především z výsledku dotazníku vyplývá, že turisté o tyto služby 

mají zájem. Pomocí analýzy bylo zjištěno, že konkurence je v tomto oboru vysoká. V Praze je 

hodně velkých společností, které se zabývají různými programy pro turisty. Zbývá najít cestu, jak 

přesvědčit potencionální zákazníky, že chtějí sportovní, aktivní výlet a nechtějí jen obyčejnou 

procházku s průvodcem. 

 

Finanční analýza prozradila, že je projekt výdělečný. V prvních 2 letech je vhodný spíše 

jako doplňková aktivita k dalšímu podnikání, nebo práci. Autor projektu chce vytvářet podnik 
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postupně, bez větších investic a zároveň se učit lépe a lépe pohybovat v incomingovém cestovním 

ruchu.  

Díky vlastní zkušenosti z jiného podnikatelského  projektu je možné říci, že existuje přímá 

úměra mezi ziskem a investicí do reklamy. Čím více projekt bude investovat do reklamy, tím více 

bude mít objednávek a tím větší bude mít zisk.  

Rozvoji projektu je ještě nutné věnovat velké množství času. Je nezbytné vložit upoutávku 

na projekt na všechny možné internetové stránky, které se týkají turistického ruchu. V dnešní době 

je populární na příklad Trip Advisor. Bez tohoto úsilí se nebude projekt nikam posouvat a zůstane 

v počátečním stavu. 
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Přílohy:  

Příloha 1: Dotazník v Českém jazyce:  

1) Pohlaví:   Muž   / žena 

2) Věk:  _______________________ 

3) Odkud pocházíte? ___________________ 

4) Kolik oteretíte za 1 den na dovolené v Praze  0-2500 Kč / 2501-6000 / 6001-  10000/ 10000 a 

více. 

5) Máte rádi sportování? ___________________________________ 

6) Jaký sport praferujete? _____________________________ 

7) Sportujete behem dovolené?   Ano / Ne 

8) Měli byste zájem o sportovní výlety s průvodcem?  Ano / Ne 

9) Pokud ano, vyberte jaké: 

a. Výlety na kole. 

b. Inline bruslení. 

c. Kanoistika. 

d. Koloběžky. 

e. Jiné. 

10) Navštěvujete během dovolené nějakou sportovní akci?    Ano / Ne 

11) Zakoupili byste si službu, jako je bobová dráha, bowling, motokáry s průvodcem? Ano / Ne 

12) Pokud ano, tak kterou?   

a. Bowling 

b. Bobová dráha 

c. Motokáry 

Ve výzkumu byl použit totožný dotazník, ale v anglickém jazyce. 


