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Abstrakt 

Název práce: Hospodaření areálu beachových sportů Pankrác v letech 2004- 2008 

Cíl práce: Zhodnotit hospodaření sportovního beachvolejbalového areálu Pankrác, 

zdůraznit největší problémy tohoto areálu a návrhy na zlepšení jeho prosperity. 

Metoda: V této práci byla použita metoda S. W. O. T. na vyhodnocení postavení 

sportovního areálu v konkurenčním prostředí a metoda review a syntéza, která má zhodnotit 

hospodaření areálu v minulosti a z těchto poznatků se pokusit naznačit její budoucí vývoj. 

Výsledky: Výsledky analýzy ukazují vývoj hospodaření areálu v posledních čtyřech 

letech, popisují postavení areálu v konkurenčním prostředí a pokouší se naznačit jeho budoucí 

vývoj pomocí dostupných informací. Během tohoto období (2004- 2007) nedochází 

k výraznému zlepšování ekonomických výsledků areálu zejména kvůli vysokým nákladům, 

které jsou vyvolány především vysokými počátečními investicemi, k jejichž splacení by mělo 

dojít až v roce 2010. Dalším problémem je samozřejmě také malé využití tzv. neatraktivních 

hodin, což jsou zejména dopolední hodiny. Jejich větší využití, např. spoluprácí se školami či 

jinými partnery by výrazně pomohlo rozvoji areálu. 

Klíčová slova: Beachareál, analýza, hospodaření 



Tittle: Management ofthe Pankrác Beach Sport Facility in years 2004- 2008 

Goal ofthe Dissertation: To evaluate the economy ofthe Beach Sport Facility Pankrác, to 

accent the biggest problems ofthis facility and proposals for improving of its prosperity. 

Method: The S. W. O. T. method was used in this dissertation for evaluation ofthe 

position ofthe Beach Sport Facility Pankrác among its market competitors, and "Review 

Method" and "Synthesis Method" for evaluation ofthe economics ofthe Beach Sport Facility 

Pankrác in the past and for indication of its future progress according to this knowledge 

The result of the analysis shows the progression in the economy of BSFP in the last four 

years, describes the position of BSFP among its competitors and tries to indicate its fu ture 

progression using all the available information. 

Results: During this period (2004 - 2007) no reasonable improvement of the economical 

results of BSFP occurred, especially because of the high costs, which were influenced at first 

by the initial investment (due in 2010 only). 

Another problem is the had effectiveness during the "non-peak" hours ( especially all moming 

hours). A more effective utilization ofthese hours (e.g. via cooperation with schools and 

similar partners) would help the progression of the facility very much. 
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1 Úvod 

Úvodní slovo 

Sport v dnešní době znamená nejen aktivní zábavu a odreagování od všedních 

povinností každodenního života, ale stále častěji se stává prostředkem k výdělku a 

k dosažení životních cílů mnohých z nás. 

Aktivně se sportu věnuji a znám jej z mnoha stran. Nejenže hraji volejbal, ale 

několikrát jsem se i podílel na organizaci sportovních turnajů, ba dokonce i celoročních 

volejbalových lig. Téma hospodaření ve sportovních klubech a areálech mě již delší dobu 

zajímá a studium managementu sportu mě k němu přivedlo ještě blíž, a proto jsem se ve 

třetím ročníku rozhodoval, jestli nebudu v průběhu studia zastávat post jakéhosi hlavního 

ekonomického správce sportovního areálu na Pankráci. Až časová vytíženost této funkce 

mě od této nabídky odradila. 

Ale i přesto bych rád ve své práci teoreticky osvětlil fungování a hlavně 

hospodaření sportovního areálu a dále na konkrétním případě analyzoval hospodaření 

beach volejbalového areálu Pankrác. Částečně bych se rád věnoval i zdrojům financí. 

Výstupem by pak měla být doporučení pro další vývoj nejen konkrétnímu areálu, ale i 

dalším podobným areálům. K analýze jsem vybral beach volejbalový klub Pankrác, 

protože jsem zde nejen několikrát hrál, ale organizoval jsem zde i několik turnajů, a to 

nejen amatérských, ale i profesionálních, a proto si myslím, že jsem do problematiky 

tohoto areálu pronikl nejen ze stránky ekonomické, ale i ze stránky sportovní. 

2 Vymezení projektu a jeho cíle 

Cílem této diplomové práce Je zhodnotit hospodaření sportovního areálu Na 

Pankráci, rozbor jeho hospodaření, zdůraznění největších problémů tohoto areálu a naopak 

jeho silných stránek, analýza konkurenčního prostředí, zlepšení jeho hospodaření 

v podmínkách české legislativy, porovnat hospodaření areálu v letech 2004 - 2007 a 

analyzovat, co se změnilo k lepšímu a co naopak k horšímu. Pokusím se doporučit a 

navrhnout změny, aby areál lépe prosperoval a aby se rozvíjela úspěšněji jeho činnost. 

Pro tento účel zpracuji a vyhodnotím SWOT analýzu tohoto areálu, která ukáže 

všechny silné a slabé stránky tohoto podniku, ale také veškeré příležitosti, jenž by mohly 
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pomoci tomuto areálu k lepšímu růstu. Analýza bude samozřejmě obsahovat i ohrožení, 

které by naopak mohly být přítěží v dalším vzkvétání areálu. 

3 Teoretická východiska 

V teoretické části seskupím informace z dostupných zdrojů, zejména literatury a 

zákonů. Získané informace by měly podat ucelený obraz možnosti fungování sportovního 

areálu z hlediska zákonů, daní a získávání financí. 

3. 1 Základní pojmy 
Akciová společnost 

"Akciová společnost (a.s.) je kapitálovou společností, jejíž základní kapitál je 

tvořen akciemi o určité jmenovité hodnotě. A.s. odpovídá za porušení svých závazků 

celým svým majetkem, akcionář neručí za závazky a.s. Vyloučení ručení, snadná dispozice 

s účastí na a.s. (akciemi), možnost určité anonymizace (akcie v listinné podobě na majitele) 

a zapojení investorů činí s ohledem na komplikovanější právní úpravu a.s. lákavou pro 

podnikání většího rozsahu a vyžadujícího rozsáhlejší materiální zabezpečení." 

Marketing 

Definice uznávaná AMA (Americká marketingová asociace) zní: (Schulz, Don, 

1995) 

"Marketing je proces plánování a provádění koncepce, tvorby cen, propagace a rozšiřování 

myšlenek, zboží a služeb za účelem vyvolání směny, která uspokojí požadavky jednotlivců 

i organizací." 

Management 

Již klasická definice namagementu jejímž autorem je Aldag Sreams: (Bělohlávek, 

Košt'an, Šuleř, 2001) 

"Management je proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a 

kontrolování, který směřuje k dosažení cílů organizace." 
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Marketing management 

"Nepřetržitý proces analýzy, plánování, inplementace a kontroly; jeho smyslem je 

vytvoření a udržení dlouhodobých vztahů s cílovými zákazníky, které umožní podnikům a 

dalším subjektům dosáhnout stanovených cílů." (Kotler, Amstrong, 2004) 

3.2 Vznik a vývoj volejbalu 

Historie volejbalu se datuje rokem 1895. Jeho počátky ale bývají někdy 

prezentovány dvěma odlišnými verzemi. První verze hovoří o dlouhé chvíli chicagských 

hasičů (když zrovna nehořelo), kteří si ji krátili házením míče přes natažený provaz. Komu 

balon upadl na zem, dopustil se chyby. Kvůli zrychlení hry pak hráči zkoušeli míč odbíjet 

- a tak vzniklo nové sportovní odvětví. Tato varianta o vzniku volejbalu je sice zajímavá, 

ale jeví se spíše jako novinářská nadsázka. Historické prameny se ale opírají o druhou 

variantu. Tu prezentují i volejbalové učebnice v USA a FIVB (Fédération Internationale de 

Volley-Ball) a konečně také FIVB film vytvořený v roce 1996 ke stoletému výročí vzniku 

volejbalu. Přisuzuje autorství Williamu C. Morganovi, řediteli tělesné výchovy katolické 

organizace YMCE (Y oung Men Christian Association) na Hollyokské koleji, jenž 

intenzivně rozvíjela sportovní činnost mládeže. Pan Morgan popisuje prvopočátky této hry 

takto: " Musím říci hned zpočátku, že jsem neznal žádnou hru, která by byla podobná 

odbíjené, a to, co jsem zavedl, bylo opřeno jen o zkušenosti a pokusy v tělocvičných 

třídách. Když jsem převzal cvičení, činnost vzrůstala a musel jsem hledat nějakou hru, 

která by se dala hráti v tělocvičně a byla přitom zajímavá, hlavně rekreačně. Košíková byla 

již zavedena, ale vyhovovala spíše mladším cvičencům. Pro starší pak byla příliš namáhavá 

a ostrá, a tak jsem hledal jinou hru, ve které by nebylo osobního styku hráče s hráčem. 

Nejdříve mě napadlo přenésti do tělocvičny tenis. Ale když jsem uvážil, co všechno tenis 

potřebuje, jako rakety, míčky, síť a hlavně velkou plochu a že jen málo hráčů může tenis 

najednou hrát, upustil jsem od této myšlenky. Ale nepřipustil jsem vynechati síť, která by 

rozdělovala skupiny hráčů na dvě družstva. Na počátku jsme napjali síť asi 2m vysoko, tj. 

nad hlavou dospělého člověka. Zkoušeli jsme hrát duší z míče na kopanou, ale ta byla 

lehká a příliš pomalá. Tak jsme zkusili s plným míčem na košíkovou. Ale ten byl příliš 

veliký a těžký a hráči nemohli míč dobře ovládat. Bylo mnoho úrazů a zranění, hlavně 
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prstů. Dohodli jsme se s hráči, kterým se hra líbila, na míči, kterého se dnes užívá pro 

odbíjenou a který nám zhotovila na zkoušku firma Spalding". 

Poprvé byla předvedena odbíjená na konferenci pracovníků YMCY, která se konala 

na podzim roku 1896 ve Springfield College. Na každé straně hrálo 5 hráčů. Hra se velmi 

líbila a také se uchytila. A. T. Halstet navrhl, aby se nazvala "volley-ball" podle hlavní 

ideje: odrážení míče - to volley the ball. 

A pak v roce 1896 vyšel prvý článek o odbíjené. Ve "Physical Education" psal J. Y. 

Cameron: "Volleyball je nová hra, výborně se hodící pro tělocvičny a sály, která však 

může být hrána i venku. Může ji hrát každý počet hráčů. Hra spočívá v uvedení míče v 

pohyb přes vysokou síť z jedné strany na druhou, berouc tím podíl ze dvou her- tenisu a 

handbalu." 

Od roku 1896 dostává volejbal herní strukturu v podobě pravidel hry, které 

uveřejňuje J. J. Cameron. Hřiště na volejbal pak byla zakládána na koupalištích, v 

letoviskách a v některých sportovních střediscích. Hra byla oblíbena hlavně u mládeže. 

Proto přibývalo hřišť též ve školách, kolejích, v rekreačních střediscích. 

Začátky volejbalu u nás 

Ministerstvo národní obrany organizovalo šestitýdenní cvičitelské kursy. Probíhaly 

ve Strakově akademii, účastníci spávali v kasárnách na Pohořelci a výcvik byl na hřišti 

Slávie na Letné. Technickými a odbornými pracovníky kursů byli zejména profesor J. A. 

Pipal, kapitán Machotka a instruktor J. W. Yonger. Hlavní náplní kursů byla lehká atletika. 

Hlavní aktér těchto kursů, prof. Pipal, připravoval v kursech také závodníky na první 

poválečnou olympiádu v Antverpách. V kursech poznali účastníci jako první v nové 

republice u nás dosud velmi málo známé hry jako volejbal, basketbal a další tzv. americké 

hry. 

Atletické kursy organizované ministerstvem národní obrany byly nesporným odrazovým 

můstkem pro další rozšíření volejbalu v českých zemích. 

V roce 1921 pak začal dostávat i organizační strukturu, takže právě tento letopočet se 

uvádí jako počátek organizovaného volejbalu u nás. V roce 1923 vyšla první oficiální 

pravidla pro volley-ball, basket-ball, playground-ball a hand-ball. Vydalo je nakladatelství 

YMCA v Československu. 

V prvních letech hra pod vysokou sítí dostala české jméno podbíjená. Ale existovalo i 

několik podob anglických názvů: wolley-ball, wolleyball, volley-ball i volleyball. 
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V padesátých letech pak tyto názvy přestaly téměř existovat, protože bylo nařízeno 

používat český termín odbíjená. 

20. a 30. léta 

V roce 1924 byl založen ČVBS (Český volleyballový a basketbalový svaz). 

V témže roce se hrála první oficiální soutěž- mistrovství republiky mužů. Vítězem se stal 

tým pražské Strakovy akademie (vysokoškolský volleyballový klub). Ten se stal mistrem i 

v roce 1926, kdy mu byl předán poprvé putovní pohár. Věnoval jej Dr. Smotlacha a tento 

pohár je dodnes předáván mistrům. Na rozvoji volejbalu měli značný vliv i Sokolí, studenti 

a skauti. V roce 1929 se poprvé stalo mistrem družstvo sokolské a to Sokol Kroměříž. 

V roce 1930-31 zvítězila opět Strakova akademie a v roce 1932 svůj triumf zopakoval 

Sokol Kroměříž. 

Velkým mezníkem rozmachu volejbalu se stal rok 1936 zásluhou vstupu Trampské 

volleyballové ligy (TVL) do ČVBS. Sloučením se rozrostla členská základna na 50 klubů 

po celé republice. Léta 1935-1940 je možno nazvat zlatou dobou volejbalu. 

40. a 50. léta 

Po ukončení 2. světové války byly obnoveny mezinárodní sportovní styky. Volejbal 

v průběhu války dosáhl mimořádného rozšíření. Předpokladem pro to byla možnost 

poměrně jednoduchého vybavení pro hru a rovněž skutečnost, že jako kolektivní sport 

vytvářel předpoklady pro setkávání mladých lidí na nejrůznějších sokolských, trampských 

i svazových turnajích. 

Rok 1946 byl v historii volejbalu velice důležitý. Došlo k odtržení od basketballu a 

vznikl samostatný volejbalový svaz (ČVS) se sídlem v Praze. Prvním předsedou byl zvolen 

Jiří Havel. Oficiálním začátkem činnosti byl 31. březen 1946. Mezinárodní aktivity vedly 

také k založení celosvětové volejbalové federace FIVB (Fédération Intemationale de 

Volley-Ball) se sídlem v Paříži. Byly pořádány první šampionáty, začínalo se v Římě. 

V roce 1949 byla Praha pořadatelem mistrovství světa mužů a premiérou bylo mistrovství 

Evropy žen. Muži i ženy se dostali hladce do finále, když porazili všechny soupeře, ale 

v boji o zlato nestačili na družstva SSSR. Na dlouhou dobu se stala družstva ČSR a SSSR 

jedinými adepty na prvenství. 

Padesátá léta byla pro československý volejbal dobou velkých mezinárodních 

úspěchů. Muži získali zlato a stříbro z mistrovství světa a dva tituly mistrů Evropy. Do 
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Evropské špičky patřily i ženy, které vyhrály zlatou a stříbrnou medaili na mistrovstvích 

Evropy. 

V roce 1957 byl v rámci 53. zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Sofii 

uspořádán volejbalový turnaj, za účasti družstev ČSR, SSSR Bulharska, Rumunska, 

Francie a Itálie. Naši reprezentanti skončili za pořádající Jugoslávií na druhém místě. 

Tento turnaj měl velký význam, na jeho základě byl zařazen tento sport do programu 

olympijských her. Připomínky představitelů Nizozemska a Švédska, aby kolektivní sporty 

byly ze soutěží na OH vyřazeny nebyly naštěstí vyslyšeny. 

Statistika ČVS uvádí, že v roce 1958 působilo v naší soutěži 140 družstev a 

odehrálo se 1260 zápasů! Systém soutěže byl pro muže i ženy stejný. V přeboru republiky 

bylo po deseti družstvech, celostátní soutěž byla rozdělena na skupinu A (1 O týmů z Čech) 

a skupinu B (1 O týmů z Moravy a Slovenska). Oblastní soutěže tvořily čtyři skupiny (2 

z Čech, Morava a Slovensko). 

Do tohoto období spadá zrod největšího turnaje na světě, populárních Dřevěnic. 

Dřevěnice je malá vesnička u Jičína v Čechách. V srpnu 1954 se konal první ročník. Sjelo 

se patnáct družstev a nikdo neměl tušení, jak obrovská tradice vzniká. Každý rok se 

sjíždělo více družstev. Stovka zúčastněných týmů byla překonána ve dvanáctém ročníku, o 

čtyři roky později bylo dvě stě družstev, tři sta při devatenáctém ročníku. Vrcholem byl34. 

ročník v roce 1987, kdy nad turnajem převzal patronát Mezinárodní olympijský výbor. 

Turnaje se účastnilo rekordních 589 týmů. Při průměrném počtu 10 hráčů na družstvo se 

jedná o úctyhodný výsledek takřka 6 000 lidí! Ve volejbalových kruzích se říká, že kdo se 

chce nazývat opravdovým volejbalistou, musí kurty v Dřevěnici okusit a poznat na vlastní 

kůži. 

60. a 70. léta 

V šedesátých letech volejbal zaznamenal největší rozmach v dějinách. Prameny 

ČVS uvádějí, že v roce 1981 se československých Sportovních her mládeže účastnilo 

115 000 registrovaných chlapců a děvčat. Další tisíce se věnovaly volejbalu rekreačně. Dá 

se říci, že nebylo jediné vesnice, koupaliště, rekreační osady, kde by nebylo byť skromné, 

ale přece jen volejbalové hřiště (pozůstatky těchto hřišť nacházíme ještě dnes, ale bohužel, 

drtivou většinu již v žalostném nebo nepoužitelném stavu). 

Hra se rychle rozvíjela, měnila se pravidla, ale především rostla konkurence. Stále 

se nám ještě dařilo držet krok a československý volejbal měl ve světě dobré jméno a 
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především v mužské kategorii byl žhavým adeptem na medaile. Na mistrovství světa 1960 

v Brazílii (poprvé mirrio Evropu) získali stříbro po jediné prohře na turnaji s týmem SSSR. 

Na MS 1962 v Moskvě naši muži opět stříbrní za SSSR. Umístění do třetího místa 

zaručovalo účast na premiérových OH v Tokiu 1964, kde jsme získali po prohře opět 

s týmem SSSR stříbrné medaile. Na OH 1968 v Mexiku se kvalifikovaly i ženy, které 

skončily na šestém místě . Muži po porážce od Polska a SSSR získali bronzové medaile, při 

stejném bodovém zisku jako druhé Japonsko. 

Objevuje se nový pojem, československý vynález: bagr, neboli spodní odbití 

obouruč. A velmi rychle se dostává do "módy". Panoval ale názor, že tento volejbalový 

prvek je východiskem z nouze. Nenutí totiž hráče k rychlé reakci a pohybu, aby se dostal 

pod míč k vrchnímu odbití obouruč (prsty). Na druhé straně je výhodný pro příjem tvrdého 

podání. Vyloučil tak možnost zranění prstů nebo dvoj doteku, který v té době posuzovali 

rozhodčí velmi přísně. Na "čistotu" odbití byl brán velký zřetel. 

Zajímavostí bylo v roce 1962 na základě množství projednávaných disciplinárních 

přestupků zavedení ochranného území pro rozhodčí. Tento prostor musel být vymezen 

minimálně 1 ,Srn na všechny strany a do něj nesměl nikdo vstoupit - hráč, funkcionář, 

trenér ani divák. 

Na počátku sedmdesátých let se poprvé stal oficiálním míčem pro nejvyšší 

československé soutěže míč od domácího výrobce Gala-Premiér. Hrálo se s ním 48. 

mistrovství republiky mužů v roce 1971, ale daleko podstatnějším momentem bylo 

zavedení tzv. antének. 

Na ME 1971 v Itálii vybojovaly obě kategorie stříbrné medaile. OH 1972 

v Mnichově byly mezníkem medailových úspěchů československých volejbalistů i 

volejbalistek na světových turnajích. Umístění mužů na šestém a žen na sedmém místě 

bylo více než zklamáním. Bohužel, na řadu pozdějších let československý volejbal zmizel 

ze stupínků určených pro nejlepší. 

80. a 90. léta 

Na volejbalové scéně se řešil ústup československých reprezentačních týmů z elity. 

Hledaly se příčiny, analýzy sledovaly rozbory, nicméně další viditelný pokrok byl 

minimální. 
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Na OH 1980 v Moskvě se ženy vůbec nekvalifikovaly. Muži na turnaji vyhráli pouze jedno 

utkání a skončili na dosud nejhorším 8. místě. Navíc to byla poslední účast 

Československa na olympijském turnaji. 

ME 1981 v Bulharsku: od poslední medaile dělilo oba naše celky už deset let. 

Z kvalifikačních skupin postoupily oba celky bez porážky a zdálo se, že se opět začíná 

blýskat na lepší časy. Jenže finálové zápasy byly opět nad naše síly a muži skončili na 

čtvrtém místě s horším poměrem setů za 3. Bulharskem, ženy až šesté. 

Na MS 1982 skončilo družstvo až na 9. místě, dosavadním nejhorším na světových 

šampionátech. 

Olympijských her v Los Angeles 1984 se neúčastnily socialistické státy a na OH 

v Soulu roce 1988 padlo rozhodnutí, že československé družstva se kvalifikace nezúčastní. 

Muži skončili na ME 1987 v Belgii šestí. Dařilo se ale ženám, které vybojovaly v duelu 

s Bulharskem bronzové medaile. Nejlepší hráčkou mistrovství byla vyhlášena 

československá reprezentantka Lucie Václavíková. 

Ve dvaceti jedna tréninkových střediscích mládeže (TSM) se připravuje téměř 500 

14-1 7 letých volejbalistů a volejbalistek. Ale úspěšnost celého postupového systému není 

velká. 

Snaha podřízení se komerčním zájmům se promítla i do úpravy pravidel a 

především skončilo obvyklé počítání na ztráty a nastala doba tei-breaků. Změnily se 

požadavky na hráče, taktiku a celkový náhled na volejbal. Nejpodstatnější změnou bylo 

otevření státní hranice a odchod kvalitních hráčů do zahraničních angažmá. Tím nastal 

výkonnostní propad české extraligy. Mladí a nezkušení hráči nemohli ihned nahradit 

odchod nejlepších. Dalším velkým problémem bylo ekonomicky stabilizovat kluby. 

Mužské extraligové kluby se stávají plně profesionální. Je nutné najít dostatek sponzorů a 

finančních zdrojů, kteří by pokryli finanční nároky hráčů a zahraničních posil a 

profesionálního vedení. 

Nastala změna i v chápání světových šampionátů. ČVS vypsal vysokou prémii za 

umístění na MS 1990 v Brazílii, za titul milion korun. Češi se umístili až na devátém 

neprémiovém místě. Ženy se vůbec nekvalifikovaly. 

Na ME 1993 v ČR ženy vydřely stříbrné medaile, které ovšem v domácím prostředí měly 

cenu zlata a znamenaly přímý postup na MS. Nejlepší univerzálkou šampionátu byla opět 

Lucie Václavíková. 
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Začátkem 90. let zaznamenal velký rozmach plážový volejbal (beachvolejbal). Na 

OH 1996 v Atlantě se zúčastnil beachvolejbalový pár Marek Pakosta a Michal Palinek, 

kteří se umístili na konečném 13. místě. Michal Palinek - odchovanec přerovského SK 

Přerov a Marek Pakosta se věnovali úspěšně zároveň i "šestkovému" volejbalu. Oba získali 

několik titulů mistrů republiky v šestkovém i beach volejbalu. Mistryně Evropy z let 1996 

a 1997 se staly plážové volejbalistky Eva Celbová a Soňa Dosoudilová a mistři Evropy 

1996 byli Palinek a Pakosta. Velmi náročnou dvouletou kvalifikací si účast na OH 2000 

v Sydney vybojovaly tři páry. Palinek-Lébl, Celbová-Dosoudilová, Hudcová-Tobiášová. 

Při MS 1998 v Japonsku byla poprvé na šampionátu použita novinka - libero. Navíc 

museli hráči nastoupit v obepínajících dresech. Některá družstva se nepodvolila a musela 

zaplatit vysokou pokutu 

Stručný výpis nejdůležitějších úprav pravidel 

1910 výška sítě 213 cm 

zákaz driblingem přibližování k síti 

sety do 21 bodů 

1912 výška sítě 228 cm 

191 7 na hřišti 6 hráčů 

1922 počet odbití družstvem omezen na 3 

smečování zadních hráčů u sítě zakázáno 

1944 vydána pravidla ČVBS hřiště 18 x 9 m 

výška sítě pro muže 245 cm, pro ženy 225 cm 

1950 zavedena útočná čára (3 m od střední čáry) 

přísné posuzování "čistoty" při vrchním odbití prsty 

1956 dovolena clona při podání 

střídání hráčů 2 x v jedné sadě 

1960 zákaz clonění 

dovolen došlap na střední čáru bez jejího překročení 

střídání 6 x v jedné sadě 
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1963 výška sítě u mužů 243 cm, u žen 224 cm 

1964 ustanovení, že pravidla se smí měnit pouze jednou za 4 roky 

dovolen protiútok přesahujícím blokem 

dovoleno samovykrytí blokaře druhým dotekem 

postavení družstva se hlásí písemně 

1968 blokovat se může i podání 

1972 poprvé zavedeny anténky 

1972 limit 5 s pro provedení podání 

jsou zavedena oficiální znamení rozhodčích 

197 6 zavedeny sankce za zdržování hry 

dotek bloku není prvním odbitím družstva 

1980 zákaz clonění při podání 

přesně definován prostor přeletu přes síť 

1984 zavedeny tresty za nevhodné chování před setem a mezi sety 

1988 po losování má kapitán možnost výběru míče nebo strany 

rozhodující set se hraje systémem tie-break do 17 bodů 

1992 hráč se může dotknout kteroukoliv částí těla od kolen nahoru 

1994 hráč se může dotknout kteroukoliv částí těla tedy i nohou 

dotek sítě hráčem, který se nesnaží hrát není chybou 

1996 trenér družstva může dočasně opustit lavičku 

útočná čáraje prodloužena přidáním přerušovaných čar 

1998 zrušeny ztráty podání. V 1. - 4. setu je vítězství v setu dosaženo 25-tým bodem při 

rozdílu 2 bodů. 

zavedena možnost hrát barevným míčem 

vystřídaný zraněný hráč se již nesmí vrátit do utkání 

zaveden obranný hráč libero 

2000 po provedeném podání je dovolen dotek sítě míče 
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Historie Českého volejbalového svazu 

V letech 1990 - 1992 tvořil společnou Českou a Slovenskou volejbalovou federaci 

(ČSFV), která navozovala na předchozí formy tohoto sdružení (již zmíněný ČVBS z roku 

1924). Předsedou byl za českou stranu Anton Švéda a za Slovensko Dušan Mešár. Dne 23. 

ll. 1992 podepsal Dr. Jan Hronek za ČSFV přijetí do FIVB. Schůzka se konala v sídle 

FIVB ve švýcarském Lausanne. Po rozdělení ČSFR dochází k zániku ČSFV pouhé 3 

měsíce po vstupu do světové federace dne 20. 2. 1993. Po rozpadu uhradil ČVS dluhy po 

bývalé federaci a Slovenský volejbalový svaz mu zato předal nástupnická práva v CEV i 

FIVB. První konference samostatného ČVS se konala 20. března 1993 a jeho předsedou se 

stal Ing. Pavel Kučera. V roce 2005 byl nově zvoleným předsedou ČVS Ing. Antonín Lébl. 

3.3 Vznik a vývoj beach volejbalu ve světě 

V třicátých letech po první světové válce vojáci USA tráví volný čas s vysokým 

zápalem při volejbalu na plážích. Po té se beachvolejbal postupně zabydluje v Evropě -

první zemí je Franie (Paříž). 

První turnaj dvoučlenných družstev se uskutečnil v roce 1930 v Santa Monice. 

Bezprostředně před druhou světovou válkou jsou organizovány turnaje na plážích v USA a 

také v Brazílii. 

Historie zaznamenává nejstarší turnaj pod vysokou sítí "STA TE BEACH" v roce 

1954 v Santa Monice v USA. 

V šedesátých letech našeho století začínají být oblíbená utkání dvou proti dvěma 

(ve dne i v noci) na proslulých plážích v Rio de Janeiro. Jsou senzací na plážích 

Copacabana, Ipanema a Leblon. Sportem na plážích pojednávají rozsáhlé reportáže 

v brazilském sportovním tisku, zejména v "Jornal dos Sports", ktrerý vychází téměř 

v milionovém nákladu. 
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Vedle reportáží o klasických volejbalistech jsou tu obsáhlé statě také o 

beachvolejbalových specialistech. 

V roce 1960 má premiéru nejproslulejší turnaj "Maraton Beach Open" v USA. 

Na počátku sedmdesátých let vznikají první okruhy turnajů v USA a v Brazílii. 

Popularita turnajů je nebývalá: přihlašují se další a další hráči. Za lajnami jsou stovky 

nadšených přihlížitelů hráči jsou bouřlivě aplaudováni. Nelze však přehlédnout, že 

organizace turnajů je značně živelná, nejednotný je výklad pravidel. 

V roce 1983 byla v USA založena Asociace volejbalových profesionálů A VP. Po 

dlouhých jednáních dochází k dohodě mezi APV a FIVB. FIVB organizuje a řídí BV 

soutěže už po celém světě a sjednocuje pravidla. A VP řídí BV v USA, avšak podle 

pravidel FIVB. 

Po úspěchu Brazílie v roce 1984 na olympijských hrách v Los Angeles organizuje 

K. Tavares exhibici v Rio de Janeiro "Hollywood Volley". Startují přední haloví 

volejbalisté i specialisté. Tato exhibice zaplňuje stránky sportovního i dalšího tisku, 

přihlížejí tisíce diváků, nebývalý je zájem televize. 

V roce 1986 opět K. Tavares ve spolupráci s brazilskou volejbalovou federací 

organizuje "Hollywood II". Zve nejlepší specialisty beachvolejbalu, zejména S. Smithe a 

olympionika P. Powerse z USA, z Brazílie pak Renana a Montarano. Opět to byl výborný 

úspěch, který inspiruje K. Tavarase k organizaci I. mistrovství světa v beach volejbalu. 

Píše se rok 1987: na pláži Ipanema, nejkrásnější světové pláži v Rio de Janeiro je 

uskutečněno I. mistrovství světa. Účastní se ho šest zemí, 120 000 diváků, 120 

akreditovaných novinářů, 20 světových televizních kanálů. 

FIVB zakládá v roce 1986 Světovou radu beachvolejbalu. Součástí rady je oficiální 

marketinková agentura beachvolejbalu v čele s prezidentem Koch Tavaresem. 

V roce 1989 je zahájena první Světová série, každým rokem roste počet pořadatelských 

zemí. 

V roce 1992 je beachvolejbal předveden jako ukázkový sport na OH v Barceloně. 

V roce 1993 se stává beachvolejbal olympijským sportem. 

Na OH v Atlantě (1996) byl turnaj hodnocenjako největší úspěch OH Atlanta 96 

(vstupenky vyprodány již rok předem). 

Na celém světě je trvale aktivních 95 národních federací. 
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V roce 2000 se konaly OH v Sydney. 

V roce 2002 došlo k dohodě o vzájemné spolupráci mezi FIVB a AVP (Association of 

Volleyball Professionals), dle níž byly AVP v roce 2003-4 uspořádány Světové série 

včetně Grand Slamu a v roce 2005 bylo v USA uspořádáno mistrovství světa s dotací 

800.000,- USD. 

Rok 2003 bylo kvalifikací na OH Athény. 

3.4 Vznik a vývoj beach volejbalu u nás 

1988:- Na dotaz koordinátora pro BV při CEV sdělil sekretariát ČSTV: v roce 

1988 nebyly v Československu uskutečněny žádné akce. 

1989:- Noviny a další sdělovací prostředky zaznamenávají založení prvních 

pískových hřišť v Brně a v Odolena Vodě. 

V Brně organizován první turnaj dvojic a trojic na písku. 

Na mezinárodním turnaji v BV v Itálii startovaly naše dvě trojice. 

1990: - Další písková hřiště byla odevzdána sportovní veřejnosti v Bratislavě a ve 

Slavkově u Brna. 

Jsou zaregistrovány početně obsazené turnaje v Brně, v Odolena Vodě a Bratislavě. 

Na turnajích v Rakousku a v Německu startovalo několik našich dvojic. 

1991:- uskutečněn I. ročník čs. Okruhu turnajů MINOLTA CUP 91- turnaje 

ve Slavkově, Odolena Vodě, Praze, Brně a Bratislavě byly kvalitně a početně obsazeny a 

také ohlas u diváků pozoruhodný. 

Byla založena asociace Beach Volejbalu při České a Slovenské federaci volejbalu. 

1992:- II. ročník BV CUP (PC DIR CUP 92). Neobyčejná událost na turnaji v Praze 

startovala světová dvojice Francouzů: Jodard + Penigaud. Byla to vysoká škola v pískovém 

volejbale. 

První mistrovství ČSFR mělo v Brně výbornou premiéru. Zvítězila dvojice Palinek 

+ Stejskal, i ohlas před naplněnými tribunkami diváky byl pozoruhodný. Tuto událost si 

může český pískový volejbal zapsat výrazným písmem zapsat do svých análů. 

Prezident Asociace Beach volejbalu ing. Milan Purnoch byl nominován do beach 

volejbalové komise při CEV. 

Naše mistrovská dvojice Palinek +Stejskal se účastnila kvalifikace pro turnaj Světové 

série v Lignano Sabbiadore v Itálii. 
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1995:- v ČR na Máchově jezeře pořádán jeden z turnajů seriálu ME v níž zvítězila domácí 

dvojice Džavoronok- Fikar a v témže roce se stala vícemistry Evropy. 

Ve Slavkově byla zprovozněna první beachvolejbalová hala nejen u nás, ale i v Evropě na 

jejímž otevření se představili bratři Lacigové ze Švýcarska (původem z Brna), pozdější 

světový pár č. 1 a současně několikanásobní mitři Evropy. 

1996:- Celbová- Dosoudilová vítězí na ME! 

Palinek - Pakosta vítězí na ME! 

1998:- ve Slavkově uspořádáno historicky první mezistátní utkání- ČR versus Austrálie. 

Celbová- Dosoudilová opět vítězí na ME! 

1999: - Džavoronok - Pakosta na Světové sérii v Tenerife porážejí brazilské mistry světa 

Emanuela s Loilou!!! 

2001: - Celbová - Dosoudilová získaly 3. místo na mistrovství světa!!! 

1991 - 2003:- pravidelně pořádány MR, národní poháry, LP, satelity, halové turnaje a 

exhibice (city beach) 

2008: - přiděleno historicky první pořadatelství turnaje Světové série (muži) na území 

ČR!!! 

3.5 Sportovní areál jako ekonomický subjekt 

3.5.1 Právní formy sportovních areálů 
Existují v zásadě dvě možnosti fungování. 

Občanská sdružení (nezisková organizace) 

Obchodní společnost (organizace tvořící zisk) 

Právní formy jsou zákonem jasně definované, ale to naznamená, že neexistují 

problémy. V následujících řádcích jsou vypsané základní charakteristiky právních forem 

sportovních klubů a areálů. 

3.5.1.1 Občanské sdružení 

Nejrozšířenější právní formou ve sportu obecně je občanské sdružení. Dnes jich je 

evidováno něco přes 46 tisíc. Občanské sdružení je velmi oblíbená právní forma zejména u 

menších sportovních institucí. 
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Základním předpisem je Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v účinném 

znění, který byl v některých detailech novelizován zákony č. 300/1990 Sb., č. 51311991 

Sb., č. 68/1993 Sb., č. 151/2002 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 342/2006 Sb. ač. 33/2008 Sb. Pro 

občanská sdružení jsou významnými právními předpisy také Občanský zákoník (zákon č. 

40/1964 Sb. v účinném znění) a Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb. v účinném 

znění). 

Zákon přesně vymezuJe kdo a jak má právo se sdružovat, základní pnnc1py 

fungování sdružení, základní práva a povinnosti členů atd. V podstatě jsou sdružením 

pouze určeny mantinely, ale dál si každý spolek může pravidla detailně určit ve stanovách. 

Základní pravidla pro občanská sdružení 

Občanská sdružení mohou založit pouze fyzické osoby (nejméně tři). Je přesně 

vymezeno, jaké údaje musí poskytnout a jaké podmínky musí splnit (novinkou od roku 

2006 je uvádění pouze data narození - dříve rodné číslo). Sdružení nemůže byt založeno 

právnickou osobou ani státním orgánem. Tím pádem nemůže mít zřizovatele, ani žádný 

nadřízený orgán. Ani zakladatelé nemají právo o sdružení rozhodovat, výsadní postavení 

má členská schůze (valná hromada). Práva a povinnosti členů a vůbec chod občanského 

sdružení upravují stanovy. Ty jsou registrovány na Ministerstvu vnitra a podle zákona 

musí obsahovat název sdružení (nově musí být v názvu přímo občanské sdružení, nebo 

zkratka o. s.), sídlo, cíl činnosti (hlavní poslání), orgány sdružení (způsob jejich ustavování 

a rozsah pravomocí), organizační jednotky (jednotlivci nebo skupiny pověření nějakou 

funkcí ve sdružení, jejich oprávnění jednat jménem sdružení, jejich práva a povinnosti), 

zásady hospodaření, podmínky členství v občanském sdružení. Zákon také vymezuje 

situace, v jakých nelze sdružení založit. 

Pokud však zakladatelé splní náležitosti dané zákonem, nemůže Ministerstvo vnitra 

bezdůvodně zamítnout založení sdružení. Občanské sdružení je účetní jednotkou, je 

způsobilé účastnit se vztahů, které upravuje občanský zákoník a může být držitelem 

živnostenského oprávnění. Členem občanského sdružení může být po založení i právnická 

osoba. Občanské sdružení může samostatně nebo s jinou osobou zakládat jiné právnické 

osoby, či do nich kapitálově vstupovat. Členové občanského sdružení neručí za závazky 
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sdružení. Majetek, práva i závazky náleží sdružení jako právnické osobě, sdružení o nich 

rozhoduje svými orgány. Zánik sdružení může byt dobrovolným rozhodnutím 

(rozpuštěním), sloučením s jiným sdružením, nebo rozhodnutím ministerstva o rozpuštění 

sdružení. 

Orgány občanského sdružení a jejich pravomoci (na rozdíl od obchodních 

společností nejsou orgány občanského sdružení přesně definovány zákonem, ale určují je 

především stanovy. Většinou však vypadají takto): 

Valná hromada 

Je nejvyšším orgánem občanského sdružení. Je tvořená bezvýhradně všemi členy 

sdružení. Všem náleží hlasovací právo. Rozhoduje o nejdůležitějších krocích společnosti, 

schvaluje účetní uzávěrky, změny stanov, hospodářské výsledky. Volí, jmenuje a odvolává 

ostatní orgány sdružení. Rozhoduje o majetku sdružení, stanovuje členské příspěvky. 

Výbor 

Rozhoduje o záležitostech, které nejsou výslovně svěřeny valné hromadě, nebo 

které valná hromada výboru svěřila. Mezi jednotlivými valnými hromadami je řídícím 

orgánem. Je nadřízeným orgánem prezidentovi klubu. Pravomoci výboru bývají přesně 

vymezeny ve stanovách. 

Prezident 

Je zástupcem sdružení ve vztahu s ostatními subjekty. Podpisuje smlouvy, nabírá 

zaměstnance, rozhoduje dílčí problémy. Při svém jednání je však vázán stanovami a 

rozhodnutími valné hromady i výboru. Svolává a řídí schůze výboru v daných časových 

intervalech. 

Dozorčí rada (tzv. revizoři účtů) 

Kontroluje všechny finanční a účetní operace sdružení a hospodaření s penězi, 

majetkem sdružení. Podává zprávy výboru a valné hromadě. 

Důležité odlišnosti občanských sdruženi jsou 

V podstatě nulové náklady na založení 
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Demokratický způsob vedení 

N eziskovost, která dává možnost čerpat nejrůznější granty a dotace a zároveň 

využívat široké úlevy na daních 

Členové neručí za závazky sdružení 

Občanské sdružení nemůže být někým vlastněno, ale přitom může vlastnit jiné 

právnické osoby (kapitálové společnosti). 

Občanské sdružení nemůže tvořit zisk. 

Občanské sdružení může vyvíjet činnost pouze v oblasti, kvůli které bylo založeno. 

3.5.1.2 Akciová společnost 

Akciová společnost Je kapitálovou společností pro podnikatelskou 

nepodnikatelskou činnost, což vyplývá z§ 56 Zákona č.513/1991 Sb. (Obchodní zákoník). 

Dále se v tomto odstavci budeme řídit tímto zákonem a jeho změnami a doplňky. Uvádím 

jen ty změny a doplňky, které jsou nejdůležitější a nejaktuálnější: Zákon č. 370/2000 Sb. -

velká novela obchodního zákoníku (EU), zákon č. 360/2004 Sb., Zákon č. 484/2004 Sb., 

zákon č . 554/2004 Sb. 

Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý 

počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků 

celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Firma společnosti musí 

obsahovat označení "akciová společnost" nebo zkratku "akc. spol." nebo zkratku "a.s." (viz 

§ 154). 

Založení akciové společnosti (viz§ 162): 

Akciová společnost může být založena jedním zakladatelem, je-li zakladatel 

právnickou osobou, jinak dvěma nebo více zakladateli. Soustředění akcií v rukou jedné 

právnické osoby je právoplatné a není ani důvodem pro zrušení společnosti soudem. 

Zakládají-li společnost dva nebo více zakladatelů, uzavřou zakladatelskou smlouvu. 

Jediný zakladatel zakládá společnost zakladatelskou listinou. 

Akciová společnost může být založena s veřejnou nabídkou akcií nebo bez veřejné 

nabídky akcií. 
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představenstvem (viz§§ 191 až 196a) 

dozorčí radou (viz § § 197 až 201) 

Valná hromada 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné 

hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen "přítomný 

akcionář"). Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady 

společnosti. 

Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě určené stanovami, 

nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji 

představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez 

zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo 

pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li tento zákon jinak. 

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně 

omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. 

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž 

jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti, nevyžadují-li stanovy 

účast vyšší. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné 

hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tento zákon 

nevyžaduje většinu jinou. Stanovy mohou určit vyšší počet hlasů potřebných k přijetí 

usnesení. O záležitostech o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního 

zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. 

Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i 

souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které 

společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. 

Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné 

hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, 

nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat, ani k hlasovacím 

právům, které nevykonává obchodník s cennými papíry nebo jiné osoby. 

26 



Představenstvo 

Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím 

jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou tímto 

zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 

Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, za představenstvo jedná navenek jménem společnosti 

každý člen představenstva. Členové představenstva, kteří odpovídají za závazky 

společnosti, se zapisují do obchodního rejstříku. Stanovy rozhodnutí valné hromady nebo 

dozorčí rady mohou omezit právo představenstva jednat i jménem společnosti, avšak tato 

omezení nejsou účinná vůči třetím osobám. 

Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví 

společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a 

konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo 

úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti. Ve lhůtách určených stanovami, 

nejméně však jednou za účetní období, předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o 

podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí 

výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu. 

Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že 

celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při 

jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny 

základního kapitálu. 

Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Stanovy mohou určit, že 

členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada způsobem v nich uvedeným. Funkční 

období jednotlivých členů představenstva určují stanovy a nesmí přesáhnout pět let. 

Jestliže volí členy představenstva dozorčí rada, zvolí osoby zvolené za členy dozorčí rady 

první členy představenstva před podáním návrhu na zápis společnosti do Obchodního 

rejstříku. Představenstvo má nejméně tři členy; to neplatí, jde-li o společnost s jediným 

akcionářem. Členové představenstva volí svého předsedu. Představenstvo rozhoduje 

většinou hlasů svých členů určenou stanovami, jinak většinou hlasů všech členů. Každý 

člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými 

valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení 

nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. Nestanoví-li zákon 
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jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení 

společnosti. 

Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, 

která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o 

živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování 

živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. 

O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy 

podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva 

musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým 

usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, 

platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 

podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech 

dokladů a zápisů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou 

řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se 

uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. 

Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i 

mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své 

vyjádření valné hromadě. 

Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na 

valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje 

společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. 

Dozorčí rada musí mít nejméně tři členy, počet jejích členů musí být dělitelný 

třemi. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci 

společnosti . Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu určenou stanovami. Funkční období 

člena dozorčí rady nesmí přesáhnout 5 let. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 

rok od vzniku společnosti. 

Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit 

valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Rozdílný názor členů dozorčí rady 
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zvolených zaměstnanci společnosti se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů 

dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů, 

neurčují-li stanovy vyšší počet. 

Zrušení a likvidace společnosti 

Pro zrušení, zánik, přeměnu a likvidaci společnosti platí ustanovení § 68 - 75b 

Obchodního zákoníku. 

3.5.2 Účetnictví 

Základní právní normou, kterou se řídí účetnictví a tím i sportovní kluby, je zákon o 

účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon stanovuje v souladu s právem Evropských společenství rozsah a 

způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. Tento zákon stanovuje, že 

akciová společnost je povinna vést účetnictví v plném rozsahu. Akciová společnost účtuje 

o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a 

výnosech a o výsledku hospodaření. 

Akciová společnost dle § 3 tohoto zákona účtuje podvojnými zápisy o 

skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově 

a věcně souvisí (dále jen "účetní období"); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou 

účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období a.s. 

účtuje o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami (§ 4 odst. 8); přitom o 

veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo 

přijetí. Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li stanoveno 

jinak. Účetní období se bud' shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem. 

Hospodářským rokem je účetní období, které začíná pouze prvním dnem jiného měsíce, 

než je leden. 

Akciová společnost je povinna vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne 

svého zániku. A.s. je povinna zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, 

(dále jen "účetní případy") účetními doklady. A.s. je povinna zaznamenávat účetní případy 

v účetních knihách (dále jen "účetní zápisy") pouze na základě účetních záznamů. A.s. je 

povinna inventarizovat majetek a závazky podle§ 29 a 30 tohoto zákona. 
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Zákon o účetnictví dále stanovuje, že akciová společnost sestavuje účetní závěrku v 

plném rozsahu. Obsah účetní závěrky stanovuje opatření Čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. 

prosince 2001. Tímto opatřením se stanoví uspořádání položek účetní závěrky a obsahové 

vymezení těchto položek. 

Účetní závěrka tvoří : 

a) rozvaha (bilance), 

b) výkaz zisku a ztráty, 

c) příloha, 

ad a) výkaz o majetku podniku (aktiva) a zdrojích jeho financování (pasiva) k 

určitému datu, 

ad b) výkaz zisku a ztráty stanovuje výsledek hospodaření a rozděluje ho do dvou 

položek, kterými jsou výnosy a náklady, 

ad c) příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod 

písmeny a) a b); příloha obsahuje též informace o výši splatných závazků pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o výši splatných závazků 

veřejného zdravotního pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků u místně 

příslušných finančních orgánů, dále informace o použitých účetních metodách, obecných 

účetních zásadách a způsobech oceňování a přehled o peněžních tocích (cash-flow). 

Akciová společnost je povinna vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na 

jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 

jednotky. Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému 

stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní 

jednotce uloženo na základě Zákona o účetnictví. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm 

použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. 

3.5.2.1 Rozpočetnictví 

Rozpočetnictví v širším pojetí obsahuje systém rozpočtů obsahujících informace o 

budoucích ekonomických jevech na podnikové a vnitropodnikové úrovni. Soubor 
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podnikových rozpočtů, tzv. velitelský rozpočet (Master budget), tj. rozpočetní výsledovka, 

rozpočetní rozvaha a rozpočet peněžních toků vyjadřuje základní cíle podniku pro dané 

období. Rozpočetní výsledovka je rozpočtem hospodářského výsledku, vazebně je 

propojena s rozpočty nákladů a výnosů. Rozpočetní rozvaha je rozpočtem aktiv a pasiv na 

stručném členění sestaveným tak, aby poskytovala informace o změně stavu a obraty u 

příslušných skupin (položek). Ve vazbě na potřeby rozpočtu peněžních toků se u oběžných 

aktiv a krátkodobých pasiv rozpočtují změny stavu, u stálých aktiv a dlouhodobého 

kapitálu se rozpočtují i obraty. Rozpočet peněžních toků jako nástroj řízení likvidity 

sestavený na roční období poskytuje orientační informace o potřebě finančního krytí 

provozní činnosti stálými zdroji, je zpřesňován krátkodobými rozpočty. (Žák, 1999) 

Typy rozpočtů: 

Odbytový (prodejní) rozpočet- slouží pro odhad pravděpodobných příjmů v příštím 

rozpočtovaném období. 

Výrobní rozpočet- zachycuje výrobní proces do značných podrobností. Jeho 

součástí bývá rozpočet využití kapacit, rozpočet potřeby pracovních sil, rozpočet přímého 

materiálu, nákupní rozpočet, rozpočet zásob, rozpočet přímých mezd. Odděleně se 

rozpočtují režijní náklady. 

Finanční rozpočet- představuje vůči ostatním rozpočtům jejich závěr, kterým se 

ověřuje jejich únosnost po finanční stránce. 

Završením všech rozpočtů je rozpočet velitelský. (Griinwald, 1992) 

Z hlediska časového horizontu rozlišujeme rozpočty krátkodobé, tj . sestavované 

zpravidla na roční a kratší období, a rozpočty dlouhodobé. Ty se týkají zejména rozpočtu 

kapitálu, investic a technického vývoje. Také tyto rozpočty ústí do velitelského rozpočtu. 

(Žák, 1999) 

Rozpočtová pravidla 

Stanoví řadu důležitých parametrů rozpočtového procesu a vůbec způsobu 

hospodaření v rámci tzv. veřejné rozpočtové soustavy. Tato rozpočtová pravidla mají 

obvykle charakter právní normy a upravují: daňové určení, pravidla hospodaření 
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s prostředky státního rozpočtu a poskytování dotací nižším stupňům rozpočtové soustavy, 

možné přesuny v rámci rozpočtových opatření, sankce za porušení rozpočtové kázně atd. 

Charakter a konkrétní ustanovení rozpočtových pravidel jsou silně ovlivněny situací 

v oblastí veřejné rozpočtové soustavy a podléhají změnám v návaznosti na důležité změny 

v této soustavě. (Žák, 1999) 

Zdroje sportovních areálů 

- vlastní zdroje: 

-příjmy z vlastní hospodářské činnosti (pronájem, služby) 

-příjmy ze sportovní činnosti (vstupenky na sport. akce) 

- příjmy ze společenské činnosti 

-příjmy z členských příspěvků 

- příjmy z oddílových příspěvků 

- příjmy z transferu hráčů 

-vnější zdroje: 

- sponzoring (viz níže) 

- dotace od státu, obcí 

Struktura výdajů sportovních klubů 

- přímé výdaje - na společenskou činnost 

- na soustředění 

- na péči o mládež 

- na tělovýchovu a sport 

-mzdy 
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- nepřímé výdaje -na hospodářskou činnost (energie, opravy) 

-provoz tělovýchovných zařízení (opravy, údržba) 

- investiční činnost 

-ostatní 

3.5.3 Daňová soustava - specifika akciové společnosti 

Všechny podnikatelské subjekty působící na území ČR se musí z ekonomicko

právního hlediska řídit ekonomickou legislativou platnou pro naši republiku. Jedná se také 

o daňovou soustavu. Daňovou soustavu vytváří systém daní, který je zpravidla vymezen do 

následujících kategorií: 

Přímé daně důchodového typu 

- Daň z příjmů právnických osob 

- Daň z příjmů fyzických osob 

Přímé daně majetkového typu 

- Daň z nemovitostí 

- Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 

- Daň silniční 

Nepřímé daně 

- Daň z přidané hodnoty 

- Daně spotřební 

Daň z příjmů 

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, jak vyplývá ze změn a doplnění, 

je akciová společnost poplatníkem daně z příjmů právnických osob. 

Daňová povinnost 

Pokud má akciová společnost na našem území sídlo, půjde o poplatníka s 

neomezenou daňovou povinností, tj. bude platit daň ze všech příjmů, které obdrží, bez 

ohledu na jejich zdroj, který může být jak na území České republiky, tak i v zahraničí. 
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Naopak poplatníci, kteří nemají na území České republiky své sídlo, mají daňovou 

povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky. 

Předmět daně 

Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým 

majetkem (dále jen "příjmy"), není-li stanoveno jinak. 

Předmětem daně nejsou, a proto dani nepodléhají příjmy získané nabytím akcií 

podle zvláštního zákona č. 92/1991 Sb., zděděním nebo darováním nemovitosti nebo 

movité věci anebo majetkového práva s výjimkou z nich plynoucích přijmů, dále příjmy 

získané s vydáním pohledávky, a to do výše náhrad podle zvláštních zákonů č.229/1991 

Sb., č.42/1992 Sb., příjmy z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů s 

výjimkou příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně vybírané srážkou podle § 36 tohoto 

zákona, příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským 

soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu 

smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se 

Česká republika zavázala uhradit. 

Základ daně 

Základem daně (dále jen ZDP) je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které 

nejsou předmětem daně, a přijmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to 

při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, upravený 

podle následujících odstavců§ 23 ZDP. 

Pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta), a to 

vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů, u poplatníků, kteří vedou účetnictví. 

Poplatník, který sestavuje účetní závěrku podle Mezinárodních účetních standardů, pro 

účely tohoto zákona použije k zjištění výsledku hospodaření zvláštní právní předpis. 

Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje o částky 

neoprávněně zkracující příjmy, částky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do výdajů 

(nákladů), výdaje (náklady) uplatněné podle§ 24 ZDP. 

Sazba daně 

Jednotná sazba daně z příjmu s účinností od Ol. ledna 2008 činí 12,5 %. Tato sazba 

daně se vztahuje na základ daně snížený o položky podle § 34 a § 20 ZDP, který se 
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zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů. Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k 

poslednímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. 

Daň z přidané hodnoty 

Daň se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za podmínek stanovených zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. 

Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod 

nemovitosti v dražbě (dále jen "převod nemovitosti") za úplatu osobou povinnou k dani, s 

místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, s místem 

plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie (dále jen 

"členský stát") za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani nebo 

právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení 

nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou, která není 

osobou povinnou k dani, dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. 

Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně 

uskutečňuje ekonomické činnosti. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která 

nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické 

činnosti. Ekonomickou činností se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná činnost 

výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské 

výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména 

nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i 

nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců, a to 

vykonávané za účelem získání příjmů. Osoba povinná k dani, která má sídlo, místo 

podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, je osvobozena od uplatňování daně, pokud její 

obrat nepřesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 

částku 1 000 000 Kč, pokud tento zákon nestanoví jinak(§ 94). 

Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za 

uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo 

od třetí osoby, vyjma daně za toto zdanitelné plnění. 

Sazba daně: 

U zdanitelného plnění se uplatňuje 

a) základní sazba daně ve výši 19 %, nebo 

b) snížená sazba daně ve výši 9 % (viz příloha č.1 a 2 Zákona o DPH). 
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Daň z nemovitostí (zákon č. 338/1992 Sb.) 

Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří 

a) daň z pozemků, 

b) daň ze staveb 

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v 

katastru nemovitostí. 

Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území České republiky, na které bylo 

vydáno kolaudační rozhodnutí, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. 

Poplatníkem daně z pozemku či staveb je vlastník pozemku (stavby). 

Daň silniční (zákon č. 1611993 Sb.) 

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla 

registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné 

samostatné výdělečné činnosti (dále jen "podnikání") nebo jsou používána v přímé 

souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně 

z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu. 

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí (zákon č. 357/1992 Sb.) 

Poplatníkem daně dědické je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze 

zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí příslušného 

orgánu, jímž bylo řízení o dědictví skončeno. 

Předmětem daně dědické je nabytí majetku děděním. 

Poplatníkem daně darovací je nabyvatel. 

Poplatníkem daně darovací v případech uvedených v § 6 Zákona č. 357/1992 sb. je 

a) fyzická osoba, která je občanem České republiky nebo cizincem s 

dlouhodobým pobytem nebo trvalým pobytem na území České 

republiky, 

b) právnická osoba se sídlem na území České republiky. 

3.5.4 Sponzoring 

Mezi vnější zdroje sportovních areálů řadíme sponzoring. Sponzoring přestavuje 

významný specifický prostředek k zabezpečení dodatečných finančních zdrojů,sloužících 
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k realizaci, zejména kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit v různých 

sférách života společnosti. V tomto směru nečiní výjimku ani tělovýchovné, sportovní a 

turistické organizace, spolky a kluby, avšak i jednotlivci, usilující o získání finančních 

prostředků pro jejich mnohočetnou a rozsáhlou činnosti. (Čáslavová, I995) 

Smysl sponzorování tělesné výchovy a sportu 

Sponzorování se stává stále výraznější součástí činnosti jednotlivých subjektů 

v našem tělovýchovném a sportovním hnutí, pokud jde o hospodaření a finanční zdroje, 

stojí vlastně tři eventuality: 

I) Zúžit svoji činnost a tím se připravit i o další možnosti podstatné pro vývoj 

příslušných subjektů TVS, 

2) Fungovat dále v neměnném rozsahu a tím posléze třeba i ohrozit existenci 

tělovýchovného, sportovního spolku a jeho aktivit, 

3) Využít sponzorování jako možnosti opatřování dodatečných finančních zdrojů a 

zabezpečit tak rozvoj činnosti, např. sportovního klubu. 

Formy sponzorování 

I) Sponzorování jednotlivých sportovců 

Tato forma je nejvíce rozšířena ve vrcholovém sportu. Sponzorská smlouva obsahuje vedle 

práva provádět reklamu za pomoci vyobrazení sportovce na svých produktech, většinou i 

jiná opatření na podporu prodeje např. autogramiády, akce pro spotřebitele apod. 

Sportovec dostává na druhé straně vedle finanční podpory často i další materiální pomoc 

jako sportovní oblečení, vozidlo apod. 

2) Sponzorování sportovních týmů 

Sponzor poskytuje zejména finance, sportovní vybavení, ubytovací služby, dopravu. 

Sponzorovaný tým nabízí především reklamu na dresu, reklamu prostřednictvím inzerátů. 

3) Sponzorování sportovních akcí 
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U tohoto typu sponzorování výrazně stoupají možnosti, které lze nabídnout sponzorovi: 

zejména je využívána řada reklamních možností od programového sešitu, vstupenek až po 

uvádění titulu "hlavní sponzor" akce. 

4) Sponzorování sportovních klubů 

Tato forma sponzorování přináší možnosti z hlediska činností, které lze nabídnout 

sponzorovi. Tím, že např. sportovní klub disponuje jak sportovci, sportovním družstvy, 

svými profesionálními odděleními, pořádá sportovní akce atd., jde šířka nabízených 

protivýkonů do velkého rozmezí. V první řadě může klub nabídnout produkty, které 

vznikají prostřednictvím jeho sportovní činnosti: nabídky různých tělovýchovných služeb, 

sportovních akcí, a zvláštní akce (např. soustředění). 
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4 Metodologie 

4.1 SWOT analýza 
Pojem SWOT analýza: 

SWOT analýza je složena ze dvou částí, vnitřní a vnější analýzy. Vnitřní analýza se 

zaměřuje na odhalení silných a slabých stránek klubu a vnější analýza se zabývá 

příležitostmi a ohroženími v okolí. 

Název SWOT analýzy je odvozen z počátečních písmen anglických termínů: 

S trengths - silné stránky 

W eaknesses - slabé stránky 

O pportunities - příležitosti 

T hreats - ohrožení 

Úkolem SWOT analýzy je označení zásadních faktorů: (Horáková, 2000) 

• Které budou mít pro klub největší význam ( životně důležité přednosti, slabé 

stránky, výrazné příležitosti a hrozby) 

• Které významně ovlivní budoucí strategické aktivity klubu 

• Které usměrní formulování strategických záměrů na daných trzích 
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Analýza silných a slabých stránek 

Silné a slabé stránky se vztahují k vnitřní situaci klubu. Na základě analýzy 

vnitřních podmínek lze identifikovat faktory, které mohou být významné pro budoucí 

úspěchy či nezdary. Proto většina šetření začíná uvnitř organizace. Manažeři se snaží 

kriticky a co nejúplněji a nejpřesněji určit silné stránky podniku a plně je využít. Zjištěné 

slabé stránky, které chápou jako problémy, se pokouší negovat. 

Manažeři musí kvalifikovaně a nestranně posoudit: (V eber, 2000) 

• vlastní schopnosti a dovednosti (výzkumné, vývojové, výrobní, technické, 

technologické, finanční, organizační, marketingové) a jejich síly 

• vlastní výkonnostní potence 

• zdrojové možnosti 

• úroveň managementu 

• finanční sílu klubu 

• image klubu, výrobku 

• typ organizační struktury 

Silné stránky jsou pozitivní faktory, které přispívají k úspěchu klubu a výrazně 

ovlivňují jeho prosperitu. Představují odlišné způsobilosti (schopnosti, dovednosti, zdroje) 

zvýhodňující klub vzhledem k trhu a konkurenci. Opakem jsou slabé stránky, které 

znamenají určitá omezení nebo nedostatky výkonu. Nejlepšími silnými stránkami jsou 

takové, které lze jen těžko napodobit a kde je předpoklad, že budou po dlouhou dobu 

přinášet zisk, čili jsou konkurenční výhodou. 

Mezi silné stránky patří například: 

-kvalitní výrobky 

- tradice značky 
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- vysoká úroveň výzkumu a vývoje 

- nízké výrobní náklady 

-dobrá finanční situace 

- pružná organizační struktura 

- kvalifikovaná pracovní síla 

- kvalitní marketingový management 

- příznivé dopravní spojení 

- řádně vyškolený personál 

-dobře zajištěný a fungující servis 

Slabou stránkou může být například: 

- příliš dlouhá doba potřebná pro výzkum a vývoj 

- konzervativní přístup k inovačnímu procesu 

- nekvalitní výrobky 

- zastaralý strojní park 

-omezené výrobní kapacity 

- vysoká zadluženost 

- absence motivace v systému odměňování 

- nedostatečná úroveň informačního systému 

- nízký obrat 

- špatná pověst klubu 

-velmi obtížná diferenciace od konkurenčních výrobků 

- chybná propagační kampaň 

- nízká marketingová síla klubu 
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Jednotlivé silné a slabé stránky nejsou v klubu stejně důležité, mají různou váhu a 

tedy i jinou schopnost ovlivňovat jeho činnost. Silná stránka jednoho klubu může být 

posuzovaná v další organizaci jako slabá. Nelze automaticky předpokládat, že každá silná 

stránka je konkurenční výhodou. Existující silná stránka ani nemusí být nejvyšším 

možným maximem dosažitelnosti bez možnosti dalšího zlepšení. V řadě případů lze 

zdokonalit i to, co dělá organizace dobře. 

Při plánování a tvorbě strategií je nezbytné maximálně využít vliv významných 

silných stránek a snažit se neutralizovat vliv závažných slabin. Napravovat málo podstatné 

slabé stránky a spoléhat na velký úspěch využitím bezvýznamných předností není správný 

směr, kterým by se měla organizace ubírat. 

Analýza příležitostí a ohrožení na trhu 

Příležitosti a ohrožení, vyplývající z vnějšího prostředí výrazně ovlivňují procesy a 

organizační strukturu organizace. Velikost jejich vlivu závisí především na typu vnějšího 

prostředí a na odvětví, ve kterém organizace působí. Faktory daného odvětví formují 

základnu podnikových příležitostí nebo aktivity ohrožují, a proto je nezbytné svědomitě 

sledovat vnější prostředí. Prostředí organizace existuje ve dvou úrovních: jako 

makroprostředí a mikroprostředí. 

Makroprostředi 

Tvoří širší okolí. Jsou to v podstatě faktory, které jsou mimo dosah kontroly. 

Ovlivňují postavení i chování klubu, a tím i jeho výrobní a obchodní úspěchy či 

neúspěchy. Každá organizace může tyto faktory chápat různě. 

Patří sem tyto faktory: (Horáková, 2000) 

-ekonomické (hospodářská situace země a její vývoj, tempo růstu, inflační 

tendence, 

nezaměstnanost, úroveň příjmů, struktura výdajů, dostupnost zdrojů, úrokové sazby, 

daňové a celní podmínky ... ) 
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-demografické (počet obyvatelstva, věková struktura, zaměstnání, hustota osídlení) 

-politické (antimonopolní opatření, legislativní úpravy vztahů, zákonné normy, 

ochrana spotřebitele ... ) 

-kulturní a sociální (základní kulturní hodnoty společnosti, její způsob života, 

sociální prostředí...) 

-technologické (technologický vývoj země, přijímání nových technologií, tempo 

technologických změn ... ) 

-přírodní (klima, přírodní zdroje, znečišťování ovzduší.. 

Mikroprostředí 

Je to nejbezprostřednější okolí organizace a organizace sama je jeho základním 

prvkem. Pokud chce být úspěšný, musí mikroprostředí pochopit a porozumět roli, která mu 

v něm náleží. 

Role organizace v mikroprostředí závisí především na 

- výši zdrojů 

-na schopnostech a možnostech: výrobky vyrábět a prodávat a to podle potřeb 

zákazníků 

-reprodukovat se a rozvíjet se jako organizace 

Dalšími prvky mikroprostředí kromě samotného podniku jsou jeho dodavatelé, 

distribuční mezičlánky, konkurence, zákazníci a veřejnost. 

Příležitosti znamenají pro klub další možnosti, jak dosáhnout lepšího využití 

disponibilních zdrojů a účinnějšího splnění vytyčených cílů. Příležitost je příznivá situace 

v prostředí, která klub zvýhodňuje vzhledem ke konkurenci. Nejvíce příležitostí vyplývá ze 

změn geografických, politických, legislativních a ekonomických faktorů, samozřejmě při 

respektování konkurenčních podmínek. Aby mohl klub příležitostí využít, musí je nejdříve 

identifikovat. Potom se teprve stávají upotřebitelnými a předurčují jeho chování v 

prostředí. 
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Příležitostí může být například: 

- neexistence domácí nebo zahraniční konkurence 

-zrušení ochranářských opatření pro určité výrobky 

- snadný vstup na nové trhy 

- moderní trendy v technologiích země 

- nové využitelné možnosti na mezinárodních trzích 

- růst využitelných možností na mezinárodních trzích apod. 

Ohrožení představuje výrazně nepříznivou situaci v okolí, znamenající překážky v 

činnosti a v dobrém postavení. Faktory externího prostředí mohou znamenat zhoršenou 

pozici organizace, vystavují ho nebezpečí neúspěchu, případně i hrozbě úpadku. 

Ohrožením je například: 

- volný příchod zahraniční konkurence na domácí trhy 

- silné postavení klíčových konkurentů a zákazníků 

-slabé a zhoršující se konkurenční postavení organizace 

- neschopnost konkurovat na trzích 

- nepříznivé legislativní normy spod. 

Vzájemná souvislost slabých, silných stránek a vlivů vnějšího prostředí 

Sledovat silné a slabé stránky odděleně od příležitostí a ohrožení trhu je 

nedostatečné. Je důležité reálně ocenit všechny faktory ve vzájemných souvislostech, 

sledovat strategický dosah silných a slabých stránek ve vztahu k příležitostem a ohrožením 

trhu, správně zhodnotit vnitřní podmínky ve vztahu k faktorům vnějšího prostředí s cílem 
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nalezení optimálního spojení a využití, pochopit riziko, které příležitosti, vyplývající ze 

silných stránek, přinášejí. 

4.2 Výzkumná metoda review a syntéza 

Review je plánované, oficiální, systematické, kritické a dokumentované 

přezkoušení výsledků vývoje určitého produktu prováděné na konci definovaných etap 

s cílem nalezení chyb. 

Základním cílem každého rev1ew Je nalézt všechny chyby, které se v objektu 

review vyskytují, a tím snižovat výdaje na jejich odstraňování v pozdějších fázích a 

zvyšovat tak spokojenost zákazníků. 

Nasazením review se významně zkracuje čas vývoje, neboť v následujících fázích 

není nutné vynakládat tolik času na hledání a odstraňování chyb. Tím se podstatně snižují 

finanční náklady na odstraňování těchto chyb (opravy, vícepráce ... ) a redukují se i celkové 

produkční náklady. Zvyšuje se tedy jakost produktu (čímž se zvyšuje i spokojenost 

zákazníků), neboť objevené chyby nemohou být zataženy do následujících vývojových 

fází, jsou objeveny i takové chyby, které by se projevily až při údržbě produktu. 

Analýza objevených chyb umožňuje také rozpoznání systematických chyb a 

nedostatků přímo ve vývojovém procesu. Navržení, přezkoumání a přijetí optimálních 

opatření vede k nápravě tohoto stavu - racionalizace vývojového procesu. Dokumentovaná 

opatření k nápravě, která pocházejí z analýzy objevených chyb, jsou důkazem neustálého 

zlepšování. 

Podstatnou částí review je analýza objevených chyb. Měla by být provedena 

bezprostředně po ukončení review. Jejím cílem není jen navrhnout odpovídající opatření 

k odstranění objevených chyb, ale i posouzení, zda se nejedná o chyby a nedostatky 

systematické. 

Bez ohledu na četnost nebo hloubku provedení však nemůže review nahradit dobré 

definování požadavků na produkt, dobrou specifikaci návrhu ani samotné řešení. Pokud se 

používá jako řídící proces, může však review poskytnout nezbytné prověření, zda bylo 

v daném čase úspěšně završeno úsilí věnované návrhu. 
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Review je nezávislá činnost a pokud se řádně provede, zvyšuje důvěru v to, že byly 

činnosti při návrhu prováděny s náležitým ohledem ke všem přiměřeným požadavkům ve 

všech etapách života produktu. 

Syntéza je vhodná a účelná skladba oddělených samostatných částí a koncepcí do 

jednoho celku s požadovanou a definovanou výslednou funkcí. Pro potřeby této práce bude 

syntéza použita pro návrh hospodaření areálu v roce 2008 a doporučení do budoucích let 

podle review hospodaření čtyř let minulých. Půjde tedy o sloučení ekonomických dat let 

minulých použitých pro návrh a případné zlepšení hospodaření areálu v letech budoucích. 
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5 Analytická část 

5.1 Analýza a hospodaření sportovního areálu na Pankráci 

Historie beach areálu Pankrác se traduje od roku 2000, kdy zde vzniklo sportoviště 

se 4 beachvolejbalovými kurty. Zásadní inovace přišla v roce 2004, kdy se tohoto areálu 

ujala firma Stocktrade s. r. o. a vznikl Beachklub Pankrác a nejen že k těmto čtyřem 

kurtům přibyl pátý, ale navíc byly původní čtyři kurty zastřešeny nafukovací halou a tím 

bylo umožněno milovníkům tohoto sportu využívat toto sportoviště v teple, bez větru i za 

nepřízně počasí a hlavně, v zimě. Byl položen základ ke sportování 365 dní v roce. 

Samozřejmě když nebudeme počítat dny, kdy je potřeba halu postavit na zimní sezonu a 

naopak složit na sezonu letní. Nynější provozovatel kurtů, akciová společnost Sportzone 

a. s. převzala, respektive odkoupila toto sportoviště od předchozího majitele v roce 2007, 

přesněji v únoru tohoto roku, a to včetně jména Beachklub Pankrác. Od roku 2004 je veden 

podrobný ekonomický vývoj, respektive na rok 2008 předpokládaný vývoj sportoviště 

v této práci. V následujících grafech jsem se pokusil zachytit složení jak příjmů tak výdajů 

a pochopitelně i zisků. Obecně lze říci, že původní ekonomická idea byla během prvních 7 

let, tzn. do roku 2010, splatit leasing na nafukovací halu a buňky, ve kterých je veškeré 

zázemí. V již uvedeném roce 2007 odkoupila firma Sportzone a. s. celé sportoviště, tzn. 

nafukovací halu, buňky a tribuny od předchozího majitele, firmy Stocktrade s. r. o. Ten už 

měl v tomto období splacenou zhruba polovinu veškerého vybavení sportoviště. Proto mu 

tato částka, přibližně 2.500.000,- Kč, podrobněji odpisy investic v grafech, byla vyplacena. 

Druhá část se platí leasingem a je rozdělena také do čtyř let, tedy do roku 2010. První, 

skoro miliónovou investicí nového majitele, byla v září 2007 kompletní výměna písku na 

kurtech a rekonstrukce zázemí. Firma Sportzone a. s. předpokládá, že v roce 2010 bude mít 

veškeré velké investice, včetně počátečního nákupu areálu, splaceny. 
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"~ 

12008 (odhad) 2004 2005 2006 2007 
I 

Nájem škola 324 000 Kč 340 200 Kč 357 210 Kč 375.071 Kč 393 824 Kč ! 
'Spotřeba energie 200 000 Kč 214 000 Kč 228 980 Kč 245 009 Kč 262 159 Kč, 

Spotřeba plynu 350 000 Kč 374 500 Kč 400 715 Kč 428 765 Kč 458 779 Kč 
Spotřeba vody 120 000 Kč 128 400 Kč 137 38·8 Kč 147 005 Kč 217 000 Kč 

Majetek ~tockt_@de ---~Q_900 Kč 240 000 Kč 240 000 Kč 240 000 Kč O Kč1 ----
Investice 3q7 000 Kč 357 000 Kč 357 000 Kč 357 000 Kč 357 000 Kč 
Leasing 614 754 Kč 

·· -'-"--
1-- 614 754 Kč 614 754 Kč 614 754 Kč 614 754 Kč 

Osobnl náklady 3 252 641 Kč 3 458 656 Kč 3 521 489 Kč 3 615 870 Kč 3 658 974 Kč 
Software + pokladna 10 000 Kč 10 230 Kč 10 315 Kč 10 365 Kč 10 500 Kč 

Malé Investice 200 000 Kč 213 000 Kč 226 845 Kč 241 590 Kč 260 000 Kč 
·-·~~-·~·-----· ··----~ . 

Stavební práce 50 000 Kč 52 500 Kč 55 125 Kč 57 881 Kč 65 000 Kč 
Ostatní služby 153 200 Kč 167 800 Kč 176 541 Kč 185 908 Kč 200 000 Kč 

in 5 871 595 Kč 6171 040 Kč 6 326 362 Kč ~ 519 218 Kč 6 499 998 Kč 

Příjmy 

2004 "I 2005 2006 2007 2008 (odhad) maximum 

Kurtv~~~e_m_n_e __ +-3-0--=2::..::8:...=4--=-6-8-K-"č 1+· 2 689 152 Kč: 2 987 _946 Kč~ 3 036 825 Kč 3 500 000 Kč 00
5
0 a~g 

~- 980 
~QllŽky 555 784 Kč I 591 910 Kč: 630 384 Kč 671 359 Kč 700 000 Kč 000 Kč 

Turnaje 1 222 400 Kč 983 479 Kč - 1 135 809 KC 1 1 2~7 600 Kč 1 100~0~~ I 0~0 o~: 
~~neři 300 000 Kč 824 300 Kč ~--·--:~~ 000 Kč j --·~;~~-0 K~~- 1 ___ ?90 000 Kč i 006~~ 
Beachklub 55 000 Kč 65 000 K~_G_ .~;~· Kč 70 000 Kč 70 000 Kč ! 0~-~ 
~~~----···l-1 ;~-~:č 135 000 Kč I 135 000 Kč: 1 00 000 Kč 1 00 000 Kč i ooo2~~ 
Páteč:n í I J 

1 500 
kempy --·-- ··--- 234 250 Kč 250 648 Kč:J_. _ _?68 193 ~č 2~~ 966 Kč 31Q..Q_90 Kč ) 0_00 _!S9 __ 

Firemni akce 65 400 Kč 98 657 Kč l 158 765 K~OS 989 Kč 210 000 ~0002~~ 
Bar 379 468 Kč 398 656 Kč r··- ~11 246 Kč I --~4-;~~r-~~~Kč I ~~"f 
procenta __ ---·-·--··-- 52% 53% 55% __ 58% L. 63%_[ 100% 

I 
r 11 458 

celkem 5 975 770 Kč 6 036 801 Kč 6 289 343 Kč 6 680 695 Kč 7 202 008 Kč I 000 Kč 

zisk? 

cum zisk 

- 134239 
104 175 Kč Kč 

-30 063,74 
104 175 Kč Kč 

5.1.1 Rozbor za rok 2004 

37 019 Kč 161 478 Kč 702 010 Kč 
796 405,08 

-67 082,90 Kč 94 394,91 Kč Kč 

Z grafu nákladů je patrné, že největší podíl na nákladech beachvolejbalového areálu 

na Pankráci mají náklady osobní, které jsou složeny z výplat jak vedení, tak trenérů, ale 

samozřejmě i obsluhy baru, správců, rozhodčích, potřebných při utkáních beachligy a 
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víkendových turnajů, organizátorů jednotlivých akcí atd. Tyto náklady tvoří plných 56%. 

Absolutní částka je tedy 3.252.641,- Kč, což je jistě částka nemalá. Ovšem jestliže se chce 

tento areál ubírat stejným směrem, kterým je pořádání opravdu kvalitních turnajů, jsou tyto 

náklady na výbornou organizaci, rozhodčí a trenéry, nutné. Druhou nejvyšší položkou 

nákladů je splácení leasingu za nafukovací halu. Dalšími, relitivně velkými položkami, 

pohybujícími se okolo tři sta až tři sta šedesáti tisíci jsou odpisy počátečních investic 

vložených do nákupu zázemí, spotřeba plynu a nájemné za pozemek, na kterém se areál 

nachází, a který patří škole v Horáčkově ulici. 

Struktura výdajů v roce 2004 

56%\ 

:O Nájem škola -
1!1 Spotřeba energie I 

'O Spotřeba plynu 

O Spotřeba vody I 
m Majetek Stocktrade 

O Investice i 

l
llll Leasing 

o Osobní náklady 

,•Software +pokladna 

I 
I;;J Malé lnveslice 

o Stavební práce 

i !ll Ostalni :;_lužby 

Pokud se podíváme na příjmy, zde tvoří největší podíl a to také více než polovinou 

pronájem kurtů, který jak už jsem zmínil byl dán vysokými cenami za jednotlivé kurty, což 

umožnila v roce 2004 nízká úroveň konkurence. Celkové příjmy za pronájmy kurtů byly 

v roce 2004 3.028.468,- Kč. Druhou největší položkou příjmů jsou příjmy z víkendových 

turnajů, které tvoří pětinu veškerých příjmů svojí absolutní částkou 1.222.400,- Kč. Za 

zmínku ještě stojí příjem z kroužků pro děti, který činí 555.784,- Kč. 
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Struktura příjmů v roce 2004 

6% 

52% 

9% 

Celkově lze říci, že první rok hospodaření areálu byl překvapivě ziskový 

I
D Kurty náj~-;;;;é j 
IO!Kroužky I 

'O Turnaje 

1 oPartneři 
: l!l Beachklub 

O Svaz 

lili Páteční kempy I 
O Firem nf akce 

,• Ba~ __ ____j 

s celkovým ziskem pře sto tisíc korun, což bylo dáno především vysokou úrovní příjmů 

daných vysokými cenami za pronájmy kurtů a startovné v turnajích. 

5.1.2 Rozbor za rok 2005 

V roce 2005 je z pohledu nákladů poměrně špatný, protože nejenže rostly ceny 

energií, vody a plynu, ale hodně rostly osobní náklady vynaložené na zaplacení 

organizátorů turnajů, rozhodčích, ale samozřejmě i trenérů, kteří se starali o děti 

v kroužcích a na pravidelných kempech, ale i v osobních trénincích zákazníků. Nájem 

škole samozřejmě o inflaci také vzrostl, i když tato položka je oproti výše zmiňovaným 

osobním nákladům téměř zanedbatelná. Pochopitelně nepatrně rostou i ostatní položky, 

mezi které patří drobné investice do areálu, stavební úpravy v areálu či ostatní služby ke 

kterým patří například tisk vizitek, letáků, dodržování různých směrnic, ať už to jsou 

hasičské směrnice, hygienické předpisy apod. 
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Struktura výdajů v roce 2005 

56% 

Pokud se podíváme na příjmy v roce 2005, je situace o dost horší než 

[oNájem škola -

I lili Spot1eba energie 

: D Spot1eba plynu 
D Spot1eba vody 

1
1l11 Majetek Stocktrade 

I
' D Investice 

!!! Leasing 

I
D Osobní náklady l 
• Software + pokladna [ 

I 

D Malé Investice 1 

D Stavební práce ! 

l r;J Ostat_r)_í služEl__ _ _j 

v předchozím, prvním roce hospodaření. I když celkové příjmy jsou v tomto roce vyšší, 

příjmy z turnajů a z pronájmu kurtů vůbec šly výrazně dolu, což bylo dáno přílivem 

konkurence do tohoto odvětví a tím pádem poměrně výrazným poklesem cen za hodinu 

hraní a startovného v turnajích. Jediné co udrželo příjmy na téměř stejné úrovni, respektive 

ještě o málo výše byla dobrá spolupráce s partnery. Rok 2005 se z tohoto pohledu skutečně 

velmi povedl a jelikož celkové dary od partnerů byly 824.300,- Kč, skončil tento rok ještě 

docela v dobrém ekonomickém výsledku. 
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Struktura příjmů v roce 2005 

7% 

14% 
44% 

10% 

ID Kurty nájemné I 

i lm Kroužky I 

I

DTurnaje ! 
DPartneři I 

1 1!!1 Beachklub 

ID Svaz 

, I!I Pátečni kempy I 
I o Firem ni akce 
;1!!1 Bar __ ____ _ 

Celkově lze tedy říci, že rok 2005 byl oproti předchozímu roku velikým 

zklamáním. Náklady se velmi zvýšily a jelikož příjmy tomuto růstu nekonkurovaly, musel 

nutně rok skončit ztrátou. Nejenže rok skončil ve ztrátě, ale dokonce se podnik pohyboval 

ve ztrátě i za oba první roky dohromady. Bylo tedy nutné tuto ztrátu snižovat a to jak jinak 

než opětovným růstem příjmů z pronájmu kurtů a z turnajů. Bylo nutné tyto pronájmy a 

turnaje nějak zatraktivnit. 

5.1.3 Rozbor za rok 2006 

V roce 2006 šly náklady opět nahoru, ovšem tento růst již nebyl tak velký jako 

v předchozím roce, což bylo dáno především velkým růstem nákladů osobních. Ty v tomto 

roce také vzrostly, ale v daleko menší míře než-li dříve a to jak v absolutní částce tak 

samozřejmě hlavně procentuálně. Ostatní částky u nákladů také převážně rostly, ale nebylo 

to nijak výrazně. Ať už se jedná o platby za energie, vodu, plyn či nájemné, růsty byly 

celkem očekávané a pozvolné. Celkově lze tedy říci, že náklady vzrostly zhruba o 2,5%, 

což není nijak velký přírůstek. 
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Struktura výdajů v roce 2006 

D Nájem škola 

1 J!l Spotřeba energie 

D Spotřeba plynu 

O Spotřeba vody 

l!il Majetek Stocktrade 

O Investice 

llilleasing 

O Osobní náklady 

• Software + pokladna , 

lY Malé Investice J 
O Stavební práce 

@_Ostatn~l~ 

Pokud se podíváme na strukturu příjmů, byl tento roku o něco málo příznivější než

li rok předcházející. Povedl se záměr s větším pronájmem kurtů jak během týdne, tak i o 

víkendech, respektive o víkendech se spíše jedná o větší návštěvnost v turnajích. Celkově 

by se asi čekalo, že tento rok dopadne ekonomicky daleko lépe, díky nárůstu přijmů 

z turnajů a z pronájmů, ovšem ostatní příjmy nerostly tak hodně jako tyto dvě položky. 

Některé dokonce klesaly. Mám teď na mysli zejména příjem od partnerů, který se snížil o 

téměř tři sta padesát tisíc korun. Nutno však podotknout, že rok 2005 byl z tohoto pohledu 

opravdu velmi výjimečný a tak na tom zůstává pozitivní, že příjmy od partnerů vzrostly 

alespoň oproti roku počátečnímu, tedy roku 2004. Dalším, neméně pozitivní, je neustálý 

růst příjmů z baru, který naznačuje, že se zde vytvářela solidní základna stálých zákazníků, 

což je pro každý podnik vždy velmi potěšující. 
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Struktura příjmů v roce 2006 

7% 

18% 

10% 

47% 

D Kurty nájemné 

i !ll Kroužky 

1
DTurnaje 

O Partneři 

l!iiBeachklub 

DSvaz 

lil Páteční kempy 1 

i D Firemní akce j 
IIBar ___ j 

Celkově můžeme o hospodaření areálu v roce 2006 říci, že i když rok skončil opět 

ve ztrátě, byla tato ztráta o poznání menší než v roce předcházejícím, což naznačovalo, že 

se podnik opět ubírá správným směrem. Bylo to dáno hlavně růstem příjmů z pronájmu 

kurtů a z víkendových stále více oblíbených turnajů. Jistou míru na celkovém výsledku 

mělo také značné omezení růstu osobních nákladů. Do budoucna tedy bylo nutné udržet 

růst příjmů z pronájmů a z turnajů a pokusit se nezvyšovat příliš osobní náklady. 

5.1.4 Rozbor za rok 2007 

V tomto roce, jak už jsem zmínil dříve, se změnil majitel a na hospodaření areálu to 

bylo na konci roku vidět. Náklady sice opět o něco vzrostly, ale tento růst nebyl nijak 

výrazný. Bylo to zhruba okolo 3%, což není nijak závratné číslo. Opět dochází k růstu cen 

energie, vody a plynu a s inflací související růst nájmu. Opět dochází v důsledku většího 

počtu turnajů k růstu osobních nákladů( organizace a rozhodčí) a ostatních investic, 

spojených s výrobou letáků a propozičních materiálů vůbec, se správou internetových 

stránek apod. Položky jako leasing a odpisy majetku nezmiňuji, protože ty jsou každý rok 

stejné. 

54 



Struktura výdajů v roce 2007 
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U příjmů je tento rok, dá se říci, zlomový. Příjmy meziročně vzrostly o 6,2%, což 

byl obrovský úspěch a samozřejmě je to také znát na celkové roční bilanci. Největší podíl 

na tom už nemá z tak vysoké míry pronájem kurtů a víkendové turnaje, ale pozitivní je růst 

prakticky všech položek příjmů. Jedinou položkou, která meziročně klesá, je příjem od 

svazu, neboť podrůků, které žádají o dotace každý rok výrazně přibývá a svazová pokladna 

bohužel není bezedná, a proto asi nelze počítat s velkými příjmy ani do budoucna. Ale 

zabývejme se raději položkami, které rostou a ty jsou naštěstí v drtivé převaze. Rostou 

příjmy z kroužků, také dále stoupají příspěvky partnerů, poměrně výrazně šly opět nahoru i 

příjmy z baru, což je velmi dobré. Zajímavostí jsou příjmy z firemních akcí a z členů 

beachklubu, neboť ty se již podle vedení dostaly na své maximum a nemá cenu je 

v budoucích letech navyšovat. Tedy pokud by se nestalo něco zásadního. Například, že by 

se udála na pozemku beachaeálu nějaká velká sportovní akce přenášená televizí apod. To 

by jistě tyto příjmy ovlivnilo. 
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Struktura příjmů v roce 2007 
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Rok 2007 byl tedy velmi pozitivní, protože podnik skončil po dvou letech opět se 

ziskem a to dokonce již i celkovým za 4 roky podnikání. Nejvyšší mírou k tomu přispěl 

razantní nárůst příjmů doprovázený omezením růstu osobních nákladů. Byl tedy dodržen 

cíl, který se vytýčil o rok dříve. To je tedy velmi potěšující a je důležité, že podnik skončil 

se ziskem o rok dříve, než-li měl podle odhadů přijít rok nejlepší a tím by měl být rok 

2008, kdy už se nebude splácet vnitřní vybavení a veškeré zázemí, které se v roce 2004 

pořídilo. 

5.1.5 Odhadovaný vývoj v roce 2008 

Co se týká těchto čísel, jedná se pochopitelně o odhad, neboť rok 2008 ještě není na 

konci a tak jsou tato čísla odvozena podle dosavadního vývoje v tomto roce v porovnání 

s roky předchozími. Zatím to vypadá tak, že náklady by měly jít o něco málo dolů, neboť i 

když stále lehce rostou osobní náklady a s tím související ostatní investice na pořádání 

stále většího počtu turnajů, stále také rostou ceny energie, vody, plynu a díky inflaci také 

nájem škole, důležité je, že podnik už nesplácí vybavení a tak částka 240.000,- Kč, která se 

v předchozích čtyřech letech platila, nyní z nákladů zmizí a to je samozřejmě částka 

nezanedbatelná. A proto by se měly náklady udržet na zhruba stejné úrovni jako rok 

předchozí. Cílem tedy bude maximalizovat příjmy a tím i samozřejmě zisk. 
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Předpokládaná struktura výdajů v roce 2008 
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Podle toho jak se rok zatím vyvíjí, vypadá to, že tato sezona bude nejzdařilejší 

v historii areálu. Pořádá se rekordní počet turnajů a využití kurtů v pracovním týdnu je také 

zdaleka nejvyšší za první čtyři roky. Jestli to půjde podle předpokladů, mohlo by se poprvé 

v historii vybrat na pronájmech kurtů 3.500.000,- Kč, což by byl opravdu veliký úspěch. 

Tomuto výsledku nasvědčuje fakt, že beachareál navštěvuje hodně stálá klientela, takže 

pokud se nestane něco neočekávaného, mohlo by se to povést. Možná, že někomu přijde 

divné, že klesají příjmy z turnajů, to je právě dané tou stálou klientelou, která má na 

turnaje slevy, ale naopak o to více se využívají pronájmy kurtů přes týden, což je 

strategický cíl podniku. Díky tomu také výrazně rostou příjmy z baru, jež by mohly být do 

budoucna velkým příslibem. U dalších položek neočekáváme výrazné změny, proto je 

charakterizují podobná čísla, ať už se jedná o dotace od svazu, dary od sponzorů, kroužky 

či firemní akce. K nepatmému zlepšení dochází u kempů, které začínají být velmi 

oblíbené. 
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Předpokládaná struktura příjmů v roce 2008 
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Celkově by měl být rok 2008 velmi zlomový, neboť došlo k splacení vybavení, 

pořízeného v roce 2004 a náklady se tím výrazně snížili, respektive nerostou tak jako 

v předchozích letech. Výrazně ovlivňují zisk příjmy z pronájmu kurtů, které tento rok 

velmi vzrostly, což je dáno zřejmě výrazným rozšířením stále klientely, která nevyužívá 

areál jen o víkendech, ale především přes týden. Lze tedy očekávat, že na konci roku by 

mohl zisk dosáhnout 700.000,- Kč, což je obrovský úspěch. Pokud by se stalo něco 

zásadního a zima, respektive podzim by se hodně nevydařil, i tak lze očekávat zisk. To je 

určitě velmi potěšující do dalších let, neboť v roce 2010 se splatí veškeré počáteční 

investice a pak by mohl podnik vzkvétat ještě o poznání lépe. 

5.1.6 Souhrnný rozbor příjmů a výdajů v letech 2004- 2008 

Jak je vidět z grafu, je vývoj nákladů z počátku velmi rostoucí, neboť dochází 

k stálému růstu energie, vody, plynu, ale i nájmu, který souvisí s inflací, doprovázen 

růstem osobních nákladů, jenž je dán organizováním stále většího počtu turnajů. V roce 

2008 je vidět zastavení růstu nákladů, jenž je velmi ovlivněno nejen zmírněním růstu 

osobních nákladů, které už rostou pouze růstem platů a ne již rozšiřováním řad 
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zaměstnanců beachklubu, ale i splacením vybavení beachklubu, které tak již nezatěžují 

rozpočet. 

Průběh a předpokládaný průběh výdajů v letech 2004-2008 

6600000Kč .,------------~---------------------, 

6 400 000 Kč ·f----------

5 800 000 Kč 

5 600 000 Kč +-----

5400000~ +. ------------~------------~-----~ 

2004 2005 2006 2007 2008 

U příjmů je průběh docela opačný. Příjmy ze začátku příliš nerostly, neboť podnik 

neměl dostatečnou zkušenost s organizováním turnajů a s chodem podniku obecně, a proto 

k výraznějšímu růstu došlo až po roce 2005 a ještě výrazněji po roce 2007, kdy se areálu 

ujala firma Sportzone a. s., která začala pořádat turnaje a vůbec organizovat podnik 

v trochu jiném duchu a také i na jiné úrovni. Tento rok byl tedy zlomový a je také 

samozřejmě znát na ekonomickém hospodaření areálu. Pokud se bude podnik ubírat tímto 

směrem, bude jistě v letech budoucích velkou dominantou v tomto oboru. Nutností je jistě 

udržet si stálou klientelu, která naplňuje kurty nejen na víkendových turnajích a zimních 

beachových ligách, ale i přes týden, což je velmi důležité. A třešinkou na dortu je 

samozřejmě využívání hodin s trenéry, které jsou velkým příjmem do rozpočtu a rivalita 

mezi jednotlivými hráči této stálé klientely k tomu jistě velmi napomáhá. 
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Pfedpokládaný prúběh pfijmů v letech 2004 - 2008 
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Na tomto grafu je vidět složení příjmů, které je porovnáno s odhadovanou 

maximální hodnotou jednotlivých položek. Je to jakési naznačení vývoje jednotlivých 

položek příjmů během dosavadních necelých pěti let porovnané s odhadovanými 

maximálními příjmy v dnešní době. 

Souhrnný graf příjmů 
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Na tomto grafu je patrný vývoj zisku během let 2004-2008, přičemž rok 2008 je 

nutné brát s rezervou, neboť ten je samozřejmě pouze odhadovaný. Modré sloupce 

naznačují zisk v daném roce a červené ukazují celkový součet zisků od začátku provozu 

v roce 2004. Je zde vidět, že po počátečním zisku přišla léta ztráty, které napravila až 

akciová společnost Sportzone a.s., svým vstupem do beachareálu Pankrác 

!DZisk __ _ _ l 

lilii Kumulovaný zisk j 

5.1.7 SWOT analýza beach areálu na Pankráci 

Analýza silných a slabých stránek 

Nyní se pokusím naznačit podle mě nejdůležitější silné a slabé stránky beachareálu 

a také analyzovat příležitosti a možná ohrožení. 

Silné stránky 

>- mezi nejvýraznější pozitiva bych bezesporu zařadil management areálu, a to 

především v osobě pana Alexandra Mráze; je výraznou ikonou tohoto beachareálu, 

jednou ze dvou výkonných osob ve vedení a. s. Sportzone; pořádá sportovní turnaje 

61 



již 15 let, pořádá také největší organizovanou sportovní soutěž pro amatéry 

amatérskou volejbalovou ligu, která pod jeho vedením existuje již 15 let a funguje 

v 9 městech s celkovým počtem 6000 účastníků; je také hlavním iniciátorem a 

organizátorem Byrokrat Cupu, což je soutěžení v ll sportech během každého roku, 

jak pro zaměstnance soukromých firem, státních organizací, úředníky atd.; jeho 

angažovanost a činorodost v tomto oboru jej přivedla i další práci a zároveň nové 

zálibě- komentování volejbalu na české verzi eurosportu; všechny tyto jmenované 

aktivity pana Mráze, kterými získává další cenné zkušenosti a kontakty, se 

samozřejmě velmi pozitivně odrážejí na fungování, řízení, činnosti a také 

doufejme, budoucí prosperitě areálu; jeho výrazná osobnost a veliké zkušenosti 

tento areál vyzdvihují a posilují, a tím snad také zabrání úbytků stálých příznivců a 

zákazníků; osobnost pana Mráze je pro budoucnost beachareálu, podle mého 

názoru, silnou stránkou číslo jedna 

~ další silné stránky tak trochu nebo možná spíše více souvisí s prvním bodem, tedy 

s panem Alexandrem Mrázem; druhou silnou stránkou je tedy velká úroveň beach 

volejbalu na Pankráci obecně; je tu pravděpodobně daleko vyšší průměrná herní 

úroveň než v jakémkoliv jiném podobném zařízení v republice 

~ hrají se zde velmi kvalitní soutěže v plážovém volejbalu ať už v mužích, ženách či 

smíšeném sportu, přičemž tou nejkvalitnější je samozřejmě extraliga; na tyto 

soutěže se sjíždějí lidé z celé republiky 

~ jelikož zkušenost s organizací je letitá, je také velmi silnou stránkou tohoto 

podniku, a nejedná se jen o organizaci, ale samozřejmě i o rozhodčí, kteří jsou na 

tyto soutěže či turnaje vybíráni 

~ další obrovskou výhodou jsou také trenéři, které si můžete zaplatit buď-to na 

jakoukoliv denní dobu nebo s nimi jejich cenné rady probírat na pravidelných 

kempech, ať už pátečních, nedělních či letních, opravdu možností je spousta 

~ další nespornou výhodou jsou kroužky pro děti se zkušenými trenéry, které 

zaručují, že se děti naučí provozovat tento sport opravdu dobře a bez chyb 

Ale bez pochyby každá věc má i svá ale a ty stránky slabé, takže ty se pokusím popsat 

nyní. 
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Slabé stránky 

~ velmi slabou, skoro bych řekl nejslabší stránkou beachareálu na Pankráci je jistě 

relativně malé využití dopoledních hodin; co se týká odpoledních či večerních 

hodin je situace poměrně pozitivní a u turnajů a lig, probíhajících o víkendech je to 

jak již jsem zmínil výborné, ovšem dopolední hodiny jsou kamenem úrazu tohoto 

podniku; myslím, že kdyby se podařilo velkou část těchto hodin nabídnout školám 

či obdobným institucím, areál by vzkvétal daleko lépe a rychleji 

~ další slabinou je nepříliš dobré parkování v době vyučování, jelikož se beachareál 

nachází na pozemku školy 

~ jednou z dalších věcí je také nemožnost vybudování kuchyně a dobrého občerstvení 

vůbec; jelikož se areál nachází na pozemku školy, je samozřejmě větší komerční a 

nesportovní využití areálu prakticky nemožné, což nejenže omezuje podnik, ale 

také sportovce a diváky; jistou vinu na tom mají samozřejmě i hygienické předpisy 

~ velkým problémem je zde také malá kapacita veškerého zázemí jako jsou sprchy, 

bar, šatny apod., která není tak ideální jak by mohla být; pozitivní zprávou je, že 

firma Sportzone již v této době podniká kroky, jak tento slabý článek odstranit 

~ dalším problémem je také umístění areálu uprostřed sídliště a zároveň na pozemku 

školy; bohužel každý není fanouškem sportu a tak když probíhají nějaká vyhrocená 

utkání, lidé fandí, hala není zděná, ale nafukovací, tak ne každému to na sídliští 

vyhovuje; 

Příležitosti 

~ velikou příležitostí by byla dohoda s některými školami na pravidelném 

pronajímání dopoledních hodin, přičemž by se nemuselo jednat jen se školami, ale 

i s podniky v okolí; případné pronájmy za nějakou výhodnou paušální cenu by 

podniku mohlo určitě přinést kýžené ovoce v podobě růstu zisku 

~ další problém, o kterém jsem se již zmínil, je v co nejkratší době vyřešit problém 

se sociálním zařízením(wc, sprchy) a zlepšit tak pohodlí sportovců i diváků 

~ dobré by též bylo, vyřešit problém s parkováním, k tomu by opět mohla dopomoci 

kooperace s nějakým podnikem s velkým zázemím v okolí 
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~ další dobrou příležitostí by samozřejmě do budoucna byl nákup další nafukovací 

haly, která by pokryla zbylé kurty, čímž by samozřejmě velmi vzrostl příjem za 

zimní sezonu, která je velmi důležitá pro chod areálu, neboť z ní plynou daleko 

větší příjmy než-li ze sezony letní 

~ jednou z mnoha možností by také bylo vybudování posilovny či rehabilitačních 

služeb v areálu, což by přivedlo jistě i zákazníky nové, kteří nemají zájem 

provozovat zrovna beachvolejbal 

Ohrožení 

~ jistým ohrožením by se mohl jevit odchod kvalitních hráčů za sportem jinam; a je 

již celkem jedno, zda-li by to bylo z důvodu nemožnosti stravování či důvodu 

jiného; důležité je, že podnik se to zatím snaží vyřešit alespoň provizorním řešením, 

kterým je grilováním v průběhu turnajů a soutěží a samozřejmě se pracuje i na 

ostatních slabých stránkách areálu, jako jsou již zmíněné nedostatečná sociální 

zařízení apod. 

~ velikým ohrožením, ale toto ohrožení je téměř ve všech oborech lidské činnosti je 

konkurence; bohužel u těchto druhů podniků je to problém veliký, protože lidí, 

kteří chtějí tento sport provozovat není zase tolik a s nástupem dalších hal by mohl 

tento problém ještě vzrůst; velkým plusem pro podnik je zvyk a dobrá parta, která, 

jak jsem měl možnost sám poznat, je velmi dobrá a určitě přispěje k tomu, aby 

nejen že lidé neodcházeli, ale naopak noví přicházeli 

pokud se podíváme na konkurenci trochu blíže zjistíme, že největší konkurenti, 

tedy ti, kteří mohou nabídnout plážový sport i v zimě jsou tři : 

Strahov: drží si zhruba stejnou cenu jak Pankrác, ale má velikou výhodu ve své 

lokalizaci- Praha 6 zaručuje klientelu z velkého množství škol, sportovních svazů 

a vůbec státního sektoru a samozřejmě studentů vysokoškoláků- kolejí je to 

opravdu hodně 

HAMR- v Braníku: tento areál je opravdu velký; 15 tenisových kurtů, badminton, 

to je velké sousto a může tak ostatním hodně konkurovat v ceně; tenis areál bohatě 

zaplatí a proto tento podnik může cenu za plážový volejbal posunout o řád níže; 

mají zde také velice propracovaný rezervační systém, což je další jejich veliká 

výhoda oproti konkurenci 
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Posledním konkurentem je Zahradní město, ale jelikož se tento areál specializuje na 

plážový tenis, tzv. Beach tenis, je tento konkurent pouze teoretický 

Jak vidno, konkurence nespí- ale, zatím nikdo nemá tak stálou a sportovně kvalitní 

klientelu jako Pankrác- a to je jeho nespornou výhodou- a věřím, že dokud zde 

bude "vládnout" pan Alexandr Mráz, bude to tak i nadále 

)> to je jedna z velkých hrozeb tohoto areálu- pokud by se z nějakých důvodů musel 

areál, respektive jeho vedení rozejít s panem Mrázem, byla by veškerá slibně 

vyhlížející budoucnost areálu velmi ohrožena; nejen, že by tím velice upadla 

úroveň organizace tak oblíbených a tak vytížených turnajů a beachvolejbalových 

lig, ale zřejmě by klesla i návštěvnost celkově, což by nemusel tento areál kvůli 

vysokým nákladům přežít 
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6 Výsledková část 

6. 1 Výsledky analýz v letech 2004 - 2008 

Pokud se budeme zabývat příjmy, ty jsou složeny z pronájmu kurtů, z času 

věnovanému kroužkům, z víkendů, které jsou naplněny turnaji, z partnerů, kteří přispívají 

na chod areálu, Beachklub jsou vlastně členové klubu, kteří přispívají na jeho chod a 

v rámci toho mají určité výhody volných hodin v pátečních večerech a po víkendových 

turnajích, levnějšího startovného v turnajích atd. Další položkou je pomoc od svazu, který 

buď pořádá v areálu své turnaje a nebo čistě přispívá na dobrou věc. Páteční kempy je 

pravidelný příjem, protože je to celoroční záležitost. Firemní akce jsou poměrně jasná 

položka, prostě je areál v jednom dni pronajatý na nějakou firemní akci a nebo ji sám pro 

nějakou firmu pořádá. Poslední je samozřejmě také jasná položka a tou je příjem z baru za 

stravování v podobě jednodušších pokrmů jako například nakládané hermelíny, utopenci 

apod. První položkou příjmů je pronájem kurtů, jenž zatím kolísá kvůli přibývání a naopak 

ubývání konkurence a také kvůli pohybu cen, jenž se také v průběhu let měnily, ale 

předpokládáme, že tento příjem bude v průběhu let vzrůstat nejen kvůli zdražování 

v důsledku inflace, ale i v důsledku většího množství pronajatých dopoledních hodin. To 

by mělo být výsledkem mnoha intenzivních jednání, které probíhají v tomto období. To 

samé předpokládáme i u kroužků, ty neustále vzrůstají a mělo by tomu být tak i v 

budoucnu. U turnajů je vidět mírný pokles, protože naopak by mělo dojít k nárůstu příjmů 

od partnerů a to vždy úzce souvisí s poklesem příjmů z turnajů pořádaných partnery. 

Výjimkou byl rok 2005, kdy bylo naopak partnerů mnoho. Bohužel to se zatím v dalších 

letech nepovedlo, ale samozřejmě, že jednání o partnerství s firmami neustále probíhá. 

Počet členů Beachklubu pravidelně narůstal a v tomto období je již, myslíme, ideální, takže 

nepočítáme s jeho navyšováním do budoucna. Se svazem je spolupráce velmi obtížná, 

tudíž nepočítáme s nějakým radikálním navyšováním jeho finanční pomoci. Položka 

páteční kempy je také v minulých letech neustále navyšována, protože tyto akce jsou velmi 

oblíbené a jejich popularita neustále roste. Firemní akce z počátku zaznamenaly stálý růst, 

ale v posledních letech už tato položka dosáhla, alespoň podle našeho názoru, téměř 

maxima, neb kurty se dají využít efektivněji, a proto už tato položka bude růst velmi 

pomalu, pokud vůbec. Ale samozřejmě je to jen odhad. Příjmy z baru naopak rostou stále 
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rychleji, což je dáno především neustálým růstem a rozšiřováním nabídky služeb a 

prodůktů, tedy lépe řečeno pokrmů a pití. Proto se odhaduje růst příjmů i do budoucna. 

Nyní se podrobněji podívejme na výdaje. První položka je nájem škole, která 

vlastní pozemek pod Beachklubem Pankrác. S touto školou je podepsána smlouva, zatím, 

do roku 201 O, že se cena pronájmu bude navyšovat pouze o hodnotu inflace. Druhou 

položkou je spotřeba energie. Ta bohužel v České Republice neustále skokově roste a 

zatěžuje velmi rozpočet nejen tohoto areálu, ale nás všech. U spotřeby plynu a vody je to 

velmi podobné a myslím, že nikdo příliš nepočítá s tím, že by se to mělo v dohledné době 

změnit. Položka Stocktrade znamená odpisy za pořízení vnitřního vybavení Beachklubu 

jako jsou plazmová televize, stolky, židle, sprchy, šatnové skříňky, lednice, vitrýny apod. 

Položka investice je odepisování původní investice, kterou byl nákup nových buněk, ve 

kterých je veškeré zázemí, tribun pro diváky apod. Položka leasing znamená splácení 

nafukovací haly, která v zimní sezóně zakrýva čtveřici kurtů. Tyto tři položky jsou po 

všechny čtyři roky konstantní, protože se jedná buď o odpisy či o splátky leasingu. Položka 

osobní náklady je největší položkou nákladů, zde jde o výplaty správcům, vedení, obsluhy 

baru, rozhodčím, organizátorům a trenérům, které samozřejmě meziročně rostou, jako 

například i energie. Položka software a pokladna obsahuje vynaložené náklady na provoz 

on-line účetní pokladny a software na její fungování. Malé investice jsou drobné investice 

nutné pro chod podniku a něčím podobným jsou i stavební práce, které se zase týkají 

stavební činnosti, jako promoklý strop apod. Tyto položky opět meziročně lehce rostou. 

Mezi ostatní služby patří například zajištění hasičských směrnic, správa plynové kotelny, 

správa webu, tisk letáků na různé akce, tisk vizitek a jiné grafické práce a další. 

6.2 Výsledky SWOT analýzy 

Je tedy zřejmé, že pokud si beachvolejbalový areál na Pankráci udrží svoji 

suverenitu v pořádání mnoha turnajů o lukrativní ceny (zmíním jen, že na posledních 

turnajích byly prvními třemi cenami kvalitní mobilní telefony) s velmi kvalitním 

obsazením a bude pokračovat v zimních beachvolejbalových ligách, které pořádá již 

několik let a na něž se sjíždí lidé z celé republiky a tudíž jejich úroveň je velmi vysoká, ať 

už se jedná o muže, ženy či smíšené dvojice, udrží si velmi známé volejbalové postavy jak 

ve vedení tak mezi hráči a trenéry Gen pro příklad uvedu extraligového trenéra klasického 
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volejbalu Nekolu nebo dvojici býválých reprezentantů ať už beachvolejbalového či 

klasického šestkového volebalu Palinek, Hadrava) a pokusí se vyřešit několik málo 

problémů, kterými by si mohl zajistit větší příjmy jako jsou problémy s parkováním v době 

školy, nedostatek sprch apod. bude mít velkou šanci uspět v konkurenčním prostředí. 

Samozřejmě konkurence nespí, ale pokud se někdo chce naučit beachvolejbal opravdu 

kvalitně a bez chyb, je pro něj areál na Pankráci jako stvořený. Velmi kvalitní trenéři 

dokáží člověka od počátku vést správným směrem a tyto zkušenosti může tento začínající 

hráč zužitkovat jak v tzv. open turnajích tak v beachvolejbalových ligách, do kterých se 

může přihlásit opravdu každý. Tento systém je velmi propracovaný a nutí hráče se neustále 

zlepšovat a trénovat, protože pochopitelně v nižších ligách nejsou ceny tak zajímavé jako 

v ligách vyšších. Zatím mám zkušenost takovou, že když už se někdo do koloběhu zažitých 

turnajů a lig na Pankráci dostane, nevypadne z něj jen tak lehce, pokud mu to neztíží 

nějaké zranění či jiná nepříjemnost. Proto si myslím, že areál na Pankráci má velkou 

budoucnost a jistě o něm budeme v příštích letech ještě hodně slyšet. 
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7 Doporučení 

Co se týká výsledků hospodaření areálu na Pankráci je z grafů jasně patrné, že jediné 

dva způsoby, které mohou zlepšit ekonomické výsledky jsou buď uspět s prodejem 

dopoledních hodin jak létě, ale i v zimě nebo postavit novou nafukovací halu nad zbylými 

kurty, která by ještě nadále zlepšila už tak daleko ekonomicky výraznější zimu. Zde 

bohužel asi nepomohou klasické ekonomické prvky jako snížení nákladů, neboť hala je 

nafukovací a tak prostě je potřeba ji v zimě vytápět daleko více než-li klasické haly zděné. 

Osobní náklady také jistě nebudou cestou zefektivnění hospodaření. Jsou samozřejmě na 

poměrně vysoké úrovni, ale jelikož velikou část z nich tvoří trenéři, na kterých si tento 

podnik vlastně zakládá, nelze je tedy snižovat. Dalším nákladem je nájem škole, která 

samozřejmě nebude své pozemky prodávat, a proto je tento náklad podle mě také 

neměnný. Je tedy jasné, že snižování nákladů nebude tou cestou, kterou se bude areál 

ubírat, a proto z výsledků jasně vyplývá, že se firma musí dát na cestu zvyšování příjmů. 

Měla by tedy oslovovat partnery, pořádat stále ty tak úspěšné turnaje a snažit se prodat více 

těch tolik krizových dopoledních hodin. To je podle mě ta správná strategie pro Beachklub 

Pankrác. 
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8 Závěr 

Snahou mé diplomové práce bylo ukázat laikovy nebo spíše člověku, který nikdy 

neměl možnost nahlédnout pod pokličku hospodaření nějakého sportovního klubu či 

areálu jak to vlastně funguje a jaké náklady a výnosy hrají největší roli při fungování 

podniku a třeba by to mohlo někoho i inspirovat ke zlepšování chodu podniku, kdyby si ho 

chtěl někdy založit. 

V úvodních kapitolách jsem se pokusil popsat volejbal jako sport a přiblížit ho 

nezkušenému čtenáři včetně jeho vývoje v historii. Dále jsem se snažil to samé udělat o 

beach volejbalu včetně historie jak ve světě tak u nás. 

V dalších kapitolách popisuji specifikaci akciové spole~nosti ve sportu, dále pak 

zákonitosti rozpočetnictví, účetnictví, sponzoringu a daňové soustavy ve sportu i obecně. 

Dále následuje metodologie, tedy teoretický popis analýzy SWOT. 

V dalších kapitolách už jsou analytické výsledky a grafy zachycující hospodaření 

areálu v letech 2004- 2008( odhad) a také samozřejmě analýza SWOT tohoto areálu. 

V této práci jsem zjistil, že konkurence v nabídce sportovního vyžití na písku rychle 

roste a je velmi důležité si udržet stálé zákazníky a bojovat o zákaznfky nové a to buď 

cenou nebo jinými pozitivními prostředky, jako mohou být kvalitní trenéři nebo kvalitní 

organizace. 

Je tedy nutné neustále do areálu investovat, zvelebovat ho a vylepšovat, aby nabízel 

stále nové a lepší služby. Jednou z možností by bylo například provozovat masáže či 

posilovnu ať už jen pro členy klubu a návštěvnfky turnajů a nebo pro širokou veřejnost. 

Dalším, velmi důležitým předpokladem pro stálý růst podniku by bylo dobrou 

propagací zefektivnit využití dopoledních hodin, které zatím nejsou na dobré úrovni 

vytíženosti, což by se mělo změnit nejen kvůli příjmům, ale i pro dobou pověst podniku. 

Nyní tedy k výsledkům a hodnocením analýz celého období let 2004- 2008. 

Na výsledcích hospodaření je vidět pochopitelný růst jak nájmu škole, který je dán 

smlouvou, v níž je zmíněný meziroční procentuální růst shodný s inflací, tak i růst výdajů 

za energii, vodu či plyn. Toto je bohužel jev, který bude zřejmě přetrvávat i v dalších 

letech. Ovšem vývoj těchto výdajů nejenže nelze ovlivnit, ale ani odhadnout. Dalšími 
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výdaji areálu, či chcete-li Beachklubujsou odpisy investic, které byly vynaloženy na 

zlepšení areálu- buňky s veškerým zázemím(sprchy, šatny, občerstvení apod.), leasing 

nafukovací haly, která pokrývá volejbalové kurty v zimní sezóně. Jak leasing haly tak 

splacení buněk by mělo skončit koncem roku 2008, což samozřejmě pozvedne výrazně 

zisk. Není ovšem vyloučeno, že se majitelé klubu rozhdou investovat do další nafukovací 

haly, která by zakryla další tři kurty a tím výrazně pozvedla příjmy v zimní sezóně, která 

už tak je ekonomicky mnohem ziskovější než sezona letní. Dalším zjištěním je neustálý 

růst osobních nákladů, což jsou především výplaty zaměstnancům, jestli se to tak může 

vůbec řici, protože většina trenérů je soukromníků- podnikatelů, pracujících sama na sebe. 

Nárůst těchto nákladů je daný rozšiřováním služeb areálu a přílivem zákazníků. Zde se 

jedná hlavně o nárůst nákladů na trenéry- kroužky, kempy. Ostatní výdaje se zvyšují 

podle toho jak zrovna na trhu rostla cena toho či onoho produktu- tedy stavebních prací, 

grafických prací -tištění vizitek, letáků apod. 

U příjmů je zřejmý neustálý růst příjmů z pronájmu kurtů od roku 2005. V roce 

2004 byly vysoké příjmy hodně ovlivněny téměř nulovou konkurencí, jenž umožnila 

nastavit velmi vysoké ceny za pronájem kurtu. Jak je dále patrné, rostly příjmy za kroužky, 

beachvolejbalové kempy a také dary od sponzorů, což se ovšem neobejde bez jistého 

poklesu příjmů z turnajů neb je jasné, že turnaje pořádané partnery nejsou tak ziskové jako 

turnaje pořádané beachklubem. Jak už jsem uvedl dříve, Beachklub Pankrác, co se týká 

kapacity členů, je zřejmě ideálně naplněn, a proto není třeba zvyšovat jejich počet, možná 

snad dojde v budoucnu k nějakému zvyšování příspěvků, ale v dnešní době těžko říct. 

Spolupráce se svazem nefunguje tak jak se v minulosti očekávalo a tak nelze čekat 

výraznějšího zlepšení v budoucnu. Firemní akce se podle vedení dostaly téměř na své 

maximum, protože areálů, které jsou schopny splnit požadavky firem na uspořádání 

sportovního dne s občerstvením a nějakou další kulturní akcí je mnoho. Velmi příjemnou 

zprávou je zvyšující se příjem z baru, který je dán nejen narůstajícím počtem zákazníků, 

ale i zlepšováním a rozšiřováním služeb, jako jsou grilování v době beachvolejbalových lig 

a víkendových turnajů, ale i prodejem suvenýrů v průběhu akcí jako jsou promítání videí a 

fotek z různých beachvolejbalových kempů apod. Celkově lze říci, že se hospodaření 

areálu na Pankráci ubírá správným směrem a jestli se několik záměrů, na kterých se 

pracuje, podaří dotáhnout, tak je zde určitě možnost dalšího rozvoje tohoto areálu. 
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