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Abstrakt 

      Bakalářská práce pojednává o vytvoření podnikatelského plánu, konkrétně nalezení  

řešení, jak dosáhnout rozvoje obchodního centra, především její části infostánku. Řešení 

bude vyplývat z vytvořeného dotazníkového šetření, který bude rozdán mezi cílovou 

skupinu (tedy respondenty), následného vyhodnocení a  nalezení nejvhodnějšího řešení 

pro jeho rozvoj. Součástí práce je i vytvoření vlastního návrhu na rozvoj infostánku a 

jeho služeb, sestavení ceníku zřizovacích výdajů vztahující se na založení infostánku a 

návrh spolupráce centra s městem Brnem.  

 

Abstrakt 

        This bachelor´s thesis  deal with finding of business plan, especially finding 

feasible solution, how to achieve the expansion of the shopping centre. I will work on 

the expansion of the information bulletin. The solution will be  followed by the 

questionnaires, which will be distribuce between the target group and following finding 

and realizing the most suitable solution alternative. Part of this bachelor´s thesis is a 

price list of  rates and a possible cooperation with Brno city. 

Klíčová slova:  

Podnikatelský plán, přijatelné řešení, rozvoj obchodního centra, dotazníkové šetření, 

varianta pro rozvoj 

Pivotal words: 

Business plan, Feasible solution, expansion of the shopping centre, be followed by 

questionnaires, solution alternative 
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      ÚVOD 

        Založit si podnik je snem mnoha lidí. Ne každý však má duševní a fyzické 

schopnosti k tomu, aby svůj sen realizoval. V případě realizace je zapotřebí svůj podnik 

rozvíjet, inovovat a přinášet pro zákazníky, dodavatele či zaměstnance stále něco 

nového. Hlavním řešeným problémem, kterým se budu zabývat v bakalářské práci, je 

rozvoj infostánku nákupního a zábavního centra Olympia, Brno (dále jen „centrum“). 

Jedná se o jedno z nejnavštěvovanějších obchodních a zábavních center na jižní 

Moravě, avšak i přesto je infostánek řadu let beze změny, bez inovace a postrádá proto  

reprezentativní charakter, který by měl vzhledem k oblíbenosti centra mít. 

        Cílem mé práce je vytvořit podnikatelský záměr na rozvoj infostánku centra, jehož 

součástí je dotazníkové šetření, ve kterém otázky budou směřovat ke zjištění  názorů 

respondentů  na současný stav infostánku, jaký vzhled by se návštěvníkům líbil, jaké 

pracovníky by upřednostňovali na infostánku, jaký typ uniforem by uvítali, jaké služby 

by na infostánku nejvíce využívali nebo naopak které stávající služby jim přijdou 

zbytečné a z jejich pohledu nevyužívané. Podle jednotlivých odpovědí vsazených do 

výsečových grafů dojde ke konečnému řešení a snaze o vytvoření návrhu řešení pro 

jeho rozvoj. Dalším krokem mé praktické části bakalářské práce jsou vlastní návrhy na 

rozvoj infostánku doplněné grafickým návrhem, návrh zřízení nových služeb a 

navrhnutý možný způsob spolupráce s městem. V práci je zahrnuto i stanovení způsobu 

financování rozvoje a následného vytvoření ceníku zřizovacích výdajů, které jsou na 

rozvoj infostánku zapotřebí. Uvedu i způsob stanovení a výpočtu mezd pro stálé 

pracovnice infostánku, které jsou nedílnou součástí podnikatelského záměru.  

        Tento cíl v případě realizování bude přínosem nejen pro centrum a jeho 

návštěvníky, ale také pro pracovnice informačního stánku, které budou pracovat 

v lepším, komfortnějším a lépe využívaném prostředí s poskytováním většího množství 

služeb než doposud, které návštěvníci vyžadují a využívají. Rozvoj infostánku by 

v případě realizace přinesl také pohled na infostánek a jeho pracovnice, které  budou na 

okolí působit profesionálnějším a reprezentativnějším dojmem. 
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1   PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 
 
         Nejcharakterističtějším výrazem podnikatelského záměru je podnikatelský plán, 

který definuje a kvantifikuje podnikatelské cíle a strategii zvolenou k jejich dosažení. Je 

vyústěním zájmů podnikatelského subjektu, vzniká na základě vnitřní potřeby 

managementu ovlivňovat budoucí vývoj podniku. (4) 

 

1.1     Úlohy a funkce podnikatelského záměru 

 

          Na podnikatelský plán by mělo navazovat řízení podniku managementem. 

Zároveň by mělo splňovat dvě základní funkce.  

          Interní, která vyplývá z chápání podnikatelského plánu braného jako nezbytný 

dokument pro řízení podniku, jako plánovací nástroj pro stanovení a koordinaci 

jednotlivých aktivit. Slouží tedy výhradně pro vnitřní potřebu podniku. Jde o to, že 

podnikové činnosti jako vývoj, výroba, odbyt, financování as jiné specializované 

činnosti se skloubí do komplexního podnikatelského plánu. Podnikatelský plán může 

sloužit nejen jako nástroj plánování, ale i  jako   nástroj kontroly. Srovnání plánu a 

skutečnosti je pak základním ukazatelem pro zjištění, zda byly plánované cíle dosaženy 

nebo došlo k nějakým odchylkám. (4) 

         Externí funkce podnikatelského plánu pak spočívá v jeho využití pro 

mimopodnikové účely, to znamená především pro komunikaci s vnějším okolím 

podniku. Ta by měla především přesvědčit potencionální investory či věřitele o 

výhodnosti a návratnosti daného podnikání, na jehož financování by se podíleli. Za 

poskytovatele kapitálu se obecně považují banky, investiční společnosti, státní instituce, 

ale i soukromé osoby. Informace, které budou potencionální zájemci požadovat se 

budou především týkat odhadu očekávaného úspěchu (ziskovost a návratnost) a s ním 

spojených rizik. (4) 

       Podnikatelský plán konkretizuje podnikatelský záměr a je důležitým dokumentem 

jak při zakládání podniku, jeho novém směru rozvoje, tak i v případech, kdy se jedná o 

kapitálové posílení podniku. Aby podnikatelský  plán splňoval svůj účel, měl by tedy 

obsahovat  informace o dosavadním vývoji podniku, o jeho cílech, plánovaných 

aktivitách a jejich účinku na vývoj základních ukazatelů charakterizujících výnosnost 

podniku, o předpokládané potřebě kapitálu, předpokládaném vývoji trhu, o úrovni 
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vzdělání a zkušenostech manažerů podniku. Podnikatelský plán se mění podle 

podmínek, ve kterých se momentálně podnik nachází. V rámci kontrolní funkce 

podnikatelského plánu se využívá srovnání, analýza a současně i zhodnocení minulého i 

očekávaného vývoje. (5) 

 

„Konkrétním východiskem podnikatelského plánu je představa o mase zisku nebo míře 

zhodnocení vložených prostředků. Souběžně s představou o zhodnocení finančních 

prostředků vychází plán z průzkumu trhu, z analýzy trhu, znalosti zákazníka a jeho 

potřeb.“ (4) 

 

1.2    Části podnikatelského záměru 

          I zde záleží na oboru, v kterém se daný podnik nachází, popřípadě na tom, jaké 

má zaměření. Podnikatelský záměr by měl tedy být specifický pro každou organizaci 

zvlášť, a to platí i o jeho účelu. Podnikatelský plán je obvykle sestaven z těchto částí: 

(4) 

Shrnutí a základní východiska 

Úvodní část podnikatelského plánu by měla odpovědět na následující  otázky: 

• Jaký je obor podnikání? 

• Jaké výrobky, respektive služby budou poskytovány? 

• V čem je daný výrobek lepší než ostatní srovnatelné, v čem spočívá jeho 

konkurenční    výhoda a hlavní užitek pro zákazníka? 

• Jaký je charakter trhu, jeho velikost, vývojové trendy, konkurence? 

• Jaké jsou základní cíle podniku, jak vymezuje své poslání? 

• V jakém stadiu  životního cyklu podniku se daný podnik nalézá? 

• Jak je podnik kapitálově vybaven? 

• Jaká je výnosnost podniku? 

• V jakém vývojovém stádiu jsou vyráběny výrobky? 

• Jak kvalifikovaný a zkušený je management podniku? (4) 

 

Důležité je umět stručně a výstižně zpracovat všechny důležité informace na několik 

málo stran. Úkolem této části je podat přesvědčivý obraz poslání podniku, jeho cíle a 

strategie směřující k jejich dosažení. (4) 
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Podnik a jeho výrobky, služby, odvětví, analýza trhu, konkurence 

  Tato část odpovídá na otázky: 

• Jaké je základní poslání podniku, jeho cíle a strategie jeho dosažení? 

• Jaká je oblast podnikání, ve které se podnik nachází nebo kam hodlá vstoupit? 

• Jaké výrobky budou vyráběny, resp. prodávány ? Zdůraznit základní rysy 

výrobku, životnost výrobku, vývoj výrobků, které mají k výrobku určitý vztah, 

analýza možností ohrožení ze strany substitutů. (4) 

• Charakterizovat současný stav a předpokládaný vývoj odvětví, v němž firma 

podniká, nové výrobky, stav výzkumu a vývoje, nové trhy a zákazníci, nové 

požadavky, nové podniky na trhu a ostatní jiné národní nebo 

společenskoekonomické trendy a faktory. Na základě průzkumu a analýzy trhu 

odhadnout předpokládaný objem prodeje. (4) 

 

Plán marketingu 

          Jak bude předpokládaného prodeje dosaženo? Prodejní politika, základní skupiny 

zákazníků, skupiny potencionálních zákazníků, základní rysy výrobků, které budou při 

prodeji zdůrazňovány jako např. kvalita, cena, záruky atd. Cenová politika zahrnující 

rozhodování v cenách svých výrobků v relaci s cenovou politikou konkurence, 

sledování nákladů, zisku a tržního podílu výrobků v souvislosti s tvorbou dostatečné 

masy zisku. Distribuční a reklamní strategie. Zabývat se vztahem ceny, tržního podílu a 

zisku. Např. vyšší cena může snížit tržní podíl, přičemž však může přinést vyšší zisk. 

Tyto varianty posuzovat z dlouhodobějšího pohledu. Taktika prodeje, rozsah 

poskytovaných záruk a servis, druhy reklamy a způsoby podpory prodeje. (5) 

 

Management, organizace 

         Jaký je management podniku z hlediska vyváženosti technických, manažerských a 

podnikových schopností? Zaměřit pozornost na klíčové manažerské osobnosti, členy 

statutárních orgánů. Výchova a další vzdělání managementu. Popis organizační 

struktury podniku. (4) 
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Finanční plán- ekonomické vyhodnocení 

Finanční plán je základem pro hodnocení podnikatelských příležitostí a měl by 

představovat co nejlepší odhad budoucího vývoje podniku. Účelem je ukázat potenciál a 

časový rozvrh pro finanční stabilitu. Finanční plán je založen především na: 

• projekci vývoje příjmů, nákladů, zisku respektive ztráty; projekce příjmů 

vychází z projekce prodeje, 

• projekci vývoje peněžních toků 

• projekci majetkové a finanční struktury. Dalšími součástmi finančního plánu 

budou analýza bodu zvratu a analýza ukazatelů. Středem zájmu zde budou 

ukazatelé jako je rentabilita, výnosnost, likvidita a zadlužení. Účelné je 

zpracování  těchto údajů do tabulek. (4) 

 

1.3     Analýza makro a mikro okolí podniku 

        Podnikatelské prostředí, v němž podnik působí, obsahuje faktory, jejichž působení 

může na jedné straně vytvářet nové podnikatelské příležitosti, na druhé straně se může 

jednat o potenciální hrozby pro jejich existenci. Proto je nutno okolí firmy důkladně 

monitorovat a systematicky analyzovat. Hlavní příčiny růstu, poklesu a jiných 

dlouhodobých změn fungování podniku jsou v převážné většině případů dány 

především vlivem faktorů okolí firmy a teprve na druhém místě jeho vnitřním stavem. 

Výzkumy prokazují, že úspěšnější jsou ty podniky, jejichž strategie se více přizpůsobila 

realitě jejich okolí. (5) 

      Firma musí pří hledání příležitostí a zkoumání rizik začínat s marketingovým 

prostředím. Marketingové prostředí tvoří všechny činitele a vlivy, které podmiňují 

schopnost efektivní směny s cílovým trhem. Marketingové prostředí firmy můžeme 

rozčlenit na mikrookolí a makrookolí. 
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Členění okolí podniku dle Houldena: (5) 

Obrázek 1- Houlden- členění okolí podniku 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Analýza makrookolí- obecné okolí podniku 

    Makrookolí firmy tvoří  hlavní síly, které vytvářejí příležitosti a zároveň ohrožení pro 

firmu: socioekonomický, technologický a vládní sektor. (5) 

 

Socioekonomický sektor 

Ekonomické faktory 

          Při analýze jde o identifikaci vlivů uvedených faktorů na usnadnění či komplikaci 

dosavadních strategických cílů firmy a o určení způsobu a síly jejich působení na vývoj 

dané organizace budoucnu v průběhu naplánování její strategie. (5) 

• Politická situace. 
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• Hospodářská politika vlády (např. regulace, podpora podnikání, ochrana 

investic). 

• Monetární politika státu (nabídka peněz, úrokové sazby, vývoj kurzu). 

• Fiskální politika (daňové zatížení, vládní výdaje). 

• Deficit zahraničního obchodu, míra zadluženosti, platební bilance státu. 

• Míra inflace. 

• Situace na kapitálovém trhu. (5) 

 

Ekologické a klimatické faktory 

      Přírodní prostředí upozorňuje na možný deficit některých surovin a na zvýšení 

vládních zásahů při řízení přírodních zdrojů. (7) 

 

Sociální faktory 

      Sociální faktory na jedné straně mohou výrazně ovlivňovat poptávku po zboží a 

službách, na straně druhé silně ovlivňují i stranu nabídky- podnikavost, pracovní 

motivaci. 

• Společensko-politický systém a klima ve společnosti 

• Hodnotové stupnice a postoje lidí (konkurentů, zákazníků, dodavatelů, 

zaměstnanců). 

• Životní styl. 

• Životní úroveň. 

• Kvalifikační struktura populace. 

• Zdravotní stav a struktura populace. (2) 

 

Technologický sektor 

        Technologické prostředí naznačuje rychlé změny technologií, neomezené 

příležitosti inovací, velikost rozpočtů na výzkum a vývoj, větší koncentraci na 

nepodstatná zdokonalení než na výrazné objevy a na zvýšenou regulaci technologických 

změn. (5) 

        Pro existenci podniků jsou velmi vyznané vynálezy a zásadní inovace.  

Investování do technického rozvoje se na jedné straně stává nezbytností, na straně druhé 

v sobě zahrnuje mnoho rizik, protože v důsledku technického rozvoje vzniká 
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konkurenční technologie a do poslední chvíle zpravidla není jisté, zda určitý výzkum a 

vývoj budou úspěšně zakončeny a zda jejich výstupy budou akceptovány spotřebiteli 

v míře, zajišťující návratnost vynaložených prostředků. (5) 

 

Vládní sektor 

        Politické prostředí charakterizuje určitý stupeň regulace podnikatelské činnosti, 

silnou angažovanost vládních institucí a vznik skupin veřejného zájmu. 

 

1.3.2. Rámec PEST 

     Podnikatelské prostředí podniku se skládá ze všech vnějších vlivů, které působí na 

rozhodování firmy a její výkonnosti. V souvislosti s analýzou prostředí se často používá 

rámec PEST (STEP). Jde o uvědomění si politických, ekonomických, sociálních, 

technologických a stále také častěji ekologických (PESTE) faktorů, které ovlivňují 

vnější prostředí podniku. (2) 

 

Mohou to být například faktory: 

Politické faktory 

• politická stabilita 

• stabilita vlády 

• daňová politika 

• podpora zahraničního obchodu 

• legislativa 

• pracovní právo. (2) 

 

Ekonomické faktory 

• růst HDP 

• inflace 

• nezaměstnanost 

• obchodní bilance 

• kurz měny 

• úrokové míry 

• struktura potřeby. (2) 
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Sociální faktory 

• demografický vývoj 

• mobilita pracovních sil 

• rozdělení příjmů 

• životní styl 

• životní hodnoty. (2) 

Technologické faktory 

• podpora vlády v oblasti výzkumu 

• výše výdajů na výzkum 

• nové vynálezy a objevy 

• nové technologické aktivity (2) 

 

Tato analýza přispívá k celkové strategické analýze čtyřmi způsoby: 

o Lze ji použít jako kontrolního seznamu. 

o Může pomoci identifikovat určitý počet klíčových vlivů v prostředí. 

o Může napomoci identifikovat dlouhodobé hybné síly či spouštěče síly. 

o Pomáhá zkoumat různý dopad externích vlivů na organizaci. (3) 

 

V rámci PEST analýzy si manažeři mohou klást řadu otázek: 

o Které faktory prostředí ovlivňují naši organizaci? 

o Které z těchto faktorů jsou nejdůležitější v současnosti? 

o Které faktory budou nejdůležitější v několika příštích letech? (5) 

 

Faktory, které působí na organizaci ve vnějším prostředí představují pro organizaci 

zdroj příležitostí nebo hrozeb. (5) 

 

1.3.3. Analýza mikrookolí- oborové okolí podniku 

Mikrookolí se skládá z pěti složek: 

• první je interní prostředí firmy, různá oddělení a stupně řízení (protože ovlivňuje 

marketingová rozhodování) 
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• druhou složkou jsou marketingové kanály firmy, které spolupůsobí při vytváření 

hodnoty dodavatelé a zprostředkovatelé )samotní zprostředkovatelé firmy, 

fyzické distribuce, agentury marketingových služeb, finanční zprostředkovatelé), 

• třetí komponent se skládá z pěti typů trhů, na nichž může firma prodávat. Jsou to 

trhy výrobní sféry, spotřebitelské, zprostředkovatelské, vládní a mezinárodní 

trhy, 

• čtvrtou složkou jsou konkurenti firmy 

• pátou složku tvoří veřejnost, která má skutečný nebo potenciální zájem o 

organizaci nebo ovlivňuje její schopnost realizovat své cíle. Veřejnost může být 

finanční, mediální, vládní, občanská hnutí a místní, všeobecná a interní. (2) 

 

Oborové okolí podniku je ovlivňováno především jeho konkurenty, dodavateli a 

zákazníky. Strategie a cíle firmy jsou ovlivňovány atraktivností oboru, v němž podnik 

působí, a jeho strategickou situací jako celku- Jsou rozlišovány tři sektory oborového 

okolí podniku- zákazníci, dodavatelé a konkurenti. (5) 

 

Sektor zákazníků 

      Podnik se musí v první řadě zajímat, kdo jsou jeho zákazníci a jaké potřeby a 

očekávání jejich zákazníci mají. Stejně tak je musí zajímat, kdo může být jejich 

potenciálním zákazníkem a jaké jsou základní trendy, které by jejich zákazníky mohli 

vést ke změnám požadavků a chování. (5) 

 

Základní aspekty a faktory: 

• identifikace kupujících a rozličných faktorů, které ovlivňují jejich rozhodnutí 

nakupovat, 

• demografické faktory, které vytvářejí změny v určitých kategoriích zákazníků. 

• geografické faktory a geografické rozmístění trhů. (2) 

 

Sektor dodavatelů 

      Jde především o analýzu dostupnosti a náklady všech vstupů potřebných k výrobě a 

stabilitu zakázek. Náklady a dostupnost zdrojů jsou především určovány kvalitou vztahů 

mezi určitým podnikem a jeho dodavateli. (5) 
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Aspekty, které je nutno analyzovat: 

• dostupnost a náklady na materiál a polotovary, 

• dostupnost a náklady na energii, 

• dostupnost a náklady na kapitál, 

• dostupnost a náklady pracovní síly. (3) 

 

Sektor konkurentů 

          K porozumění pozici organizace na trhu je nezbytné prozkoumat její postavení 

vůči konkurentům nebo rivalům. Nejprve je tedy nutné určit, kdo je konkurentem a kdo 

ne, poté vybrat hlavní konkurenty a provést analýzu např. z hlediska následujících 

oblastí: 

• Konkurenční rámec- Jaký je záměr konkurenta z hlediska působení na trhu? 

• Strategický záměr- Jakou strategii z hlediska působení v odvětví konkurent 

uplatňuje? 

• Cíl z hlediska podíl na trhu- Jaké cíle má konkurent z hlediska posily na trhu a 

způsobu jeho dosažení? 

• Konkurenční pozice/situace- Jaká je současná pozice konkurenta v odvětví? 

• Strategické vystupování- Jak konkurent vystupuje navenek? 

• Konkurenční strategie- Jaká je konkurenční strategie konkurenta? (3) 

 

2.3.4 Analýza odvětví- Porterova analýza pěti konkurenčních sil 

V kapitalismu můžeme považovat za účel strategie to, aby pomohla firmě přežít a 

vydělat peníze. Výchozím bodem analýzy odvětví tedy je otázka: 

„Co předurčuje úroveň ziskovosti v odvětví?“ (3) 

Zisk dosažený firmami v odvětví je určen třemi faktory: 

• Hodnotou výrobku nebo služby pro zákazníka 

• Intenzitou konkurence 

• Relativní vyjednávací silou na různých úrovních dodavatelského řetězce. (3) 
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Tabulka 1- Spektrum odvětvových struktur (3) 

Vlastnosti/typy Dokonalá 

konkurence 

Oligopol Duopol Monopol 

 

Koncentrace 

 

Mnoho firem 

 

Několik firem 

 

Dvě firmy 

 

Jedna firma 

Bariéry vstupu 

a výstupu 

 

Žádné bariéry 

 

Významné bariéry 

 

Vysoké bariéry 

 

Odlišení produktu 

 

Homogenní 

produkt 

 

Potenciál pro produktovou diferenciaci 

 

Informace 

 

Dokonalý 

informační tok 

 

Nedokonalá dostupnost informací 

 

Široce používaným rámcem pro klasifikaci a analýzu faktorů, působících v odvětví je 

Porterova analýza 5 konkurenčních sil. Každá z pěti sil je tím větší, čím je silnější 

daný rozhodující faktor. 

Těchto pět sil je reprezentováno: 

• Hrozbou vstupů nových konkurentů v odvětví. 

• Vyjednávací silou (schopností) dodavatelů. 

• Vyjednávací silou (schopností) kupujících. 

• Hrozbou substitutů. 

• Intenzitou konkurenčního boje uvnitř odvětví. (3) 

 

Rozhodujícími činiteli z hlediska hrozby vstupů nových konkurentů jsou: 

• Ekonomika rozsahu (úspory z velkovýroby). 

• Absolutní nákladová výhoda (nízké náklady). 

• Požadavky na kapitál (potřeba investice). 

• Odlišení produkt. 

• Přístup k distribučním kanálům. 

• Právní bariéry a politika vlády. 

• Očekávaná odvetná opatření. (3) 
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Rozhodujícími faktory z hlediska vyjednávací síly dodavatelů jsou: 

• Koncentrace dodavatelů. 

• Diferenciace vstupů. 

• Náklady na přechod k jinému dodavateli. 

• Existence náhradních (substitučních) vstupů. 

• Důležitost objemu dodávek pro dodavatele. (3) 

 

Rozhodujícími faktory z hlediska vyjednávací síly kupujících jsou: 

o Cenová citlivost 

• Náklady na produkt vůči celkovým nákladům. 

• Konkurence mezi kupujícími 

• Odlišení produktů. 

• Motivace těch, kdo rozhodujíc o nákupu. 

o Vyjednávací síla 

• Koncentrace kupujících vůči koncentraci dodavatelů. 

• Náklady na přechod k jinému dodavateli. 

• Informovanost kupujících. 

• Schopnost integrace s prodávajícími (zpětná integrace) 

• Existence substitutů. (3) 

 

Rozhodujícími činiteli při hrozbě substitutů jsou: 

• Náklady na přechod k novému (substitučnímu) výrobku. 

• Ochota (sklon) přejít na substituční produkt. 

• Relativní výše cen substitutů. (3) 

 

Rozhodujícími faktory ovlivňujícími intenzitu konkurenčního boje jsou: 

• Růst odvětví. 

• Rozdíly mezi produkty (odlišení). 

• Koncentrace konkurence. 

• Nákladové podmínky. 

• Rozmanitost konkurentů. 
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• Bariéry výstupu (odchodu) z odvětví. (3) 

Primárním účelem Porterova modelu je analyzovat atraktivnost odvětví, aby bylo 

možné předvídat ziskovost v odvětví. Hlavní kritika Porterova modelu se týká jeho 

teoretických základů a také toho, že konkurování je dynamický proces, v němž nikdy 

není dosaženo rovnováhy. (3) 

 

1.4  Silné a slabé stránky podniku- SWOT analýza 

       Ustáleným termínem pro celkovou analýzu vnějších a vnitřních činitelů se stala 

tzv.SWOT analýza. Jejím účelem je posoudit vnitřní předpoklady firmy k uskutečnění 

určitého podnikatelského záměru a současně podrobit rozboru i vnější příležitosti a 

omezení diskontované trhem. Je vlastně kombinací analýzy S-W a O-T. (5) 

 

S-W analýza (Strenghts and Weaknesses Analysis)- rozbor vnitřních činitelů. Spočívá 

v přesném vymezení silných a slabých míst firmy. Výsledky této analýzy ovlivňují 

zásadním způsobem další rozhodovací procesy spojené s řízením marketingové činnosti 

– stanovení cílů, rozmístění zdrojů a každodenní činnost podniku. (5) 

O-T analýza (Oportunities and Threats Analysis)- rozbor vnějších činitelů, které 

představují příležiotsti a ohrožení dalšího rozvoje firmy. Umožňuje rozlišit atraktivní 

příležitosti, které skrývá trh a které mohou podniku přinést výhody nad ostatními 

účastníky ekonomické soutěže. Nutí také k zamyšlení nad problémy, kterým bude firmy 

čelit ve více či méně vzdálené budoucnosti. (5) 

 

Silné stránky (Strenghts), interní faktory organizace, které uspokojí zákazníky lépe než 

konkurence 

Slabé stránky (Weaknesses), interní faktory, které znemožňují dosažení úrovně 

konkurence v uspokojení zákazníků 

Příležitosti (Opportunities), externí situace, které nabízejí potencionální zlepšení 

schopnosti organizace uspokojit zákazníky 

Hrozby (Threats), externí problémy, které mohou potencionálně ohrozit schopnost 

podniku uspokojit zákazníky 
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         Ze silných stránek se vyberou konkurenční výhody. Ne všechny silné stránky jsou 

konkurenční výhodou produktu, neboť nemusejí být v konkurenčním boji významné. 

(3) 

 

Určení podnikové strategie 

SO- ofenzivní strategie, vychází z průbojného marketingu, ochoty nést vyšší riziko a 

umožňuje dosahovat vyšších cen (strategie silného výrobku) 

ST- mírně ofenzivní strategie využívá necenové konkurence, diferenciace a 

diverzifikace (rozšiřování sortimentu) a prodejních technik, nalézání specifického trhu 

či jeho části. 

WO- defenzivní strategie se vyznačuje opatrností, snahou držet si konkurenční pozici 

nebo ji posílit nižšími cenami a náklady, hromadnou výrobou, spolupráce se 

spolehlivým tuzemským nebo zahraničním partnerem. 

WT- zůstatková strategie znamená zaplňovat prázdná místa na trhu (doplňkové 

výrobky), hledat kompromisy, ustupovat na trhu, omezovat podnikatelské záměry, fúze 

s jinými podniky. 

            Při podrobnější analýze věnujeme pozornost konkurenci, vlastnímu podniku, 

trhu a okolí. Na získávání a zhodnocení informací se zaměřujeme se zřetelem k účelu 

jejich použití při tvorbě strategie. (5) 
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   2    PROFIL SPOLEČNOSTI SOMERSTON  OLYMPIA CZ S.R.O. 
 
       Společnost vlastní, pronajímá a provozuje Centrum obchodu a služeb Olympia 

v Modřicích. 

       Společnost s ručením omezeným Somerston Olympia CZ s.r.o. změnila název na 

základě fúze sloučením zanikající společnosti Somerston Olympia CZ a.s. a nástupnické 

společnosti SOCZ Holding s.r.o.(dříve WINDWALL s.r.o.). Na nástupnickou 

společnost přešlo jmění zanikající společnosti Somerston Olympia CZ a.s., včetně práv 

a povinností z pracovněprávních vztahů. Společnost byla založena 3.listopadu 2004. 

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně 

dne  3.listopadu 2004.  

 

 

2.1  Základní údaje o Somerston Olympia CZ s.r.o. 

       Společnost Somerston Olympia CZ s.r.o. vlastní největší obchodní centrum 

v Jihomoravském kraji a druhé největší obchodní centrum v České republice. Její 

základní údaje jsou: 

 

Obchodní jméno:  Somerston Olympia CZ s.r.o. (dříve SOCZ Holding s.r.o., dříve 

WINDWALL s.r.o.) 

Sídlo:    U Dálnice 777, Modřice, 664 42 

Zapsaná společnost v:    Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 

47398 

IČ:       269 44 456 

DIČ:    CZ 269 44 456 

Základní kapitál:      Základní kapitál společnosti je ve výši 10 200 000,- Kč, je plně 

splacen. 

Počet zaměstnanců Správy centra:    11 

Právní předchůdci:    Somerston Olympia CZ a.s. 
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2.2    Vznik, historie a dosavadní vývoj podniku  

        Společnost Somerston Olympia CZ s.r.o. je přímým nástupcem zanikající 

společnosti Somerston Olympia CZ a.s. na základě smlouvy o fúzi sloučením, která 

byla schválena valnými hromadami 27. února 2006. K 10.březnu 2006  byl proveden 

zápis právního nástupce do obchodního rejstříku. Právní nástupce byl k 10. březnu 2006 

přejmenován na Somerston Olympia CZ s.r.o. 

        Somerston Olympia CZ a.s.v období 1997-1999 vybudovala a postupně i  

pronajala  nákupní a zábavní Centrum Olympia v Modřicích u Brna. 

V říjnu 1998 byla pro veřejnost otevřena I.etapa projektu obsahující hypermarket. 

V roce 1999  následovalo otevření rozsáhlého bloku maloobchodních jednotek společně 

s 14ti sálovým multikinem. V roce 2000 společnost realizovala tzv. III.etapu  obsahující 

dvě velkoplošné prodejny, rozšíření parkovacích možností a zlepšení dopravních řešení 

v širším rámci projektu. Souběžně společnost budovala tým tzv. správy centra, 

zajišťovala a řídila veškerý každodenní provoz centra. Tým správy centra je složený 

dnes z 11 pracovníků. 

 

         V roce 2001 získalo Centrum Olympia Brno první cenu v soutěži nemovitost roku, 

bylo vyhlášeno nejlepším nákupním a zábavním centrem v ČR a právem se těší velké 

oblibě zákazníků a návštěvníků. 

 

         Od rozhodného dne fúze, tedy 1.6.2005 se  společnost zaměřila na další 

navyšování  hodnoty centra. V létě roku 2005 byla dokončena přestavba centrálního 

prostoru, při níž vznikly  nové prostory pro maloobchodní nájemce, dále byly 

vybudovány nové komfortní toalety pro veřejnost v přízemí. V témže roce byla částečně 

přistavěna jižní pasáž, kde vznikly taktéž nové prostory pro maloobchodní nájemce. 

        Začátkem roku 2006 byla zahájena příprava výstavby  a následně výstavba  „Fáze 

3“- nové obchodní pasáže, která bude zakončena novým třípodlažním obchodním 

domem Kika. 

V roce 2007 bylo slavnostně otevřeno dokončení Fáze 3. 

 

       Aktivita společnosti se v nejbližší budoucnosti bude nadále zaměřovat na zajištění 

kvalitního chodu centra v každodenním  životě, optimalizaci nabídky maloobchodních 
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ploch co do šíře i  kvality. Soustředí se rovněž na  přípravu a realizaci konceptu určitých 

prostorových změn nejen uvnitř centra,ale i v rámci celého areálu s cílem vytvořit 

maloobchodní plochy pro nově přicházející významné maloobchodní subjekty. Součástí 

budoucích stavebních aktivit by mělo být i vybudování rekreačně-sportovní zóny a  

biokoridoru. 

Složení statutárního orgánu: 

Somerston Olympia CZ s.r.o. má čtyři jednatele. Christopher David Budden byl 

jmenován jednatelem dne 31. března 2006, Ing. Arch. Pavla Bumbálková, Ing. Eva Kočí 

a Aleš Navrátil, kteří byli jmenováni jednateli dne 15. března 2006. 

 

2.3   Organizační jednotky- segmenty působení  

        Hlavním předmětem podnikání společnosti je inženýrská činnost v investiční 

výstavbě, činnost organizačních a ekonomických poradců v investiční výstavbě, koupě 

zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, poradenská a konzultační činnost ve 

stavebnictví, poradenská a konzultační činnost v investiční výstavbě  a činnost realitní 

kanceláře. 

 

Společnost vlastní, pronajímá  a provozuje Centrum obchodu a služeb Olympia v Brně-

Modřicích. 

 

        Centrum nabízí návštěvníkům pohodlí nákupu v obchodech předních českých, ale i 

světových módních značek, dále nabízí možnost strávit pěkné chvíle volna v příjemném 

prostředí, zajít si na oběd do oblíbené restaurace, do kina nebo za zábavou. V centru se 

často pořádají doprovodné programy, módní přehlídky, autogramiády nebo sportovní 

exhibice, které návštěvníkům zpříjemní nakupování nebo pro návštěvníky budou 

inspirací při nakupování.  

Centrum nabízí široké spektrum zboží a služeb, které jsou rozděleny do  segmentů. 

K nahlédnutí jsou  přiloženy v příloze č.1. 

 

V Olympii se celkem nachází 124 obchodních jednotek plus  dům s nábytkem Kika. 
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          Každé  centrum musí sestávat ze správy centra, která má za úkol dohlížet nad 

fungováním, správným chodem a rozvojem centra. Mezi další potřebné segmenty patří 

firma zajišťující údržbu, úklid a bezpečnostní služby.  

 

Tabulka 2- Sestavení pracovních sektorů obchodního centra Olympia 

Název firmy Pracovní zaměření Popis práce 

 

Správa centra 

 

Management centra 

Dohled nad chodem centra, je 
zodpovědné za veškerou činnost 

centra. viz. 2.5 Organizační 
struktura podniku 

 

Bruco 

 

 

Úklid 

Úklidová firma, která má na 
starosti úklid centra, zajištění 

pořádku po akcích 
organizovaných v centru, náhlý 

nepořádek vzniklý návštěvníkem 
centra(vandalismus, vylité 

občerstvení..) 

 

Securitas 

 

 

Operační, Fyzická ostraha 

Jedná se o bezpečnostní službu, 
která je zodpovědná za 

bezpečnost centra jak uvnitř, tak 
i zvenku. Řeší krádeže v centru i 
na parkovišti, nečekaná střetnutí 

návštěvníků a vše, co může 
jakýmkoliv způsobem ohrozit 

návštěvníky a zaměstnance 
centra. 

 

Ryvola 

 

 

Technická správa a 

údržba 

Firma zajišťující technickou 
správu a údržbu, vše, co souvisí 
s technickým pořádkem centra 

(osvětlení, montování, stěhování, 
příprava pódia, židlí, stolů na 

konanou akci). 
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2.4  Majetkové vazby  

 

Vlastníci- mateřské společnosti 

Společnost Somerston Olympia CZ s.r.o. je ovládána společností: 

   Společnost SOL Brno s.r.o. 

                 ČR, Brno 

                 Ulice Mlýnská 326/13 

         Společnost SOL Olympia CZ s.r.o. byla v době od 1.6 2005 do 28.9.2005 včetně 

jediným společníkem společnosti, tedy měla 100% obchodní podíl odpovídající 

splacenému vkladu  do základního kapitálu Společnosti ve výši 200 000,- Kč a tudíž 

byla osobou ovládající společnost. 

 Společnosti: 

1) Somerston Olympia 1S se sídlem Luxemburg, Avenue du X Septembre 52 51, 

Luxemburské velkovévodství (dále jen SO1) 

2) Somerston Olympia 2S se sídlem Luxemburg, Avenue du X Septembre 52-54, 

Luxemburské velkovévodství (dále jen SO2) 

 

         Výše uvedené společnosti SO1 a SO2  uzavřely dne 29.9.2005 smlouvu o převodu 

obchodního podílu  se společností SOL Brno s.r.o., jejímž předmětem byl převod  části 

obchodního podílu ve společnosti ve výši 50,5% (tj. obchodní podíl odpovídajícího 

vkladu  na základním kapitálu ve výši 101 000,- Kč)  na společnost SO1 a převod části 

obchodního podílu ve výši 49,5% (tj. obchodní podíl odpovídajícího vkladu  na 

základním kapitálu ve výši 99 000,- Kč) na společnost SO2. 

 

Společnost SOMERSTON OLYMPIA HOLDINGS LIMITED 

se sídlem 45, Esplanade, GB JB2 3QB St. Heliem s obchodním rejstříkem na ostrově 

Jersey  

Společnost SOMERSTON OLYMPIA HOLDINGS LIMITED je jediným 

společníkem společností SO1 a SO2 a tudíž v období od  29.9.2005 do 31.12.2006  byla 

osobou ovládající společnost. 
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2.5   Organizační struktura podniku  

       Struktura firmy sestává z hlavní osoby a to ředitelky centra. Mezi další ředitele 

oddělení patří obchodní a marketingový ředitel a finanční ředitelka. Dalšími pracovníky 

jsou marketingový manažer, technický manažer, development manažer, leasing 

manažerka, která má na starosti jednotlivé pronájmy maloobchodních jednotek centra. 

Dalším zaměstnancem firmy je účetní, fakturantka, asistentka ředitelky, sekretářka na 

recepci a daňová poradkyně, která je externí pracovnicí. 

 

Obrázek 2- Organizační struktura 
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2.6  Certifikáty a ocenění  

       Postupné získávání ocenění a certifikátů  kvality společnosti Somerston Olympia 

CZ s.r.o. je důkazem vysokého důrazu na kvalitu provedených prací, která se odráží 

v poptávce obchodníků po umístění obchodní jednotky v centru a spokojenosti 

zákazníků, investorů i personálu. 

Ocenění: 

Rok 2001- 1. místo v soutěži Nemovitost v ČR 

Vyhlášeno nejlepším Nákupním a zábavním centrem v ČR  

 

2.7  Současný stav Olympia centra  

       Obchodní centrum, tedy správa centra se v dnešní době nachází v době, kdy se 

centrum rozšířilo o další fázi. Proto ji zaměstnává udržování centra, pořádání zábavných 

akcí v centru, dohled nad dodržováním plateb nájemců a údržba  obchodních jednotek. 

Centrum se nebrání dalšímu možnému rozvoji. Jednalo by se o rozšíření obchodního 

centra o další pasáž s desítkami nových obchodních jednotek českých i zahraničních 

značek. Také se začíná přemýšlet o vybudování relaxační zóny a dětského hřiště v zadní 

venkovní části za centrem. 

 

2.8  Analýza mikrookolí- oborové okolí podniku  

Interní prostředí firmy, různá oddělení a stupně řízení 

Do tohoto sektoru spadá organizační struktura správy centra, která dohlíží na celkové 

dění a rozvoj centra. Graf je zobrazen a popsán v 2.5- Organizační struktura podniku. 

Dále nesmím opomenout na graf centra se všemi obchodními jednotkami, který je také 

neopomenutelnou součástí. Viz. Příloha č.1- Nabízené zboží a služby 

 

Marketingové kanály firmy 

Důležitým nástrojem centra jsou právě marketingové  kanály firmy.  

Nyní uvedu hlavní z nich:  

• Why Not Agency- Marketingová agentura 
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       Dlouhodobá spolupráce s centrem, společně s marketingovým oddělením má na 

starosti zajišťování a přípravu zábavných programů v centru (Dětský den, Valentýn, 

Velikonoční pondělí, Den matek…).Součástí je i zajišťování hostesek na pořádané akce. 

Do 31.12. 2007 měla na starosti i zajišťování pracovnic infostánku. Od 1.1. 2008 se 

stala provozovatelem infostánku fyzická osoba Jana Böhmová. Správa centra je s touto 

agenturou dlouhodobě spokojená. 

 

• DFC Fashion Club- Modelingová agentura 

 

       Pořádání módních přehlídek je nedílnou součásti fungování centra. Jedná se o 

nejlepší způsob, jak nalákat návštěvníky za zábavou a současně je navnadit a seznámit 

je s aktuálními módními trendy, které si mohou zakoupit v obchodních jednotkách 

centra. Modelingová agentura je jedna z nejznámějších v Brně. Precizní příprava na 

každou módní přehlídku je známkou toho, že mají již dlouholetý úspěch nejen u vedení 

centra, ale především u návštěvníků centra. Zajímavostí této agentury je to, že jejich 

módní přehlídky jsou spojeny s tanečním vystoupením, což působí zábavně a zároveň to 

plní účel módní přehlídky, tedy předvést módní trendy a inspirovat návštěvníky k její  

koupi. 

 

Konkurence v České republice  

         V posledních letech se v České republice otvírá velké množství obchodních 

řetězců. Mezi největší patří právě obchodní a zábavní centra, kterých je velké množství 

a jejich počet se stále zvyšuje.  Avšak mezi největší konkurenty v České republice patří 

obchodní centrum Letňany a Chodov v Praze. Co se Brna týče, vzhledem k umístění 

obchodního centra Vaňkovka v centru města a v blízkosti autobusového nádraží se stává 

silným konkurentem pro Olympii právě toto centrum. Nesmím opomenout zmínit i 

silného konkurenta v těsné blízkosti Olympia centra, a to nákupní centrum Avion 

Shopping Park, které si stále drží svou oblíbenost a klientelu. 

 

 



  31 

Tabulka 3- Přehled konkurenčních obchodních center v České republice- Praha 

Název obchodního 
centra 

 

Umístění Charakteristika 

Chodov 

 
 

 
Praha 6-Chodov 

Jedná se o třípatrové docela 
velké obchodní centrum. 
Obchody zde mají také známé 
obchodní značky 

Letňany 

 

 

 

Praha 9- Letňany 

Je největší obchodní centrum 
v ČR, Tesco hypermarket jede 
non-stop, součástí je také Kika 
 

 

Palladium 

 

 

 

Praha 1- centrum 

Zatím nejnovější obchodní 
centrum v Praze. Bylo 
otevřeno teprve 25.10.2007 
Rozkládá se na pěti patrech, s 
přibližně 170 obchody, 30 
restauracemi, kavárnami a 
bary a garážemi s kapacitou 
cca 900 míst (jedny z 
největších v Praze). 

Galerie Butovice 

 

 

Praha 5- Radlická 

Najdete zde obchody, 
restaurace, sportovní vyžití, 
mořská akvária, bezpečné 
parkoviště 1400 míst 

Anděl- Nový Smíchov 

 

 

Praha 5- Plzeňská 

Patří k předním pražským 
obchodním centrům. Nabízí 
tři podlaží nákupů a služeb. 

Palác Flóra 

 

 

 

Praha 3- 

Vinohradská 

V obchodním centru je 
nákupní galerie se 120 
obchody, multikinem, IMAX 
(projekce 3D) 

Centrum Černý most 

 

 

Praha 9 

Centrum nabízí více jak 80 
obchodů, spoustu příležitostí 
ke sportovnímu vyžití 
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Tabulka 4- Přehled konkurenčních obchodních center v České republice- Brno 

Název obchodního 

centra 

Umístění Charakteristika 

Olympia 

 

 

 

Modřice 

Je jedním z prvních velkých 
nákupních center, které v Brně 
a okolí vyrostlo. Kromě 
obchodů a služeb v centru zde 
naleznete i největší multiplex 
v Brně – kino Palace Cinemas 
Olympia Brno a Bowling 
Planet. 

Vaňkovka 

 

 

 

Brno-centrum 

Otevřena v roce 2005, budova 
byla postavena na pozemcích 
bývalé továrny. Je to 
podlouhlá hala se dvěma patry 
obchodů (dohromady 130) a 
parkovištěm v nejvyšším 
(druhém) patře. 

Avion Shopping Park 

 

 

 

Brno- Jih 

Obchodní centrum v těsné 
blízkosti Olympia centra, které 
zahrnuje jak nákupní pasáž, 
tak dům s elektronikou Electro 
World a velmi navštěvovaným 
domem s nábytkem švédské 
značky Ikea. 

 

Veřejnost 

          Vzhledem k tomu, že obchodní centrum se v posledních letech stává oblíbeným 

místem, kam lidé rádi jezdí strávit víkendové odpoledne, dávají přednost tomuto místu 

před strávením dne v přírodě, sportu nebo výletu. Centra si začínají mnout ruce, ale na 

druhou stranu je to pro ně velká výzva. Být nejlepší a dopřát veřejnosti, v našem případě 

návštěvníkům centra, uspokojení, pocit pěkně stráveného dne, lákavou nabídku českých 

i zahraničních značek a přesvědčit je o tom, že centrum má stále co nabízet. Největší 

radost udělá marketingovému oddělení centra fakt, že se návštěvníci po první návštěvě 

do centra vrací, ne jednou za čas, ale pravidelně. Nejedná se jen o české návštěvníky, 

ale centrum se také stalo oblíbeným místem pro návštěvníky ze Slovenské republiky, 

kde nákupy jsou pro ně stále výhodnější a vzhledem k umístění centra u dálnice směrem 

na Bratislavu centrum o tyto návštěvníky opravdu nemá nouzi. 

 A i právě sektor veřejnosti se stává jedním z důvodů, jak stále  centrum vylepšovat. 
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2.9  Analýza makrookolí- obecné okolí podniku  

 

Socioekonomický sektor 

Ekonomické faktory 

• Monetární politika státu  

Cenová stabilita 
        Česká národní banka (ČNB), podobně jako většina centrálních bank, se 

soustřeďuje především na stabilitu spotřebitelských cen. V březnu 2004 vyhlásila ČNB 

vodorovný cíl 

platný od ledna 2006 až do přistoupení ČR k eurozóně. Tento cíl je stanoven jako 

meziroční přírůstek spotřebitelských cen ve výši 3 %, a navazuje tak na konec 

předchozího pozvolna klesajícího cílového pásma. ČNB bude zároveň usilovat o to, aby 

se skutečná hodnota inflace nelišila od tohoto cíle o více než jeden procentní bod na obě 

strany. 

• Vývoj kurzu, úrokové sazby 

         Úrokové sazby spolu s kurzem měny patří mezi nejdůležitější faktory, které naší 
ekonomiku ovlivňují. Kurz měny ovlivňuje zahraniční obchod a domácí cenovou hladinu, 
úrokové sazby jsou pro nás podstatné z toho důvodu, že výrazným způsobem ovlivňují 
poptávku po úvěrech a tedy i investice.  

Kurz měny 

   Tabulka 5- Kurz měny za období 2001-2007 
Kurz měny 2001-2007 

Ukazatel CZK/EUR 
průměr 

CZK/USD 
průměr 

2001 34,083 38,038 
2002 30,812 32,736 
2003 31,844 28,227 
2004 31,904 25,701 
2005 29,784 23,947 
2006 27,777 21,022 
2007 26,300 18,040 
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Úrokové sazby 

        Úrokové sazby jsou určeny centrální bankou, která stanovuje v rámci své měnové 

politiky tři základní úrokové sazby: lombardní, diskontní a repo sazbu. Nejdůležitější z 

nich je repo sazba, která má výsadní úlohu mezi měnověpolitickými nástroji.  

   Tabulka 6- Úrokové sazby za období 2001-2006 
Úrokové sazby 2001-  2006 

 2T repo 
sazba 

Diskontní 
sazba 

Lombardní 
sazba 

23.2.2001 5,00 4,00 6,00 
27.7.2001 5,25 4,25 6,25 
30.11.2001 4,75 3,75 5,75 
22.1.2002 4,50 3,50 5,50 
1.2.2002 4,25 3,25 5,25 

26.4.2002 3,75 2,75 4,75 
26.7.2002 3,00 2,00 4,00 
1.11.2002 2,75 1,75 3,75 
31.1.2003 2,50 1,50 3,50 
26.6.2003 2,25 1,25 3,25 
1.8.2003 2,00 1,00 3,00 

25.6.2004 2,25 1,25 3,25 
27.8.2004 2,50 1,50 3,50 
28.1.2005 2,25 1,25 3,25 
1.4.2005 2,00 1,00 3,00 

29.4.2005 1,75 0,75 2,75 
31.10.2005 2,00 1,00 3,00 
28.7.2006 2,25 1,25 3,25 
29.9.2006 2,50 1,50 3,50 
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• Míra inflace je vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

a vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti 

průměru dvanácti předchozích měsíců. Obvykle slouží k posuzování průměrných 

veličin. Úroveň inflace se bere v úvahu zejména při propočtech reálných mezd, 

důchodů a podobně. 

                                      Graf 1 - Inflace v ČR v uplynulých pěti letech 

 
• Nezaměstnanost 

 Průměrná míra nezaměstnanosti v České republice se dlouhodobě pohybuje kolem 8% 

hladiny a má spíše klesající tendenci. 

  

                                   Graf 2- Nezaměstnanost v ČR-2003-2006  
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Ekologické a klimatické faktory 

        Česká republika je vnitrozemským státem, který leží v mírných zeměpisných 

šířkách severní polokoule. Podnebí ČR tak lze označit jako mírné, ovšem zároveň velmi 

rozmanité místně i v průběhu roku. Podnebí různých oblastí ČR se navzájem výrazně 

liší, hlavním zdrojem těchto rozdílů je nadmořská výška.  

        Mezi hlavní klimatologické faktory patří zeměpisná šířka, nadmořská výška a 

vzdálenost od oceánu. Rozdíly v zeměpisné šířce jsou v rámci ČR zanedbatelné, 

nejsevernější bod leží jen o necelých 2,5 stupně severněji než nejjižnější. 

Nejdůležitějším faktorem variability klimatu ČR tak zůstává pestrá výšková členitost, 

díky níž se podnebí jednotlivých oblastí ČR liší. 

        Kvalita životního prostředí v České republice se v posledních dvaceti letech 

výrazně zlepšila. Stalo se tak především díky přísným zákonům a masivním investicím 

na počátku devadesátých let minulého století. V současné době se však v některých  

oblastech tento trend zastavil – například kvalita ovzduší se v některých parametrech 

dokonce zhoršuje, zejména kvůli narůstající dopravě a vytápění uhlím.  Postupně se 

však snižuje energetická náročnost českého průmyslu, roste množství recyklovaného 

odpadu či množství i kvalita čistíren odpadních vod. 

        Lidé v dnešní době tráví více ze svého volného času v centrech než v přírodě, kdy 

den stráví návštěvou obchodů, restaurací, kaváren a den zakončí návštěvou kina. 

V tomto případě dochází k situaci, že nepřicházejí do styku s čerstvým vzduchem, ke 

kontaktu s přírodou a celkově se od toho odráží i způsob jejich životního stylu a zdraví. 

Sociální faktory 

• Životní styl 

         Životní styl Čechů se za posledních 15 let také rapidně mění. Tradiční česká 

kuchyně, ač velmi chutná, může při pravidelné konzumaci v kombinaci se sedavým 

způsobem života způsobit problémy spojené s nadváhou. Proto je důležité, že se 

stravovací návyky posouvají směrem k odlehčenějším variantám jídel a uspokojivě roste 

zájem o pohybové aktivity. Restaurace v centrech nabízejí širší nabídku zdravých jídel 
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připravovaných z kvalitních potravin, které jsou cenově dražší, ale i přesto se stávají 

vyhledávanou variantou českého národa a lidé jsou schopni do těchto jídel investovat. 

         Nepříznivě působí také kouření a stres - v České republice totiž kouří až 1/3 

obyvatel a životní styl je obecně hektičnější. 

 

• Životní úroveň 

      Česká republika se v loňském roce opět přiblížila průměrné životní úrovni v 

Evropské unii, ale v celkovém pořadí zemí si ani nepolepšila, ani nepohoršila. Odstup 

od průměrné životní úrovně EU se v ČR zmenšil o 5 bodů PPS (Purchasing Power 

Standard), který vyjadřuje kupní sílu. Průměr EU je 100 PPS a ČR loni dosáhla 79-ti 

PPS. O rok dříve měla 74 PPS. 

V posledních letech byl zaznamenám i nárůst množství center v České republice. S tím 

je také spojen zájem Čechů nakupovat a utrácet ve větším množství, než tomu bývalo 

dříve. 

• Kvalifikační struktura populace 

       Kvalifikační struktura populace v ČR se vyznačuje vysokým podílem osob se 

středním vzděláním a nízkým podílem osob s vyšším a základním vzděláním. V 

současnosti je patrný pozitivní trend snižování podílu obyvatel se základním a středním 

vzděláním bez maturity (odborné školy, odborná učiliště), a růst podílu obyvatel se 

středním vzděláním s maturitou (SOU, SOŠ, gymnázia) a s vysokoškolským vzděláním. 

V kvalifikační struktuře mužů převládá s mírně klesající tendencí střední vzdělání bez 

maturity a s mírně rostoucí tendencí střední vzdělání s maturitou, mírný nárůst vykazuje 

i podíl vysokoškolsky vzdělaných mužů. U žen můžeme pozorovat podobné trendy, 

avšak nárůst podílu vysokoškolsky vzdělaných žen a zejména pokles podílu žen se 

základním vzděláním je podstatně výraznější. 

 

• Porodnost, úmrtnost 

       Česká republika měla k 1. lednu 2008 přesně 10 381 130 obyvatel. V poslední době 

výrazně stoupá počet narozených dětí, jelikož rodí ženy z tzv. "silných ročníků" 

poloviny 70. let. Nejčastější příčinou úmrtí zůstávají nemoci srdce a cév. 
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      V souvislosti s porodností bych zmínila vliv baby boomu na nabídku souvisejícího 

sortimentu v centrech, zakládání dětských koutků, pořádání zábavných akcí pro děti 

nebo zřízení místností pro kojící matky. 

 

Technologický sektor 

        Světovým patentům a převratným vynálezům předchází nejen dobrý nápad, ale 

také statisíce pokusů, které vědcům dávají nové informace. Jen za poslední desetiletí 

přišla česká věda s mnoha převratnými objevy, vynálezy a inovativními postupy, které 

posunuly hranice lidského vědění a ovlivňují život všech lidí na světě.  

Ráda bych zmínila některé z nich: 

1) rok 2002- Hepsera- lék proti hepatitidě B- chemik  Antonín Holý 

2) rok 2004- Nanospider- technologie pro tkaní nanovláken- objevili vědci 

z Technické univerzity v Liberci 

3) rok 2005- Kvantová paměť pro světlo- objevili vědci z Univerzity Palackého 

v Olomouci 

4) rok 2005- Dělení buněk při rakovině-  tým českého vědce Jiřího Bartka objevil 

způsob, jak buňky prolomí vlastní ochrannou bariéru a začnou se nekontrolovaně 

dělit. 

5) rok 2008- Identifikace člověka dle způsobu chůze- objevili čeští kriminalisté. 

Podstatou metody je porovnávání křivek, které jednotlivé části těla při chůzi 

opisují. Vyvíjený počítačový program, který toto porovnávání mnohonásobně 

urychlí by měl být strážcům zákona k dispozici v letošním roce. 

 

Vládní sektor 

        Politické prostředí charakterizuje určitý stupeň regulace podnikatelské činnosti, 

silnou angažovanost vládních institucí a vznik skupin veřejného zájmu. 

Nyní bych ráda uvedla některé ze sektorů: 

Instituce centrální vlády 

• Kapitoly státního rozpočtu 

Kapitoly, jejichž rozpočty nemůže vláda změnit 
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Např.: Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu, Ústavní soud 

Vládní a ostatní kapitoly 

Např.: Úřad vlády České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo 

obrany, Ministerstvo financí 

Autonomní kapitoly 

Např.:  Kancelář prezidenta republiky, Český telekomunikační úřad, Český statistický 

úřad 

Zvláštní kapitoly 

Např.: Okresní úřady, Státní dluh, Všeobecná pokladní správa 

•    Národní fond 

• Centrálně řízené příspěvkové organizace 

• Mimorozpočtové fondy 

Státní fondy 

Např.: Státní fond životního prostředí,  Státní fond kultury, Státní fond rozvoje bydlení 

Privatizační fondy 

Např.: Fond národního majetku, Pozemkový fond 

• Fondy sociálního zabezpečení 

• Územní samosprávné celky 

Kraje, Obce 

 

2.10  SWOT analýza Olympia centra 

      Jedná se o nejčastěji používaný nástroj analýzy. Nyní bych ráda uvedla rámec a 

postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu silných (Strenghts) 

a slabých (Weaknesses) stránek Olympia centra a dále z pohledu příležitostí 

(Opportunities) a hrozeb (Threats), kterým je nebo bude obchodní centrum vystaveno.  
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Tabulka 7- SWOT analýza Olympia centra 

Silné stránky Slabé stránky 

• Kvalitní tým a výborná 

spolupráce v týmu, který 

spolupracuje přes více než deset 

let (na výjimky ve stejné sestavě) 

• Žádná rivalita v týmu, což spěje 

k lepším pracovním výsledkům 

• Dobrá spolupráce s třetími 

stranami (nájemci, firmy, 

dodavatelské firmy, servisní 

organizace, státní správa, 

samospráva) 

• Podpora vlastníků 

• Silná motivace 

• Solidní cash-flow 

• Špatné strategické řízení 

v managementu 

• Špatný odhad trhu 

• Nekompetentní pracovníci 

• Opomínání na  rozvoj určitých částí 

centra ( infostánek, úschovna 

zavazadel..) 

Příležitosti Hrozby 

• Rychle rostoucí trh 

• Stálá rezerva vlastních pozemků 

na rozšiřování obchodního centra 

• Rozšíření nabídky dalších 

obchodů 

• Využívání všech možných 

způsobů, jak dát o sobě  vědět 

veřejnosti, návštěvníkům 

• Public Relations ( reklama 

v rádiu, billboardy), marketingové 

aktivity, reklamní kampaně 

• Snížení daní, dotace 

• Silná, rostoucí konkurence 

• Pokles návštěvnosti 

• Nová konkurence 

• Investiční pobídky 

  

 

 



  41 

Slabé stránky obchodního centra  

         Management centra se stále snaží centrum udržovat v reprezentativním stavu, 

nabízet návštěvníkům co nejlepší služby a přinášet spokojenost nakupujícím. Avšak 

dochází k tomu, že se upřednostňuje určitá část centra a na některé, pro návštěvníky 

nabízené služby se opomíná a jejich kvality se po řadu let, kdy dochází k rozvoji centra, 

nezměnily.  

Především se jedná o informační stánek v obchodním centru, který je od otevření 

Olympie beze změn a to co se nabízených služeb, uniforem pracovnic, viditelnosti nebo 

prostředí informačního stánku týče. 
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3   ANALÝZA ROZVOJE INFOSTÁNKU CENTRA 
 
3.1  Zhodnocení dosavadní situace infostánku  
 
        Infostánek patří k místům, kam se zákazníci ve většině případů po příchodu do 

centra chodí informovat o centru, o nabídkách a službách centra. Toto místo by mělo 

působit dojmem reprezentování centra na úrovni, na které se Olympia mezi ostatními 

centry nachází. Avšak po několikaleté pracovní výpomoci jako pracovnice na 

infostánku usuzuji, že tomu tak opravdu není a po konzultaci s marketingovým 

ředitelem vychází najevo, že infostánek je po rozvojové části zanedbáván a je potřeba 

tuto situaci změnit.  

Nejlepším způsobem vyhodnocení situace je vytvoření dotazníkového šetření, kdy 

budou respondentům kladeny otázky týkající se návštěvnosti a spokojenosti s centrem 

jako takovým a především jeho části-infostánku. Podle vzešlých odpovědí, týkajících se 

konkrétních změn centra, pak dojde k návrhu  řešení na  rozvoj infostánku. 

 
3.2  Výběr cílové skupiny dotazovaných  
 
        Za cílovou skupinu jsem po konzultaci s marketingovým ředitelem centra zvolila 

věkovou kategorii s minimálně základním vzděláním, muže i ženy s českou nebo 

slovenskou národností. Stanovený počet oslovených je 150.  

Dotazníkové šetření probíhalo v obchodním a nákupním centru Olympia, přímo před 

infostánkem. V době, kdy probíhalo dotazníkové šetření, byla bezpečnostní služba 

centra informována o této činnosti, aby nedošlo k následným komplikacím z důvodu 

nepovolení této činnosti v prostorách centra. 

 

3.3  Rozbor analýzy infostánku 

        Jednotlivé otázky, které byly pokládány respondentům, budou rozebrány zvlášť a 

vzešlé odpovědi budou zaznamenány do výsečových grafů a vyhodnoceny. 

 Dotázaných respondentů je 150. 
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Otázka č. 1: Jak často jezdíte do nákupního a zábavního Olympia centra? 

Graf 3- Grafy vyplývající z dotazníků  

38

63

5

44

Více, jak
dvakrát týdně

Jednou týdně

Jednou za čas

Jsem tu
výjimečne

 

Ze vzešlých odpovědí vyplývá, že největší počet respondentů jezdí do Olympie jednou 

za čas. Naopak nejmenší počet byl zaznamenán u odpovědi Do centra nejezdím, jsem tu 

výjimečně. 

 

Otázka č.2: Využil/a jste, popřípadě využíváte služby informačního stánku 

v obchodním centru? 

28

58

39

25

Ano, pravidelně

Občas ano

Spíše ne

Ne

 

 

 

V této otázka vyšlo, že nejvíce respondentů využívá služeb informačního stánku občas, 

naopak nejmenší počet do centra nejezdí vůbec, a to 25 respondentů ze 150. 
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Otázka č.3: Víte, jaké služby informační stánek nabízí? 

104

46

Ano

Ne

 

V převažující většině dotazovaní vědí, jaké služby informační stánek nabízí, což je 

dobrý předpoklad k tomu, že služby i využívají. 

 

Pokud a) Informace a služby poskytované na informačním stánku považuji za: 

50
50

3

Vynikající

Průměrné

Neuspokojucící

 

Respondenti, kteří vědí, jaké služby jsou nabízeny na informačním stánku, odpověděli, 

že právě tyto služby jim přijdou vynikající a průměrné ve stejném poměru. 

Zanedbatelný počet je u respondentů, kterým se tyto služby zdají neuspokojující.  

 

Pokud b) Jaké služby by Vás přiměly k využívání infostánku? 
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16

1

10
4

3

8

5

Kopír.a faxování

Balící služba

Uchování
zavazadel
Rozměň.peněz

Podání inzerátu

Předpr.
vstupenek
Jiné

 

Jiné: rezervace míst v restauracích v 1.patře, focení, hlídání psů, a informace o 

Brně 

Respondenti, kteří nevědí, jaké služby jsou nabízeny na infostánku, odpověděli, že 

služby, které by je přiměly k využívání infostánku jsou v pořadí následující: Kopírování 

a faxování, uchování zavazadel, v těsném závěsu předprodej vstupenek, dále jiné, viz 

níže, rozměňování peněz, podání inzerátu. Jako nejméně využívaná služba by byla 

služba balící. 

Jiné služby:  Rezervace míst v restauracích v 1. patře, možnost focení se (na pasové 

fotky), služba hlídání psů, více informací o Brně  

 

Otázka č.4: Využil/a jste někdy možnost podání inzerátu prostřednictvím webových 

stránek centra? 

31

119

Ano

Ne

 



  46 

Z grafu jednoznačně vidíte, že 119 respondentů ze 150 nikdy nevyužilo možnost podání 

inzerátu, což vede k celkovém zamyšlení se, jak tuto službu dát více do povědomí 

návštěvníků a naučit je ji využívat. 

Pokud a) Přehlednost a vkládání inzerátu na webových stránkách centra považuji za: 

1414

0

Přehledné

Průměrné

Nepřehledné

 

Z odpovědí respondentů, kteří někdy využili možnost podání inzerátu prostřednictvím 

webových stránek vzešlo, že přehlednost a vkládání inzerátu považují za přehledné a 

průměrné ve stejném počtu. Dobré je to, že žádný z respondentů nepovažuje službu za 

nepřehlednou. 

 

Otázka č. 5: Jaký věk pracovnice informační služby bystě upřednostnil/a? 

122

28

18-23 let

Střední věk

 

Ze vzešlých odpovědí jasně vyplývá, že 122 respondentů upřednostňuje na informačním 

stánku právě mladé a energické pracovnice, věk od 18-23 let. Naopak malý počet 
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respondentů by upřednostnilo pracovnice působící serioznějším dojmem, které se 

pohybují ve středním věku. 

 

Otázka č.6: Jste spokojen/á s uniformou hostesek na informačním stánku? 

 

46

61

23

20 Ano, líbí se mi
moc

Lepší kombinace
barev

Kombinace s
jinou variantou

Změnila bych je
celkově

 

V případě následující otázky se počtu 61 respondentů zdají uniformy pracovnic 

infostánku špatně barevně zkombinované, upřednostnili by lepší kombinaci barev. 

Necelé jedné třetině dotázaných se uniformy líbí . Zato 23 dotázaných by rádo uvítalo 

více variant uniforem, aby je pracovnice mohly kombinovat. O něco méně dotázaných 

by je změnilo celkově. 

 

Ad) Změnila bych je celkově. Jak byste je změnil/a? 

• Letní a zimní varianta  

• Výraznější a modernější barvy 

•  Oživení barev 

• Nosit si své vlastní uniformy (reprezentující úroveň) 

• Změna záleží na vedení centra 

• Lepší velikosti, přiléhající na tělo 
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Služby infostánku: 

Vyhovující služba ☺  

120

76

36

76

77

77
101

90

99

97
42

Kopír., fax.

Umístění infost.

Balící služby

Předpr.vstup. do
kina
Letáky

Viditelnost
stánku
Velikost stánku

Podání inzerátů

1 pracovnice

Prodej lístků na
koncerty
Rozměňování
peněz

 

V otázce, které služby by návštěvníkům přišly jako vyhovující, které by využívaly, 

eventuelně tyto služby již využívají, vyšly s největším počtem 120  hlasů ze 150  služby 

kopírování a faxování, dále jsou spokojeni s velikostí stánku, s tím, že na infostánku 

pracuje jen 1 pracovnice. Jako vyhovující službu, se kterou by byli také spokojeni, 

uvedli prodej lístků na koncerty. Jako nejméně vyhovují jim přišla služba rozměňování 

peněz. 
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Neutrální postoj � 

29
70

72

49

5558

43

51

39

39
41

Kopír.,faxov.

Umístění infost.

Balící služby

Předpr.vstupen
ek do kina

Letáky

Viditelnost
stánku

Velikost stánku

Podání inzerátů

1 pracovnice

Prodej lístků na
koncerty

Rozměňování
peněz

 

V otázce, které služby by návštěvníkům přišly jako neutrální, nepřijdou jim ani 

vyhovující, ani nevyhovující, vzešly s největším počtem hlasů balící služba a poloha 

umístění infostánku. Dále bych zmínila viditelnost stánku a jako nejméně neutrální 

postoj byl kladen na službu kopírování a faxování s počtem 29 hlasů ze 150. 
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Nevyhovující služba  � 

1

4

42

25

18

69
12

14

67

15

Kopírov.,faxov.

Umístění stánku

Balící služby

Předpr.vstup. do
kina

Letáky

Viditelnost
stánku

Velikost stánku

Podávání inzer.

1 pracovnice

Předprodej
lístk.na koncerty

Rozměnění
peněz

 

 

V otázce, které služby by přišly návštěvníkům jakožto nevyhovující, viditelně 

s největším počtem hlasů byla zvolena služba rozměňování peněz, dále služba balící. 

Jakožto službu, která jim přijde nejméně nevyhovující je služba kopírování a faxování 

s jedním hlasem a umístění infostánku. 
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Věková kategorie: 

3

62

37

42

6

Mladší 18 let

18-25 let

26-40 let

41-60 let

Nad 60 let

 

Největší počet respondentů se pohyboval ve věku od 18 do 25 let a to celkem 62. Na 

druhém místě skončila věková kategorie od 41 do 60 let. Nejméně odpovídalo 

návštěvníků ve věku mladších 18 let. 

 

Dosažené vzdělání: 

 

3 12

96

39

Základní

Středoškolské
s výučním
listem

Středoškolské
s maturitou

Vysokoškolské

 

Největší počet respondentů dosáhl středoškolského vzdělání s maturitou a to celkem 96, 

na druhém místě skončili respondenti s vysokoškolským vzděláním. Nejmenší počet 

oslovených mělo dosažené vzdělání základní. 
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4   VOLBA VARIANTY ROZVOJE INFOSTÁNKU 

 

4.1  Shrnutí analýzy 
 
       Vzhledem k tomu, že ze vzešlých odpovědí navštěvují centrum návštěvníci jednou 

za čas, bylo by zapotřebí se nad tímto výsledkem zamyslet, jak návštěvníky více 

přilákat do centra. Viz Kapitola 4.2 Návrhy na změny vedoucí k rozvoji infostánku.  

       Co se využívání informačního stánku týče, respondenti nejvíce využívají služby 

občas. Možnost pravidelného využívání skončila až na třetím místě.Vzhledem k tomu, 

že dotázaní z velké většiny vědí, jaké služby jsou na infostánku nabízeny, hodnotí jako 

vynikající a průměrné ve stejném poměru. I přesto by se služeb mohlo využívat více.  

       Respondenti, kteří nevědí, jaké služby jsou nabízeny na infostánku, odpověděli, že 

služby, které by je přiměly k využívání infostánku, jsou v pořadí následující: 

Kopírování a faxování, uchování zavazadel, v těsném závěsu předprodej vstupenek, 

dále jiné, rozměňování peněz, podání inzerátu. Jako nejméně využívaná služba  byla 

služba balící. 

        Z otázky, týkající se využívání podávání inzerátů na webových stránkách,  

jednoznačně vyplývá, že 119 respondentů ze 150 nikdy nevyužilo možnost podání 

inzerátu, což vede k celkovému zamyšlení se, jak tuto službu dát více do povědomí 

návštěvníků a naučit je ji využívat.  

       Ze vzešlých odpovědí jasně vyplývá, že 122 respondentů upřednostňuje na 

informačním stánku právě mladé a energické pracovnice, věk od 18-23 let. Naopak 

malý počet respondentů by upřednostnilo pracovnice působící serioznějším dojmem, 

které se pohybují ve středním věku.  

       Naši respondenti mají následující názor na současné kostýmy pracovnic infostánku. 

Vzešlo 61 respondentů, kterým se zdají uniformy pracovnic infostánku špatně barevně 

zkombinované, upřednostnili by lepší kombinaci barev. Necelé jedné třetině 

dotázaných se uniformy líbí. Zato 23 dotázaných by raději uvítalo více variant 

uniforem, aby je pracovnice mohly kombinovat. O něco méně dotázaných by je změnilo 

celkově.  

       V otázce, které služby by návštěvníkům přišly jako vyhovující, které by využívaly, 

eventuelně tyto služby již využívají, vyšly s největším počtem 120  hlasů ze 150  služby 

kopírování a faxování, dále jsou spokojeni s velikostí stánku, s tím, že na infostánku 
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pracuje jen 1 pracovnice. Jako vyhovující službu, se kterou by byli také spokojeni, 

uvedli prodej lístků na koncerty. Jako nejméně vyhovující jim přišla služba 

rozměňování peněz, což dle mého názoru není úplně žádanou službou. 

       Co se služeb, ke kterým mají respondenti neutrální postoj, týče, s největším 

počtem hlasů vzešly balící služba a poloha umístění infostánku. Dále bych zmínila 

viditelnost stánku a jako nejméně neutrální postoj byl kladen na službu kopírování a 

faxování s počtem 29 hlasů ze 150. Tuto službu bych určitě vyzdvihla, jelikož možnost 

kopírování do pěti kopií zdarma je výhodná a návštěvníci ve většině případů bývají 

potěšeni touto možností a rádi ji využívají. 

V otázce, které služby by přišly návštěvníkům jakožto nevyhovující, viditelně 

s největším počtem hlasů byla zvolena služba rozměňování peněz, dále služba balící. 

Jakožto služba, která jim přijde nejméně nevyhovující je služba kopírování a faxování 

s jedním hlasem a umístění infostánku, se kterým jsou spokojeni. 

 

Největší počet respondentů se pohyboval ve věku od 18 do 25 let a to celkem 62. Na 

druhém místě skončila věková kategorie od 41 do 60 let. Nejméně odpovídalo 

návštěvníků ve věku mladších 18 let. 

 

Největší počet respondentů dosáhl středoškolského vzdělání s maturitou a to celkem 96, 

na druhém místě skončili respondenti s vysokoškolským vzděláním. Nejmenší počet 

oslovených mělo dosažené vzdělání základní. 
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Obr. 3 Současný infostánek, Olympia centrum, Brno 

      

Obr. 4 – Současné varianty uniforem na infostánku 

 



  55 

      

Obr.  5- Možné upoutávající letáky – přední část   Obr. 6- zadní část 

 

4.2  Návrhy na změny vedoucí k rozvoji infostánku vycházející z dotazníkového šetření 

 

Problém: Návštěvnost obchodního centra jednou za čas 

Řešení: Navrhovala bych větší informovanost o dění centra, akcích, nabídkách jak na 

webových stránkách centra, tak i podzvednout informovanost v oblasti  Public Relations 

(rádio, televize, letáky..) 

 

Problém: Rozšíření služeb na infostánku 

Řešení: Za zajímavé mi přišly náměty od respondentů, že by využili služeb rychlého 

focení, možnosti rezervace míst v restauracích v 1.patře, hlídání psů, možnost úschovy 

zavazadel či získání informací o Brně. Co se těchto služeb týče, služba hlídání psů 

vzhledem k velikosti infostánku není možná, pracovnice by také musely být proškoleny 

a dle mého názoru ve spojitosti s poskytováním ostatních služeb by psi nevytvářeli 

příjemné prostředí infostánku.  
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Problém: Zvýšit počet návštěvníků, kteří podávají inzeráty na webové stránky 

centra 

Řešení: Návštěvníci možná nejsou zvyklí tuto službu využívat, proto by nebylo od věci, 

kdyby se během dne v určitých hodinách pouštělo v obchodním centru hlášení o 

nabídkách, možnostech infostánku, jaké služby nabízí a mimo jiné by se v hlášení 

zmínila možnost vkládání inzerátu na panel za infostánkem nebo přímo na webové 

stránky centra. Možná by poté bylo více těch, kteří by zodpověděli, že přehlednost a 

vkládání inzerátu považují za přehledné a průměrné ve stejném počtu. Dobré je to, že 

žádný z respondentů nepovažuje službu za nepřehlednou. 

 

Problém: Na co se zaměřit při zvolení pracovnice infostánku ve věku 18-23 let? 

Řešení: V takovém případě bych se tedy zaměřila na správně zvolenou uniformu 

spojenou s vhodnou barevnou kombinací, zajímavým střihem, pohodlností a 

reprezentujícím dojmem. Pracovnice v takovém věku by neměla mít problém 

s příjemným vystupováním, úsměvem na tváři a decentním make-upem. 

 

Problém: Jaká by byla možná změna uniforem? 

Řešení: Ze vzešlých odpovědí by je návštěvníci změnili  následujícím způsobem: letní a 

zimní varianta, výraznější a modernější barvy, oživení barev, nošení  vlastních uniforem 

(reprezentující úroveň) nebo výběr vhodnější velikosti, která bude  každé pracovnici 

dobře sedět. Samozřejmě v tomto případě záleží i na rozhodnutí správy centra, jakou 

peněžní částku je možno do uniforem investovat. 

 

Problém: Jaké služby nabízet na infostánku? 

� Služba kopírování a faxování 

     Ze vzešlých odpovědí jako nejlépe vyhovující a využívané služby jsou faxování a 

kopírování, kdy bych navrhovala možný počet kopií na jednotlivce nechat na počtu 5, 

ale v případě, že návštěvník bude mít zájem o více kopií, tato možnost by tu byla. 

Částka za další kopii by byla za symbolickou cenu- 1 Kč. Centrum by tak nabízelo 

jednu ze služeb, která je nejvíce oblíbená a využívaná nejen v omezené míře. 
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     Důležitou otázkou této služby bylo vedení pokladny, protože peníze, které by se 

vybraly za kopie, se musí někde evidovat a ukládat. Také se v tomto případě vyžaduje i 

zodpovědnost pracovnic, aby si vybrané peníze nebraly pro vlastní potřebu. 

       Řešení: Navrhovala bych proto instalovat na infostánek trezor, tak by se ukládaly 

vybrané peníze za kopie. Dále by byla nutná instalace počítadla do kopírky pro přesný 

počet kopií nad 5 kusů. Také by pracovnice podepsaly Prohlášení, které by pojednávalo 

o zodpovědnosti za vybrané peníze. Na infostánek by se umístil  deník, kam by se ručně 

zapisoval počet vytvořených kopií a  přijatých peněz od jednotlivých návštěvníků.   

     Po skončení směny by se trezor s penězi odnášel společně s notebookem na 

Securitas, jak tomu je v současné době a jednou týdně by fyzická osoba mající 

infostánek na starosti peníze z trezoru vybírala a kontrolovala. 

 

� Předprodej vstupenek na koncerty  

    Tato služba by  se podle vzešlých odpovědí také na infostánku návštěvníkům 

zamlouvala. V případě zavedení této služby by se řešila stejná otázka se 

zodpovědností pracovnic infostánku, vybíráním peněz  a dodáváním lístků na 

infostánek. 

  Řešení: V tomto případě by bylo také zapotřebí instalovat na infostánku trezor, kam 

by se ukládaly vybrané peníze za prodané lístky. Pracovnice by také podepsaly 

Prohlášení, které by pojednávalo o zodpovědnosti za vybrané peníze. Dodání lístků by 

měla na starosti agentura (FO), která by se starala o provozování infostánku.  

    

Problém: Jaké služby nenabízet na infostánku? 

Naopak služby, které by podle vzešlých odpovědí nevzbudily zájem, by byly služby 

rozměňování peněz a  dále služba balící, která mi přijde vcelku irelevantní, vzhledem 

k tomu, že jedno balící centrum je již v obchodním centru umístěné, a to v pasáži 

Hypernovy. 
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4.3  Vlastní návrhy na změny vedoucí k rozvoji infostánku 

 

4.3.1 Provozování infostánku 

- prostřednictvím agentury nebo přímo správou centra, t.j. zaměstnanci správy centra? 

       Další z otázek, kterou je potřeba si poklást při realizaci rozvoje infostánku. Dle 

mého názoru bych infostánek provozovala prostřednictvím agentury, vzhledem k tomu, 

že agentura má s fungováním infostánku několikaleté zkušenosti. V případě správy 

centra by se jednalo o nalezení nového zaměstnance, který se bude především zabývat 

jeho fungováním a také bude trvat určitou dobu, než se zaškolí a seznámí se s jeho 

fungováním. Dle mého názoru není možné, aby se tímto provozováním zabýval někdo 

ze současných zaměstnanců vzhledem k pracovnímu zatížení všech ze správy centra.  

      Co se týče finančního hodnocení, jednalo by se o stejnou částku jak pro agenturu, 

nebo pro nového zaměstnance správy centra. 

 

4.3.2  Vhodné umístění infostánku 

     Ze vzešlých odpovědí polovina respondentů je plně spokojena s umístěním 

infostánku. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že jediné, co mi na současném umístění  

nevyhovovalo, je jeho poloha, kdy přes většinu dne při slunečném počasí na infostánek 

svítí slunce a hostesky nemají žádnou možnost se před paprsky schovat.  

      Navrhovala bych proto infostánek  otočit na protější stranu central courtu, kde by se 

paprsky přes den vyhnuly infostánku. Návrh je přiložen v příloze č.7 

      Z pohledu dostupnosti infostánku všem mi poloha a umístění přijde na central 

courtu dobře zvolená. 

 

4.3.3  Dostatečná velikost infostánku 

    Ze vzešlých odpovědí 101 respondentů považuje velikosti infostánku za vyhovující a 

dostačující. Z mého pohledu, kdy bych navrhovala na infostánku ponechat jen 1 

pracovnici, mi současná velikost infostánku přijde vhodná. V případě vybudování 

úschovny zavazadel bych navrhla následující řešení, a to umístit  úschovnu za 

infostánek, kde se v současné době nachází panel pro vkládání inzerátů. Na inzeráty by 

se mohl vybudovat nový stojan, který by byl postaven za infostánek, stál by samostatně, 

byl by dostupný z obou stran a nabízel by možnost vkládání více inzerátů.  
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4.3.4   Počet pracovnic infostánku 

     Jak jsem se již zmínila, dle mého názoru je na zodpovědnost a množství práce 

dostačující 1 pracovnice infostánku. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že práce, kterou 

pracovnice přes den vykonává, se týká především služeb kopírování a faxování, zvedání 

telefonátů a odpovídání na dotazy návštěvníků ve většině případů zaměřených na 

centrum, jeho obchody a pořádané akce a tato práce po zaškolení není náročná na čas i 

myšlení.  

     V případě rozšíření služeb o předprodej vstupenek by se stále jednalo o množství 

práce, při kterém by dvě pracovnice neměly na infostánku dostatečné zaměstnání a 

zbytečně by docházelo ke vzájemné komunikaci v průběhu pracovní doby. 

     V případě zavedení dvou pracovnic infostánku by se také jednalo o dvojnásobné 

výdaje na platy, ale také pořízení většího množství uniforem, výdaj na nákup další židle 

a notebooku. 

 

4.3.5  Stálé pracovnice nebo brigádnice infostánku 

    V případě mého doporučení bych upřednostňovala stálé pracovnice infostánku, 

především z hlediska větší profesionality, znalosti centra a reprezentace. Z vlastní 

zkušenosti vím, že je velký problém najít dostatečné množství stálých pracovnic, které 

na infostánku vydrží a nemusí se doplňovat brigádnicemi. Proto i rozvoj infostánku o 

možnosti a nabídku prostředí práce pro pracovnice by napomohl k tomu, aby stálé 

pracovnice motivoval a aby na infostánku vydržely delší dobu, než je doba zkušební. 

Vytvořila jsem návrh podoby a uspořádání infostánku v případě rozvoje, který je 

zobrazen v příloze č.2 

 

4.4  Spolupráce s městem 

       Vzhledem k tomu, že informace by do budoucna v případě realizace rozvoje 

infostánku mohly nabízet pro návštěvníky i informace týkající se Brna, tzv. kam jít 

v Brně za kulturou, vysvětlit cestu, jak se dostat k Nové Radnici, na Náměstí Svobody,  

poradit s výběrem hotelu v centru Brna, s výběrem koncertu pořádaného v Brně, 

navrhovala bych možnost domluvy mezi centrem a Starou Radnicí, že by tato 

spolupráce mohla vzniknout.  
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Infostánek centra by na svém stolku měl brožurky o Brně  a město (Stará nebo Nová 

Radnice) by také měla na svých informacích aktuální letáky o dění v centru, brožurky 

s plánkem a nabídkou centra. 

        Dle mého názoru by se jednalo o další ze způsobu nenucené reklamy, kdy 

návštěvníci, většinou ze zahraničí mají zajisté potřebu se v dnešní době zajet podívat do 

nějakého z  obchodních center. Tak proč jim právě Olympia centrum nenabídnout! 

 

4.5  Způsob financování 

       Vzhledem k tomu, že se jedná o rozvoj infostánku, který je významnou součástí 

centra, je zapotřebí brát ohled i na to, že se bude jednat o finančně náročnou investici.  

       Jedná se o dlouhodobě vázaný majetek, tudíž v případě realizace rozvoje centra 

musí být financovaný dlouhodobými zdroji. V úvahu přichází vlastní zdroje, bankovní 

úvěr, leasing, prvotní emise cenných papírů  a dotace. (6) 

       Rozhodujícím zdrojem financování jsou vnitřně vytvořené zdroje financování, tj. 

interní vlastní kapitál. Představují jej nerozdělený zisk minulých let, fondy ze zisku a 

odpisy. (6) 

      Vedení centra používá pro tento způsob rozvoje právě financování z rozpočtu 

investic hrazeného vlastníky centra. 

      Investor se v tomto případě stává spoluvlastníkem, nese podnikatelské riziko a 

požaduje přiměřenou kompenzaci za postoupené riziko. Investor nepožaduje splacení 

vkladu, investované prostředky se mu vrátí formou prodeje vlastněného podílu podniku. 

Od toho se odvíjí i jeho chování při poskytnutí finančních zdrojů. (6) 

 

4.6  Ceník zřizovacích výdajů 

     Důležitou součástí pro plánování rozvoje, v mém případě konkrétně rozvoje 

infostánku, je i předem určená hranice investovaných peněz, které chceme na tento 

rozvoj použít a také sestavení zřizovacích výdajů, které budou jeho součástí. 

     Po konzultaci se správou centra mi bylo sděleno, že na plánovaný rozvoj infostánku 

se vyčlenila částka 1 000 000 Kč. Jak jsem se již zmínila, je financována z rozpočtu 

investic vlastníků centra. 
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Na následujících řádcích jsem sestavila ceník, který zahrnuje veškeré zřizovací náklady 

potřebné na rozvoj infostánku. 

 

Tabulka 8- Ceník zřizovacích výdajů- Technologie 

Položka Ks 

 

Cena v Kč 

Síťové připojení (dotažené 

kabely) 

1 2 000 

Multifunkční 

tiskárna,kopírka, fax 

1 16 000 

Notebook 1 13 500 

Touchscreen 2 30 000 

PC pro obsluhu 

touchscreenu* 

2 26 000 

Celkem 7 87 500 

*použitý speciální PC bez pohyblivých součástí do nepříznivého prostředí 

 

Tabulka 9- Ceník zřizovacích výdajů- Kancelářské vybavení infostánku 

Položka Ks Cena v Kč 

Návrh rozvoje infostánku 1 100 000 

Telefon 1 5 000 

Stůl 1 150 000 

Židle 1 10 000 

papíry do kopírky Neomezeně 1 000/měsíčně 

propisky 10 100 

šanony 2 100 

Finanční hotovost na 

infostánku 

1 200 

Celkem 17 266 400 
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Tabulka 10- Ceník zřizovacích výdajů- Zbylé zřizovací náklady 

Položka Ks Cena v Kč 

Panel za infostánkem 1 250 000 

Podlaha (dlaždice, 

linoleum) v prostorách 

infostánku 

1 5 000 

Kostýmy 5 15 000 

Celkem 7 270 000 

 

Tabulka 11- Ceník zřizovacích výdajů- Zavedení nových služeb infostánku 

Položka Ks Cena v Kč 

Trezor 2 8 000 

Počítadlo do kopírky 1 2 000 

Instalace 1   500 

Deník 2   200 

Skříňky na uschování 
zavazadel 

10                 20 000 

Nový panel na inzeráty 1                   3 000 

Celkem 17                 33 700 

       

      Zřizovací výdaje jsou rozděleny na oblast pořízení technologií, kam spadá výbava 

kopírky, notebooku, síťového připojení, dále kancelářského vybavení infostánku, 

zbylých zřizovacích výdajů a v případě zavedení nových služeb infostánku také ceník 

zřizovacích výdajů na jejich zavedení. 

      Další z výdajů, které správa centra vydává na infostánek, je měsíční platba 

marketingové agentuře Why Not Agency zajišťující pracovnice infostánku. Od 1.1. 

2008 tato agentura jakožto provozovatel infostánku skončila a novým provozovatelem 

je fyzická osoba Jana Böhmová. Dalšími výdaji jsou čištění kostýmů a dokupování 

kancelářských potřeb. Fyzická osoba dostává z vykonávání této činnosti provizi. Mezi 

další výdaje patří platba servisní agentuře, která má na starosti opravy technologií a také 

platba FO, která každý týden dodává na infostánek květiny jako dekoraci. 

     Letáky, které jsou nabízeny na infostánku např. upoutávky, nabídky, akce, slevy 

konkrétní obchodní jednotky centra donáší na infostánek zaměstnanci obchodů z vlastní 
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iniciativy. Správa centra zásobuje infostánek plánky centra nebo letáky vztahujícími se 

ke konkrétní pořádané akci v centru. Infostánek poskytuje i možnost nabízení letáků, 

vztahujících se na obchod, reklamu, která se v centru nevyskytuje a nemá tedy 

s centrem nic společného. 

 

4.6.1  Další výdaje infostánku 

      Součástí infostánku je i výzdoba květin, které jsou dodávány jednou týdně na 

infostánek. Dodávají tak infostánku příjemnou atmosféru prostředí a z vlastní 

zkušenosti musím říct, že květiny mají velkou oblibu u návštěvníků jak svoji krásou, tak 

převážně vůní.  

Dodávku květin má na starost fyzická osoba, která provozuje tuto službu na živnost.  

Další z plateb, týkajících se infostánku, je platba fyzické osobě Janě Böhmové, která má 

na starosti zajišťování a školení pracovnic infostánku, dodání kancelářských potřeb a 

čištění kostýmu. Nese za pracovnice zodpovědnost. Část platby, kterou FO dostává, je 

použita na mzdy pracovnicím infostánku. Platba je měsíční a je posílána na bankovní 

účet pracovnic v 11. dni následujícího měsíce, ve kterém pracovaly. 

 

4.6.2  Mzdy pracovnic infostánku 

      Vzhledem k tomu, že pracovnice infostánku je potřeba rozlišovat na brigádnice a 

stálé zaměstnankyně, způsob platby je také odlišný.  

Brigádnice 

Všechny brigádnice jsou studentky, pracují na infostánku jednou za čas na základě  

dohody o provedení práce. Dohodu o provedení práce může zaměstnavatel s brigádnicí 

uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce na infostánku, na který se dohoda uzavírá, 

není vyšší než 100 hodin. Tato dohoda se sepisuje na každý měsíc samostatně. Srážkou 

ze mzdy nebo odměny se v tomto případě rozumí záloha na daň z příjmu. 

Brigádnice jsou placeny částkou 65 Kč/hod. a směny bývají na infostánku 12 hodinové, 

od 9.00- 21.00 hodin. 

Stálé pracovnice  

      Pracovnice, které mají tuto práci jako hlavní pracovní poměr, jsou zaměstnány na 

infostánku  na základě pracovní smlouvy. První tři měsíce jsou ve zkušební době a jsou 

placeny částkou 75 Kč/hod. Po uplynutí zkušební doby se jim plat zvedá na 85 Kč/hod. 
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Srážkou ze mzdy nebo odměny se v tomto případě rozumí sociální a zdravotní pojištění, 

příspěvek na SPZ, záloha na daň z příjmu 

 

Výpočet čisté měsíční mzdy zaměstnankyně: 

 

Hrubá mzda                                                 15 300 

Sociální pojištění (8%)                              -  1 224 

Zdravotní pojištění (4,5%)                         -    689 

Základ daně pro výpočet zálohy na daň     13 387 

 

Daň (12%)                                                    1 607 

Sleva na dani na poplatníka                        -   600 

Skutečně sražená záloha na daň                   1 007   

 

Čistá mzda                                13 387 – 1 007 =  12 380 

       Zaměstnankyni je vyplácena mzda, která je vypočítána z placené částky po 

skončení zkušební doby, tedy 85 Kč/hod. Počet dní je stanoven na 15. Tedy 85 Kč/hod 

x 12 hodin =1020,- Kč. Tato částka za den se vynásobí počtem odpracovaných dnů, 

v našem případě je stanovena částku 15, tedy 1020 x 15 =15 300,- Kč/měsíční hrubá 

mzda. 

       Z této hrubé mzdy je za zaměstnance odvedeno 8% na sociální pojištění a 4,5 % na 

zdravotní pojištění. Zaměstnanec podepsal prohlášení k dani a má proto nárok na tzv. 

měsíční slevu na dani na poplatníka ve výši 600,- Kč. Zaměstnanci je tedy vyplacena 

čistá měsíční mzda ve výši  12 380,- Kč. 
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5   ZÁVĚR 

       

      Z obsahu této bakalářské práce je zřejmé, že vypracování podnikatelského záměru je 

složitá záležitost náročná nejen na získáni informací, ale i na čas. Každý, kdo chce 

rozvíjet svoji firmu, by proto měl svůj podnikatelský záměr začít zpracovávat 

s dostatečným předstihem. Podnikatelský záměr umožní přenést úvahy na papír a 

hodnotit celou situaci objektivněji. Dále také ukáže, zda-li rozvoj firmy ve zvoleném 

oboru najde své uplatnění na trhu. 

         Vytvoření podnikatelského záměru pro rozvoj infostánku centra ukázalo, že ze 

vzešlý odpovědí od respondentů dodaného o vlastní návrh by změnu návštěvníci uvítali, 

služby, které vzešly jako nejvyužívanější jsou realizovatelné a návrhy na změnu by byly 

vzhledem k vyčleněné částce 1 000 000,- Kč financované z rozpočtu investic vlastníků 

centra  na jeho rozvoj možné. Zřizovací výdaje  by vyšly v přepočtu na 657 600,-Kč. 

Bylo by tedy možné zbylé peníze použít na zrealizování spolupráce s městem, navrhnutí 

nových letáků nebo brožurek. 

        Zpracovaný podnikatelský plán ukázal, že daný podnikatelský záměr je 

realizovatelný. Infostánek je ovšem část centra, která nepřináší pro centrum žádný zisk, 

ale má reprezentativní a informační charakter centra. I přesto je jeho nedílnou součástí.  

        Pro zajištění jeho nejvyšší využitelnosti by se správa centra měla v následujících 

letech více zajímat o jeho fungování, řádné zaškolení pracovnic, nabízené služby, kdy 

by některé z nich mohly přinášet i ziskovost a snažit se prostřednictvím nabízených 

služeb docílit spokojenosti návštěvníků. 
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7   SEZNAM ZKRATEK 

 

a.s.- akciová společnost 

atd.- a tak dále 

CČM- Centrum Černý Most 

CZ- Czech Republic 

č.- číslo 

ČNB- Česká národní banka 

ČR- Česká republika 

DPH- daň z přidané hodnoty 

EU- Evropská Unie 

EUR- měna Euro 

FO- fyzická osoba 

GB- Great Britain 

Kč- korun českých 

např.- například 

obr.- obrázek 

PPS- Purchasing Power Standard- kupní síla  

SO- Somerston Olympia 

SOŠ- Střední odborná škola 

SOU- Střední odborné učiliště 

s.r.o.- společnost s ručením omezeným 

USD- měna americký dolar 
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Příloha č.1- Nabízené zboží, služby 

 

      Přízemí- nákupní centrum 

 

    1. patro- centrum zábavy 

 
 
 



  72 

1. patro-centrum zábavy Umístění Přízemí-nákupní centrum Umístění 

KAVÁRNY A RESTAURACE  Tamaris F6 

Bistro Panda H4 Vagabond G5 

Café Emporio I3 X-Bags L7 

Kalifornia Causine H3 Kožená galanterie-Moda In D8 

Carmel Fast Food H4 ODĚVY,MÓDA,DOPLŇKY, 

KUŽE,KOŽEŠINY 

 

Čínský orel H3 Bijou  Brigitte J7 

Charlie´s Cinema H2 Blažek H6 

Charlie´s Street I4 BLEND F5 

India Village H3 Golden Point F6 

KFC K4 Guess by Mariano M7 

McDonald´s J4 Guru L6 

Pizzerie Galaxie J4 H&M J6 

Villa Pizza J3 Kaky N7 

ZÁBAVA  Kožešiny Trutnov H7 

Herní zóna J3 Kenvelo K7 

Palace cinemas H2 Kenvelo Kids M7 

PG Cyber Café a internet hry J2 Lacoste K7 

Planet Bowling K2 Lindex G4 

DĚTSKÝ SVĚT-VŠE PRO 

DĚTI 

 Lovable L7 

Dětský koutek H3 Marks&Spencer N7 

  Dům módy NEO M7 

Přízemí- nákupní centrum Umístění New Yorker F4 

DĚTSKÝ SVĚT,VŠE PRO 

DĚTI 

 Next G4,M7 

Autíčkárna O6 OP Prostějov H7 

Daddy Toys L7 Oxalis-spodní prádlo I7 

Pompo Maxi G6 Pietro Filipi K6 

Sparkys F5 Quicksilver F4 

DROGERIE,PARFUMERIE, 

ZDRAVÍ,KRÁSA 

 Reserved K7 

Body Basics G4 Rip Curl N7 

DM-drogerie I8 s.Oliver J7 

Souhlas I7 Stress J7 

L´Occitane I6 Tally Weijl G6 
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Marionnaud J8 things F4 

Neroli Decor I7 Timberland H7 

Sephora F6 Timezone G5 

ELEKTRONIKA,FOTO-

KINO,KANCELÁŘSKÁ 

TECHNIKA 

 Tom Tailor I8 

Comfor G6 Tommy Hilfiger N8 

Electro World G4 Triumph International Viamod H7 

Telefonica O2 H7 United Colors of Benetton H8 

Nokia Store F5 Vero Moda K6 

Sony Centrum N8 VOK Design N6 

T-Mobile G5 Wildcat shop K6 

Vodafone H7 Wrangler, HIS,Lee N7 

HOBBY,SPORT,VOLNÝ ČAS  SLUŽBY  

A3 Sport I6 Bankomat- Komerční banka F4 

Baťa G7 Bankomat-GE money bank F5 

Hervis G7 Bankomat-Euronet I7 

Intersport Drapa I6 Bankomat-eBanka L7 

Killtec H6 Bankomat-ČSOB M8 

Walk Shop H6 Bankomat-Česká spořitelna B8 

Knihkupectví Pergamen L6 Clean Touch čistírna N8 

The Puma Store N7 Cut&Color N8 

Zvěrokruh M6 Čedok G5 

Bontonland G6 Česká pošta H8 

HODINY,ŠPERKY  Česká spořitelna B8 

Corial J7 Raiffeisenbank L6 

Details,Swatch I7 Exchange Office I7 

Gold Meister F6 Klier C8 

Lerch Bižuterie M8 Květiny Flamengo D8 

Max Storm L6 Lékárna Morava J8 

Scarabella M7 Mr.Minit F7 

Zlatnictví IDAN D8 Optika K6 

HYPERMARKET  Sunny Days B8 

Hypernova E7 Tabák GeCo E8 

NÁBYTEK,BYTOVÉ 

DOPLŇKY 

 Tabák Valmont I7 

Asko nábytek O6 KAVÁRNY A RESTAURACE  
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Jysk Q7 Bistro- Hypernova C8 

Kika F3 Café d´Eiffel L6 

Rotang N6 Café Zatti N8 

Útulné bydlení N8 Coffeeheaven F7 

OBUV, KOŽENÁ 

GALANTERIE 

 Ice Prentau G5 

Baťa G7 Kika-restaurace F3 

Deichman N6 Quicksilver F4 

Delmas G6   

Humanic M6   

Mixer I8   

Skechers G5   
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Příloha č.2-  Návrh podoby a uspořádání infostánku v případě rozvoje  
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                                      Příloha č.3- Pohled na Olympia centrum, Brno  

 

 

        

 

 

 

 

                                Příloha č.4- Olympia centra v ČR  
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Příloha č.5- Dotazník s otázkami, který byl součástí dotazníkového šetření 
 

 Dotazník                            
 
Vážený/á respondente/tko, 
předem bych Vám chtěla poděkovat, že jste si udělal/a chvilku na vyplnění tohoto dotazníku, který je 
součástí a především  výstupem bakalářské práce s názvem Podnikatelský záměr rozvoje obchodního 
centra Olympia- konkrétně infostánku. 
 Budu velice ráda, když vyplnění dotazníku vezmete zodpovědně a přispějete tak tomu, že získané 
odpovědi po statistickém zpracování pomohou dobré věci a napomohou tak k dalšímu rozvoji centra. 
Ráda bych Vás ujistila v tom, že dotazník je anonymní a Vaše odpovědi nebudou nikde zveřejněny a 
použity pro jiné účely, než je uvedeno. 
Způsob vyplnění dotazníku: 
Prosím, zakroužkujte jednu možnost z odpovědí, které jsou nabízeny.  
 
Otázky: 
1) Jak často jezdíte do nákupního a zábavního centra Olympia? 
a)  více jak dvakrát týdně 
b)  jednou týdně 
c)  jednou za čas 
d) centrum nenavštěvuji, jsem tu výjimečně 
 
2) Využil/a jste, popřípadě využíváte služby informačního stánku v obchodním centru Olympia? 
     a) ano, pravidelně 
     b) občas ano 
     c) spíše ne 
     d) ne 
 
3) Víte, jaké služby informační stánek nabízí? 
a)  ano 
b)   ne 
 
pokud a)  Informace a služby poskytované na informačním stánku považuji za: 
a)  vynikající 
b)  průměrné 
c)  neuspokojující 
 
pokud b) 
Jaké služby by Vás přiměly k využívání infostánku? 

� možnost kopírování a faxování 
� nabídka balící služby 
� možnost uchování zavazadel 
� rozměňování peněz 
� možnost podání inzerátu  
� předprodej vstupenek na koncerty, společenské akce 
� jiné 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
4) Využila jste někdy možnost  podání inzerátu  prostřednictvím webových stránek centra? 
     a)  ano 
     b)  ne 
 
pokud a)  Přehlednost  vkládání inzerátu na webových stránkách centra  považuji  za: 
    a)  přehledné 
    b)  průměrné 
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    c)  nepřehledné 
 
5) Jaký věk pracovnice informační služby byste upřednostnili? 

a) 18 až 23 let- mladé a energické pracovnice 
b) střední věk- konzervativní dojem 

 
6) Jste spokojen/á s uniformou hostesek na informačním stánku? 
     a) ano, líbí se mi moc, neměnila bych 
     b) uvítal/a bych lepší kombinaci barev, střih se mi ale líbí 
     c) kombinoval/a bych je s jinou variantou kostýmů 
     d) ne, přijdou mi zastaralé, vybledlé a nereprezentující centrum, změnila bych je celkově. Napište,jak 
byste je 
změnil/a……………………………………………………………………………………............................ 
 
Způsob vyplnění tabulky: 
Prosím, u každé z nabízených služeb zakřížkujte jednu z Vámi nejblíže vyhovujících „smajlíků“. 
 

Služby infostánku ☺ � � 

kopírování,faxování    

umístění infostánku    

balící služby    

předprodej 
vstupenek do kina 

   

nabízené množství 
letáků, brožurek 

   

viditelnost stánku    

velikost stánku    

podávání inzerátu    

jedna pracovnice 
infostánku 

   

předprodej lístků na 
koncerty 

   

rozměňování peněz    

Věková kategorie: 
Mladší 18 let 
18-25 let 
 26-40 let 
 41-60 let 
nad 60 let 

 
Dosažené vzdělání: 

Základní  
Středoškolské s výučním 
listem 
Středoškolské s maturitou 
Vysokoškolské 
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Závěrem bych Vám chtěla poděkovat za ochotu, věnovaný čas a pravdivost Vašich zvolených odpovědí. 
Celkové výsledky budou po statistickém zpracování využity ke konkrétnímu záměru.  
S velkým díky,  
             Tereza Bumbálková, Fakulta podnikatelská, 3. ročník,  email: terebumbalkova@centrum.cz 
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Příloha č.6- Provozní řád centra 
PROVOZNÍ ŘÁD NÁKUPNÍHO A ZÁBAVNÍHO CENTRA OLYMPIA BRNO 

 
Areál nákupního a zábavního centra Olympia včetně parkovišť, příjezdových obslužných komunikací a okolní zeleně je 
soukromým majetkem. 
 
Vítejte v nákupním a zábavním centru Olympia. Rádi bychom, aby pro vás i ostatní návštěvníky byla tato návštěva 
příjemným zážitkem. Proto vás laskavě žádáme, abyste vzali na vědomí, že při nákupech není povoleno: 
 

1. Používat fyzické síly, neslušných výrazů a gest nebo výrazů či jiných projevů hanobících rasu, náboženství nebo 
etnikum, v jejichž důsledku by mohlo dojít k výtržnostem nebo by se mohly dotknout ostatních návštěvníků nebo rušit 
jejich klid. 
 

2. Fyzicky nebo ústně obtěžovat, vyhrožovat jakékoliv osobě, vyvolávat rvačky, plivat, obtěžovat ostatní hlukem nebo 
nadměrně hlasitým chováním Rovněž není dovoleno jakékoliv jiné chování vyvolávající výtržnosti a ohrožující ostatní 
návštěvníky centra Olympia. 
 

3. Běhat, jezdit na kolečkových bruslích nebo skateboardu a na kole, bránit volnému průchodu návštěvníků nebo ho 
narušovat,  bránit výhledu na jakékoliv vystavené zboží nebo se shromažďovat za účelem rušení veřejného klidu nebo 
páchání jakýchkoliv nezákonných činů. 
 

4. Produkovat odpadky nebo odhazovat či odkládat odpady či papír, sklo nebo cokoliv jiného v pasážích mimo označené 
odpadové nádoby. Není povoleno vytvářet skládky odpadu na parkovišti nebo v okolí. 
 

5. Znehodnocovat, poškozovat nebo ničit nemovitý nebo osobní majetek, který je součástí nákupního a zábavního centra 
Olympia nebo který je v něm umístěn, a který patří nákupnímu a zábavnímu centru Olympia, jeho návštěvníkům nebo 
nájemcům, rovněž je zakázáno psát, stříkat sprejem, škrábat nebo jakkoliv vytvářet graffiti na tomto majetku. 
 

6. Křičet, ječet, zpívat, hrát na hudební nástroje, pouštět rádio, magnetofony nebo používat jakýkoliv způsob komunikace, 
který vytváří hluk obtěžující nebo rušící návštěvníky. 
 

7. Provádět neobchodní aktivity bez předchozího písemného souhlasu vedení nákupního a zábavního centra Olympia. 
 

8. Dožadovat se peněz nebo jiných příspěvků či darů nebo rozdávat jakýkoliv obchodní, inzertní či propagační materiál a 
nabízet vzorky zboží, které se prodává, je k dostání nebo které lze získat výměnou za finanční dar nebo příspěvek, 
pokud k tomu nebylo vydáno písemné svolení vedení nákupního a zábavního centra Olympia. 
 

9. Do všech vnitřních a venkovních prostor centra je zakázán vstup osobám ovlivněným alkoholem nebo jinou návykovou 
látkou, osobám, které svým jednáním mohou ohrozit bezpečnost a plynulost dopravy nebo veřejný pořádek a dále 
osobám, které vzbuzují  veřejné pohoršení nebo oprávněný odpor pro nedostatečnou úpravu svého oděvu, mimořádné  
znečištění svých oděvů nebo nedostatečnou hygienu, nebo které pro nemoc mohou ohrozit ostatní návštěvníky centra. 
 

10. Mít jakoukoliv otevřenou plechovku, láhev nebo jinou nádobu s jakýmkoliv alkoholickým nápojem mimo místa pro 
konzumaci alkoholu zvláště vyhrazená. 
 

11. Přivádět do prostor nákupního a zábavního centra Olympia jakákoliv zvířata s výjimkou psů, vedených na vodítku. 
 

12. Sedět na květinových mísách, zábradlích, schodech, eskalátorech či nádobách na odpad.  
 

13. Provádět jakoukoliv nezákonnou činnost nebo se nezákonně chovat.  
 

14. Nosit střelné zbraně v budově i na parkovišti. 
 

15. Úmyslně poškozovat jakékoliv bezpečnostní nebo protipožární zařízení. 
 

16. Koupání ve fontánách jakož i používání vody z fontán k jakýkoliv jiným účelům. 
 

17. Bude-li někdo přistižen při krádeži, bude zajištěn a bude proti němu postupováno v souladu s platnými předpisy. 
 

18. Na parkovišti mýt motorová vozidla, provádět opravy, dávat hodiny jízdy vozidlem nebo parkovat přes noc. 
 

19. Vytahovat předměty z nádob nebo košů na odpadky. 
 

20. Ležet nebo spát v prostorách nákupního a zábavního centra Olympia 
 

21. Odpočívadla jsou určena návštěvníkům .  
 

22. Vedení nákupního a zábavního centra Olympia má právo ve spolupráci se společností SECURITAS ČR s.r.o. zakázat 
přístup do centra komukoliv, kdo jakkoliv poruší daná pravidla nebo zákonné předpisy.  
 

23. Výše zmíněná pravidla se vztahují i na vnitřní prostory autobusů zabezpečujících kyvadlovou dopravu návštěvníků do a 
z nákupního a zábavního centra Olympia. 
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            Příloha č.7- Návrh posunu infostánku  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Současné umístění 
infostánku a panelu 
na umístění 
inzerátů 

Návrh posunu 
infostánku na 
protější stranu 
central courtu 
z důvodu  svitu 
slunečních 
paprsků na 
infostánek 
v průběhu dne 
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