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ÚVOD 
 
 
Před vytvořením diplomové práce jsem si určil za cíl vybrat si téma v oblasti, které 

alespoň částečně rozumím. Nakonec zvítězil obor, který je mi velmi blízký a to kursové 

sázky. V tomto odvětví už se pohybuji několik let, a to jako sázkař či zaměstnanec 

pracující na částečný úvazek na pobočce, a tak mě zvolené téma velmi zaujalo a její 

vypracování bavilo. 

 
Kursové sázení patří k fenoménům dnešní doby a je již stálou součástí našich životů a i 

když  ekonomická situace není jednoduchá sázení je stále populární. O tom, že se jedná 

o dynamicky se rozvíjející odvětví nejlépe svědčí statistika Ministerstva financí České 

republiky Přehled výsledků loterií a sázkových her, která uvádí, že v roce 2010 se 

v České republice v kursových sázkách prosázelo téměř víc jak 15 miliard korun. (19) 

 

Trh kursového sázení si zajišťuje deset sázkových kanceláří a s jednou z nich, 

společností Startip a.s., jsem spolupracoval při tvorbě této diplomové práce. Výsledkem 

by měl být projekt, který by měl pomoci společnosti Startip a.s. pomoci v jejím rozvoji 

a vzestupu. 

 

Při bližším pohledu zjistíme, že Startip a.s. je společností pro takovéto téma diplomové 

práce více než ideální. Startip je novou českou sázkovou kanceláří. Samotná sázková 

kancelář byla založena v roce 2008, dříve se společnost věnovala jiným podnikatelským 

aktivitám. Za jejím vznikem stojí olympijský vítěz z Barcelony 1992, Robert Změlík. 

Jedná se o ryze českou společnost bez účasti jakéhokoliv zahraničního kapitálu. V 

současné době má sázková kancelář Startip zhruba 290 poboček po celé české 

republice. V porovnání s ostatními kancelářemi je to žalostně málo. Startip a.s. vykazuje 

postupný pozvolný růst a to na trhu  prakticky nasyceném. Je proto nezbytnou nutností 

využívat marketing ve všech jeho činnostech tak, aby společnost splňovala požadavky 

trhu i zákazníků a mohla neustále růst. 
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CÍL PRÁCE 

 
Předkládaná diplomová práce nabízí projekt, který by měl společnosti podnikající na 

trhu kursového sázení Startip a.s. pomoci v jejím rozvoji a vzestupu. V současné době 

má společnost Startip a.s. velmi nízké procento podílu (kolem 3%) na trhu kursových 

sázek v České republice. Cílem této práce jsou návrhy, které by měly přinést zvýšení 

tržního podílu společnosti. U těchto návrhů budou stanoveny náklady spojené s jejich 

realizací a odhadnut celkový dopad na ekonomickou situaci společnosti v budoucnosti. 

 

Aby bylo možné tento cíl splnit je třeba využít ten nejryzejší marketing: průzkum 

potřeb, přání a požadavků koncových zákazníků, tedy sázejících, jejich analýzu a 

následný plán tvorby nových produktů, úpravu těch současných, návrhy různých akcí a 

aktivit s cílem zvýšení atraktivity Startipu pro sázející, zvýšení počtu zákazníků a 

celkového náběru sázek. Tento průzkum byl uskutečněn formou dotazníků na 

pobočkách a internetu. 

 

Nedílnou součástí práce je na základě dotazníkového šetření mezi respondenty provést 

analýzu jejich pohledů na sázení a sázkové kanceláře obecně, zjistit co sázející požadují, 

co jim chybí, co by si přáli, s čím jsou spokojeni či nespokojeni, jak se dívají na ostatní 

sázkové kanceláře a co očekávají od budoucnosti ve světě sázení. Posléze na základě 

těchto zjištěných skutečností navrhnout produkty, služby a postupy pro společnost 

Startip a.s. tak, aby byla schopna uspokojovat potřeby a přání sázejících v co největší 

míře a díky tomu prosperovala na trhu kursové sázení v ČR. Samotný průzkum mi 

nabídne souhrn nápadů rad a možností, kterým směrem se ubírat a zároveň se stane 

podkladem pro další debaty o zlepšení současné situace. Poté by se mohly alespoň 

částečně některé z nich realizovat v praxi a pomoci tak vytvořit ze společnosti Startip 

a.s. silnou a konkurenceschopnou společnost na trhu kursového sázení v České 

republice. 

 

Tohoto stavu lze dosáhnout dvěma způsoby a to: přetáhnout sázející od konkurenčních 

sázkových společností ke Startipu pomocí zavedení novinek a zkvalitnění služeb a nebo 

získat větší objem sázek od stávajících klientů Startipu. Je tedy nutné jasně vymezit 
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image sázkové kanceláře, odlišit ji od konkurence a spojit jméno společnosti Startip a.s. 

s atributy, které budou kladně vnímány sázejícími.  

 

Dalším bodem, na který se zaměřím, tedy bude pomocí různých návrhů dostat Startip 

a.s. do hlubšího povědomí sázejících a získat tím nové zákazníky od konkurenčních 

sázkových kanceláří pomocí zavedení novinek. Společně s tímto faktem pak musí 

sázková kancelář zavést standardní služby pro zákazníky, které již konkurence nabízí a 

pokud možno tyto služby ještě vylepšit. Smyslem této části je, aby zákazník, který dnes 

říká, že Startip a.s. nabízí to stejné, co ostatní, začal říkat, že nabízí to stejné, co ostatní, 

ale mnohem lépe a ještě něco navíc k tomu. 

 
Další důležitou skutečností na kterou se chci zaměřit, je vystoupení sázkové kanceláře 

Startip a.s. ze stínu větších společností, co se samotné nabídky produktu týká. Každá 

sázková kancelář je částečně svým způsobem specifická, každá má své věrnostní 

programy a druhy sázkových her. Stejně tak Startip a.s. musí pevně vymezit a definovat 

svůj produkt a nabídnout zákazníkovi něco navíc, něco, co jinde nemají a nyní si to 

vždy spojí se společností Startip a.s.. 

 
Uvědomuji si, jak těžké a zároveň zavazující je rozhodování vedení jakékoliv 

společnosti o jejím dalším rozvoji a směru kam se ubírat, a tak si tato diplomová práce 

nečiní ambice být přijata jako základní soubor vývoje sázkové kanceláře Startip a.s.. Její 

cíle jsou odlišné: nabídnout souhrn nápadů, rad, možností, které by byly podkladem pro 

další diskuze o zlepšení současné situace. Poté by se mohly alespoň částečně některé 

z nich realizovat v praxi a pomoci tak vytvořit ze společnosti Startip a.s. silnou a 

konkurenceschopnou společnost na trhu kursového sázení v České republice. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

1 KURSOVÉ SÁZKY 
 
Když zmíníme slovo sázka či sázení, můžeme se setkat s mnoha často odlišnými 

názory. Každý člověk je odlišný a záleží na každém, jaký je jeho přístup k riziku 

a riskování, jak moc toto riziko související se sázením vyhledává nebo se jej naopak 

snaží co nejvíce omezit. 

 

Ať už je postoj člověka k riskování a sázení jakýkoliv, nevyhne se tomu, aby sázky den 

co den nepřijímal. Dnes a denně každý z nás stojí před určitým rozhodnutím, kdy bez 

znalosti budoucí situace volí cestu či způsob svého dalšího konaní a doufá, že zvolí 

správně. Může a musí se pokusit udělat své rozhodnutí co možná nejvíce odpovědným, 

tj. snažit se opatřit si co možná největší množství relevantních informací a tím co 

nejvíce snížit riziko možného neúspěchu a naopak tak rapidně zvýšit své šance na 

úspěch. Ale zda-li se výběr či rozhodnutí podařilo správně, ukáže většinou až čas. 

Sázení samo o sobě tedy není ničím výjimečné, ničím neobvyklé. 

 

Podstatné je, že vždy si musíte umět svůj názor obhájit a pokud možno ho podložit 

určitými hodnotami. Můžete kdekoho přesvědčovat možnými argumenty o vaší pravdě 

či jistém úspěchu vašeho úsudku, ale pokud nejste ochoten podpořit jej něčím pro vás 

cenným, hodnotným, čehož byste v případě neúspěchu litoval, jen stěží rozptýlíte 

pochybnosti. Naopak když svůj názor vyjádříte a jste schopen na něj vsadit něco pro vás 

cenného, ostatní si můžou říct, že vaše myšlenka nemusí být tak špatná, proč byste jinak 

riskoval? 

 
Naprosto stejným způsobem to takto funguje i v sázkových kancelářích. Hlavní roli zde 

sehraje klient na jedné straně - ochoten uzavřít sázku a sázková kancelář na straně druhé 

– jako příjemce sázky. Obsahem této sázky bude některá z událostí nejen sportovních, 

ale i společenských, vypsaných v nabídce sázkové kanceláře, jejíž výsledek dopředu 

není znám a nelze jej nijak ovlivnit. Na správnost svého úsudku vsází určité peníze, 

které, jak doufá a věří, mu přinesou zisk a které zároveň vyjadřují velikost jeho 

přesvědčení v úspěch budoucího výsledku.  
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Jako zdatný protivník na druhé straně zde stojí sázková kancelář, v tuto chvíli jen 

pasivně přijímající sázku, avšak za podmínek, které sama stanovila. Ve chvíli kdy dojde 

k potvrzení uzavření sázky mezi oběma stranami, mohou sázející i sázková kancelář 

čekat, kdo měl lepší mínění a na čí stranu bude pověstné štěstíčko nakloněno více. Než 

však tato situace nastala, musela sázková kancelář soupeřit na trhu, na jednom z 

nejkonkurenčnějších. Zatímco v jiných oblastech podnikání jsou peníze jistým 

nástrojem směny, zde jsou přímo objektem uzavřeného obchodu. Sázkař sází peníze na 

určitou sázku a věří, že jeho odměnou mu budou další peníze.  

 
Sázková kancelář tedy neovlivňuje podstatu peněz jako takových, musí se orientovat na 

podobu sázky, její atraktivnost, tak aby zaujala zákazníka. Široká nabídka, různé druhy 

a podoby sázek, nabídka nových her, věrnostní programy, výše kursů – to jsou jen 

nejzákladnější vlastnosti, pomocí kterých se snaží soupeřit se svou konkurencí. Avšak 

pouhým zaujmutím a přilákáním sázkaře to zde, na rozdíl od jiných oblastí nekončí, na 

řadě je konkurence z  jiného soudku - stanovení kursu. Kurs, který musí být tak 

zajímavý aby přilákal zákazníka, ale zároveň bezpečně nastavený, aby nepůsobil jako 

počátek ztráty pro sázkovou kancelář. Toto soupeření spočívá v boji mezi oběma 

sázejícími se stranami, která z nich bude ta úspěšnější. Pro úspěch na tomto trhu je 

nutné získat možného zákazníka tak, aby se rozhodl si vsadit a zároveň, aby se rozhodl 

pro naši sázkovou kancelář. 

 
To vše v situaci nabízeného produktu, který je méně modifikovatelný než produkty z 

jiných oblastí, a který navíc může při špatném stanovení způsobit ztrátu. Prozkoumejme 

tedy blíž kursové sázení, nabídku sázkových kanceláří samotnou, jejich základní 

zásady, funkčnost trhu, omezení stanovená zákonem a především možnosti, které nám 

marketing na poli kursového sázení přináší a nabízí.  
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1.1 Kursové sázky, jeho historie a základní pojmy 

 
Na úvod je třeba si vysvětlit co je vlastně základem tohoto typu podnikání. Princip 

kursového sázení spočívá v odhadování výsledku události sázkařem, které je za účelem 

výhry podloženo finančním vkladem – sázkou. Pořadatel sázky zvažuje 

pravděpodobnost jednotlivých možných výsledků události a podle ní na ně vypisuje 

příslušné kurzy. Sázkař, který správně odhadne výsledek, získává vsazenou částku 

násobenou kurzem, který pořadatel vypsal k danému výsledku. V případě špatného 

odhadu si provozovatel vsazenou částku ponechává jako výdělek. Výklad, co je to 

sázková příležitost, nabízí Herní plán společnosti Startip a.s.: (20) 

„Je vybrána Startipem a poté zveřejněna na pobočce a v internetové nabídce. Pouze na 

sázkové příležitosti zveřejněné Startipem lze sázet. Sázky jsou přijímány na sportovní 

zápasy, soutěže (a události, které s nimi souvisí) a na jiné události, vzbuzující zájem 

veřejnosti a neodporující etickým zásadám. Sázková příležitost obsahuje nabídku tipů, 

které představují možné výsledky.“ 

Sázkou tedy je jakákoliv událost, která se má uskutečnit ve společnosti (krom 

sportovních událostí např. i výsledky politických voleb, talentových či hudebních 

soutěží apod.), jejíž výsledek je v momentě uzavření sázky nejistý a nikdo jej nemůže 

dopředu znát. Taková událost či příležitost se může stát objektem sázky a sázková 

kancelář ji může začlenit do své kursové nabídky.  

 

1.1.2 Historie kursového sázení 

 
Nad tím, jak tuto úspěšnost ovlivnit kladným směrem a vydělat peníze, lidé přemýšlejí 

už několik stovek let. Dějiny kursového sázení začaly před několika stovkami let. 

Na počátku viditelné historie stojí v roce 1635 pánové Prettyman a Havers, kteří v 

londýnském Hyde Parku postavili proti sobě své dva koně a na výsledek souboje každý 

vsadil stejnou sumu, což by se dnes dalo přeložit jako sázka v kursu 2,00. Koně pak 

dlouhá století formovali kursové sázení a to až do začátku 20. století, kdy vedle zvířat 

začaly sázky přitahovat i první organizované sportovní soutěže.  
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Kursové sázení, tažené především anglicky mluvícím světem, nicméně dlouho 

přebývalo v jakési poloilegalitě. Jednotlivci se živili jako bookmakeři a obsluhovali 

svých několik zákazníků. První byznys s hromadným náběrem sázek pak rozjela až 

americká mafie v 20. až 30. letech 20. století (poměry té doby vykresluje film s duem 

Redford a Newman – Podraz). V kolébce sázení - Anglii - došlo k úplnému povolení až 

v roce 1961, USA si svůj nesmiřitelný postoj k sázení udržely – až na výjimky typu Las 

Vegas – dodnes. (1) 

 

 1.1.3 Historie sázení v ČR 

 
Sázení v České republice je stejně jako ve světě svérázný fenomén a v současné době 

představuje i specifické a silné stále se rozvíjející ekonomické odvětví. Hazardní hry, 

loterie, kursové sázení, ruleta, poker to jsou věci, které lákají sázkaře a hráče. Zažít 

pocit vzrušení a zábavy, to je ten důvod, který láká sázející k tomu, aby vložili své 

peníze do hry s rizikem, že o ně přijdou. Doufat ve správně tažená čísla, ve formu 

favorita, v dobrou kartu nebo ve správně zvolenou barvu. To jsou rizika, které musí 

každý sázkař překonat (a to dobrovolně a na základě svého rozhodnutí a odhodlání), a 

bez kterých by nebylo sázky.  

 
 
Co se týče historie, český trh za světem poněkud zaostává. Oficiální historie kursového 

sázení u nás začala několik měsíců po pádu komunismu, kdy čtyři do té doby 

ilegální bookmakeři z Chuchle otevřeli sázkovou kancelář Fortuna. Před tím kursové 

sázky na sport provozovali bookmakeři načerno a zaměřovali se především na dostihy. 

Volný přístup ke kursovému sázení tak Čechům zprostředkovala až sametová revoluce a 

od té doby se tržby ze sázek na sport v rámci Česka šplhají k 15 miliardám korun ročně. 

 

Definujícím momentem pro dnešní podobu kursového sázení v Česku i zbytku světa byl 

nástup internetu. V roce 1994 vláda karibského ostrova Antigua a Barbados schválila 

zákon, na jehož základě mohly na jejím území vznikat internetové sázkové kanceláře. 

Šance vytvořit společnost, která s minimálními náklady může přijímat sázky 

celosvětové, pak přitáhla řadu investorů a společně s internetovou penetrací světové 

populace roste i počet sázkových kanceláří a online heren. Problémem je právní 
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prostředí, které na možnost zahraničního hazardu nebylo připraveno a zapříčinilo tak 

konflikt mezi národními vládami, které nechtěly legalizaci online gamblingu připustit, a 

internetovými společnostmi. Ty tvrdí, že na základě platných dohod o volném pohybu 

služeb v rámci jednotlivých společenství mají právo díky licenci získané v jedné zemi 

nabízet své služby ve všech. (1) 

 

Obecně lze snad říci, že trh ve většině případů směřuje k uvolnění pravidel, což 

koneckonců potvrdila i Česká republika, která na začátku roku 2009 umožnila 

sázkovým kancelářím spustit internetové služby. Rostoucí význam internetu, 

postupující medializace sportu, stále se zvyšující počet sázkařů - to vše vede k 

obrovskému nárůstu nabídky a rozšiřování služeb. Český sázkař si během imaginární 

neděle od svého počítače může hned po probuzení vsadit třeba volejbal v Koreji, 

pokračovat evropským tenisem, po poledni vsadit italský fotbal, následovaný českou 

hokejovou extraligou a španělským basketbalem. Kdyby se pak sportem přesytil, k 

dispozici jsou sázky na různé zábavné soutěže talentů a podobně. Zápas NHL pak může 

zahájit noční směnu. Všechno online, často i s živým přenosem, kde může svůj tým 

tlačit očima k výhře a postupně si zadělat na problémy s vysokým tlakem. A že tento 

risk, pocit vzrušení a touhu po „snadně vydělaných penězích“ podstupuje velká část 

národa a vkládá tak značnou část svých finančních zdrojů do různých losů, loterií či 

sázek, potvrzují nejen velké fronty u terminálů společností v době, kdy se JACKPOT 

navyšuje ke mnohamilionovým částkám, ale i množství peněz, které bylo vloženo v 

jednotlivých hrách za rok 2010. 
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1.1.4 Základní pojmy 

Na začátek je třeba vysvětlit si několik základních pojmů z oblasti kursového sázení. 

(22), (23) 

 

Americké kurzy  

V USA je na sázky nahlíženo vždy ze „stodolarového úhlu“. Buďto musí sázkař na svůj 

tým vsadit 100,- USD, aby vyhrál určitou částku nebo musí vsadit určitou částku, aby 

vyhrál 100,- USD. Také při americkém zapisování sázek se uvádí pouze čistá výhra. 

Výplatní částku získá sázející připočtením vkladu. 

 

Americké sázky 

Zatímco v evropských sázkách je tip na nerozhodný výsledek často spojen s vysokými 

kurzy, v amerických sázkách platí často jako „no action“ – jako kdyby se hra vůbec 

nekonala. Pokud hra přesto skončí nerozhodně, bývá hodnocena kurzem 1,0 a vklad se 

vyplácí nazpět. Pozor: V amerických sportech se hostující mužstvo většinou uvádí jako 

první.  

 

Asijský handicap 

Častou variantou asijského handicapu je 0–0, nazývaný "Draw no Bet". Jsou nabízený 

pouze kurzy na výhru domácích a hostů a v případě remízy se vrací vklad. Jiné varianty 

umožňují v některých případech při prohře získat část vkladu nebo v jiných případech 

alespoň část výhry.  

 

Bet 

Určitá sázka z nabídky. 

 

Bookmaker (Bookie) 

Bookie – nebo také bookmaker – určuje kurzy a přijímá sázky. Proto je sázkovým 

partnerem každého, kdo si podá sázku. Výrazem „Bookie“ bývají často označovány 

také samotné sázkové kanceláře. 

 

 

http://www.kurzovesazeni.com/rejstrik-sazkare.p8.html
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Britské kurzy 

Britští bookmakeři zapisují kurzy formou zlomku. Čistou výhru získají vynásobením 

vkladu a kurzu. Z tohoto zobrazení sázky je zřetelná pouze čistá výhra – tedy vklad 

sázejícího krát britský kurz. Výplatní částku lze vypočítat sečtením sázkařovy čisté 

výhry a jeho vkladu. 

 

Day of Event Price 

Kurz, na nějž se uzavírá sázka v den závodu. 

 

Dlouhodobá sázka 

Jak už jméno napovídá, vztahuje se tato sázka na delší časové období. Už měsíce 

dopředu lze uzavírat sázky například na vítěze Formule 1, vítěze Tour de France nebo 

vítěze Wimbledonu. 

 

Draw no Bet 

Při remíze není sázka. Jsou vypsány pouze kurzy na výhru a prohru, při remíze se vrací 

vklad. Častá varianta asijského handicapu.  

 

Evropské kurzy 

V případě, že tip sázejícího byl správný, vypočítá si sázející výplatní částku 

vynásobením vloženého vkladu a kurzu. Když pak z výplatní částky odečte vklad, získá 

sázející čistou výhru z dané sázky. 

 

Ex aequo (dead head) 

Umístění „ex aequo“ nastává tehdy, když dva nebo více účastníků obsadí v rámci určité 

sportovní události stejné místo. 

 

Favorit 

Jako favorit je označován hráč/mužstvo, o němž bookmakeři předpokládají, že vyhraje. 

Favorit se pozná nejčastěji podle nízkých kurzů. Opakem favorita je takzvaný outsider. 

 

 

http://www.kurzovesazeni.com/rejstrik-sazkare.p8.html
http://www.kurzovesazeni.com/rejstrik-sazkare.p8.html
http://www.kurzovesazeni.com/rejstrik-sazkare.p8.html


20 
 

Fixed odds 

Když si sázející vsadí na pevné kurzy (Fixed Odds), je výše možné výhry stanovena už 

při podávání sázky. Když si naopak vsadí na startovní kurzy (Starting Price), mohou se 

tyto kurzy po podání sázky ještě změnit. 

 

FreeBet 

V rámci marketingových akcí může sázející získat bezplatný sázkový bonus. Podle té, 

které akce musí být bonusy jednou nebo i vícekrát použity na sázky. Teprve pak je 

možné jejich proplacení. 

 

Handicapová sázka (Handicap) 

V případě, že je jeden ze soupeřů výrazně slabší, dávají mu bookmakeři často „náskok“, 

který se pak připočítává ke skutečnému výsledku. Příklad: Rapid-Austria: handicap 0:2 

(tyto 2 branky se přičtou Austrii); Rapid vyhraje 1:0, ale výsledek sázky je kvůli 

handicapu 1:2. Kdo vsadil na Austrii, vyhrál. 

 

Head to Head 

V tomto druhu sázek se tipuje na to, který ze dvou účastníků se umístí lépe než ten 

druhý.  

 

Jednoduchá sázka 

Jednoduchá sázka je nejjednodušší druh sázky: jedna událost, jeden tip. Rozlišujeme tři 

druhy jednoduchých sázek: 2 výsledky, 3 výsledky (dva, popřípadě tři možné výsledky 

události) a sázku na vítězství.  

 

Kombinovaná sázka 

Tato sázka je díky svým mimořádným šancím na výhru obzvláště vzrušující. Sázející si 

vybere více sázek a zkombinuje je do jedné. Celkový kurz získá vynásobením kurzů 

jednotlivých sázek. Výhra je ovšem možná teprve tehdy, když jsou všechny sázky 

natipovány správně. Příklad: Austria-Rapid: Rapid vyhraje (kurz 2,5) A Dallas 

Cowboys-St. Louis Rams: vítěz St. Louis Rams (kurz 3) A Sturm Graz-LASK: poločas 

1:0 (kurz 4) – Celkový kurz: 2,5 x 3 x 4 = 30. Kurzy jednotlivých sázek se násobí. 

http://www.kurzovesazeni.com/rejstrik-sazkare.p8.html
http://www.kurzovesazeni.com/rejstrik-sazkare.p8.html
http://www.kurzovesazeni.com/rejstrik-sazkare.p8.html
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Pokud sázející vsadí na tři události s kurzy 2, 3 a 4 celkem 100 korun, pak výsledný 

kurz bude 2 × 3 × 4 = 24 a výsledná částka × 100 = 2 400,–  

 

Kurzy 

Kurzy informují sázkaře o možné výhře. Rozlišujeme tři různé druhy kurzů, evropské 

desetinné, britské a americké kurzy. 

 

LIVE sázky 

Sázky LIVE jsou sázky v reálném čase. Sázející může podávat sázky, zatímco je 

sportovní událost v plném proudu. Dynamické kurzy, LIVE chat, informace o hře a 

další speciální prvky tento druh sázky promění v adrenalinový zážitek.  

 

Livescore 

„Livescore“ je užitečný pomocník pro sázkaře. S „Livescore“ může sázkař sledovat 

výsledky sportovních událostí živě na internetu. 

 

Manipulační poplatek 

Manipulační poplatek je jedním zdrojů příjmů sázkových kanceláří. Většina českých 

sázkových kanceláří bere při uzavření sázky na pobočce 10 % ze vsazené částky jako 

poplatek manipulačních, resp. provozních výloh. U sázek přes internet pobírají české 

sázkové kanceláře manipulační poplatek ve výši 5 %. Sázkové kanceláře, které působí 

na internetu pak přijímají vklady zcela bez jakýchkoliv poplatků. 

 

Manipulační poplatek je částka (obvykle bývá stanovena v procentech), kterou si 

sázkové kanceláře účtují navíc k sázkovému vkladu. Některé sázkové kanceláře (online 

i kamenné) však poplatek požadovat nemusí. Na první pohled to vypadá, že druhá 

zmíněná varianta je výhodnější. Avšak může nastat situace, kdy kurz sázkové kanceláře, 

která si účtuje poplatek, je o tolik vyšší, že zisk z případné výhry pokrývá „ztrátu“ 

způsobenou manipulačním poplatkem. Tento fakt bývá prezentován sázkovými 

kancelářemi, které si účtují poplatek. 
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Příklad: 

• První sázková kancelář vypisuje sázku bez poplatku s kurzem 1,80 

• Druhá sázková kancelář vypisuje stejnou sázku s kurzem 2,00, ale s poplatkem 

10% ze vsazené částky 

• V prvním případě vsadí sázející 110 a potenciální výhra bude 198 (110×1,80), 

zisk 88 

• V druhém případě vsadí sázející 100 (s 10% poplatkem zaplatí sázkové 

kanceláři 110) a výhra bude 200 (100×2,00), zisk 90. Reálný kurz (očištěný od 

vlivu poplatku) je 2,00/1,1 což je cca 1,82 

• Porovnáním reálných kurzů (1,82 > 1,80) dospěje sázející k závěru, že je lepší 

vsadit na kurz 2,00 i navzdory 10% poplatku z vkladu 

 

Alternativou k manipulačnímu poplatku ve formě přirážky ke vsazené částce je 

poplatek, který si sázková kancelář může odečíst od čisté výhry. 

 

Moneybookers 

Jedna z nejznámějších internetových peněženek a asi jediná, která má účet v české a 

slovenské bance je moneybookers.com, převážná většina nejen českých a slovenských 

zákazníků využívá tuto peněženku pro převod peněz ze svého běžného účtu na účty 

zahraničních sázkových kanceláří. 

 

Money Line 

Money Line je americká obdoba sázky na vítězství. Sází se na to, které mužstvo (který 

hráč) vyhraje. 

 

Outsider 

Pojmem outsider se označuje hráč/mužstvo, o němž bookmakeři předpokládají, že 

prohraje. Outsider se pozná podle vysokých kurzů. Outsider je opakem favorita. 

 

Poločas/konečný stav 

Sázkař sází na výsledek po poločasu a po skončení zápasu. Příklad: Věří, že Inter v 

domácím zápase proti rivalovi AC Milanu zachrání v poločase ještě remízu, ale zápas 

http://www.kurzovesazeni.com/rejstrik-sazkare.p8.html
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nakonec prohraje? Tak si v Sázce na poločas/konečný stav vsadí X/2 a využije tak 

skvělý kurz. 

 

Pot 

Vysoká sázka. 

 

Sázka na vítězství 

Všichni chtějí vyhrát, ale první bude jen jeden. Ať už jde o Formuli 1, Tour de France 

nebo MS v kopané. Kdo bude stát po dalším závodě Grand Prix Formule 1 na nejvyšším 

stupni vítězů? 

 

Single bet (jednoduchá sázka) 

Jednoduchá sázka je nejjednodušší druh sázky – jedna událost, jeden tip. 

 

Spreads (Straight Wagers)  

Straight Wagers/Spreads jsou klasické americké sázky, při nichž je týmům přidělen 

„náskok“, popřípadě „ztráta“. Ke skutečnému výsledku se tedy připočítává náskok nebo 

ztráta. Příklad: L.A. Lakers nastoupí proti Dallas Mavericks. Bookmakeři dají hostům 

6tibodový náskok. Domácí jsou naopak zatíženi 6tibodovým handicapem. Zápas skončí 

99:94, tedy vítězstvím Dallasu. Sázkař vyhrává v případě, že vsadil na Lakers (jelikož k 

dosaženým 94 bodům se přičte dalších 6). 

 

Stake 

Uzavřená sázka. 

 

Systémová sázka 

Znamená, že sázkař uzavírá jedinou sázku, ale podává více tipů, popřípadě kombinací 

tipů. Pokud jsou všechny jeho tipy správné, vyhrává všechny sázky systému. U 

nesprávných tipů je přesto ještě jedna šanci na výhru, protože jedna nebo více 

částečných sázek mohou být správné. Příklad: Systém 3/5 („tři z pěti“): Sázkař vsadí na 

všechny možné trojkombinace z 5 tipů. Pokud byl jeho odhad správný, má maximální 

http://www.kurzovesazeni.com/rejstrik-sazkare.p8.html
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výhru jistou. V případě, že jeden tip nebyl správný, má celkem 4 z 10 částečných sázek 

správně. Se dvěma nesprávnými tipy má ještě pořád správnou trojkombinaci. 

 

Tiket 

Tiket je potvrzením a zároveň určitým dokladem o uzavřené sázce. Na tiketu jsou 

uvedeny všechny potřebné údaje. Některé mohou být vyznačeny kódem případně 

zkratkou. Falšování tiketu způsobuje zánik nároku na výhru a je trestné ve smyslu 

platných právních předpisů ČR. 

Názorný příklad : 

Na tomto tiketu si sázkař vsadil šest sázkových příležitostí při celkovém kurzu 157,10. 

To znamená, že v případě správného uhodnutí všech sázkových příležitostí a vkladu 

105,- Kč bude sázejícímu vyplacena celková výhra 29 062,- Kč. 

 

Obrázek č. 1: Vzorový tiket 

Celkový kurs na tiketu vyjadřuje násobek všech uskutečněných sázkových příležitostí. 

Tzn. 2,2 x 1,7 x 3,6 x 2,3 x 2,05 x 1,70 se rovná 157,10.  
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Tip 

U zápasu se pro označení tipu používají symboly 1,10,0,02,2,12. -1- se rozumí tip na 

tým (závodníka apod.), uvedeného v názvu sázkové příležitosti jako prvního v pořadí. -

2- se rozumí tip na závodníka (tým apod.), uvedeného jako druhého v pořadí. -0- se 

rozumí tip na remízu. Dvojtip -10- znamená sázku na výhru týmu, který je uveden jako 

první v pořadí, nebo na jeho remízu. Dvojtip -02- znamená sázku na výhru týmu, který 

je uveden jako druhý v pořadí, nebo na jeho remízu. Dvojtip 12 znamená sázku na 

výhru týmu, který je uveden jako první nebo druhý, tzn., že nebude remíza. Symboly - u 

závodu a soutěží se pro označení tipu používají tyto symboly: V (vítězství), M 

(umístění), T (umístění) 1-2 (umístění na 1. nebo 2. místě), 1-4 (umístění do 4. místa), 

1-8 (umístění do 8. místa) atp.  

 

Top 3 

Který závodník se dostane mezi tři nejlepší? Je úplně jedno, jestli se sázkařův kandidát 

umístí jako první, druhý nebo třetí – sázející vyhrává v každém případě! Příklad: Pokud 

si sázející myslí, že Michael Schumacher v příštím závodu Formule 1 dojede na stupně 

vítězů. Když se mu to opravdu podaří, vyhrává s vkladem 100,- EUR a kurzem 1,9 

celkem 190,- EUR! 

 

Vklad 

Vklad je částka v českých korunách (Kč), kterou sázející vsadí v okamžiku uzavření 

sázky. Minimální a maximální výše vkladu se řídí pravidly pro jednotlivé druhy sázek a 

je obsažena v herních plánech společností. 

 

Výhra 

Výhra je podmíněna správným tipnutím předem neznámých výsledku vybraných 

sázkových příležitostí. Výše výhry je rovna součinu kursu a vkladu. 

 

Yield 

Procentuální vyjádření úspěšnosti sázkaře, označující výnos z uzavřených sázek. 

Například pro sázkaře s celkovými vklady 100 korun a celkovými výhrami 160 korun je 

zisk 60 korun, což je 60 % z vkladu. Toto číslo je sázkařův yield.  

http://www.kurzovesazeni.com/rejstrik-sazkare.p8.html
http://www.kurzovesazeni.com/rejstrik-sazkare.p8.html
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1.1.5 Druhy sázek 

 
1X2 (fixed odds) 

Tohle je nejběžnější typ sázky, sázkař tipuje výhru domácího/remízu/výhru hosta. 

Používá se běžně u všech sázkových kanceláří, V ČR se k označení remízy používá 

místo "X" "0". 

 

12 

Podobná možnost jako u předchozího tipu, jen jsou zde pouze dvě možnosti - výhra 

domácího/výhra hosta. Používá se hlavně u tenisu a volejbalu - sportech kde neexistuje 

remíza. 

 

Dvojitá šance (Double chance) 

Sázející tipuje neprohru domácích/hostů – vyhrává, pokud vsazený tým zvítězí nebo 

remizuje. 

 
Handicap 

Někdy zvaný jako Euro handicap, je to druh sázky, při které se virtuálně jednomu z 

týmů (hráčů) přidá gól (někdy i více) a ten druhý tedy začíná zápas s handicapem.  

Např. zápas SPARTA-BRNO a handicap 0:1. 

-vsadí 1 -> pokud Sparta zápas vyhraje o dva nebo víc gólů, vyhrává sázející 

-vsadí 0 -> pokud Sparta zápas vyhraje přesně o jeden gól, vyhrává sázející  

-vsadí 2 -> pokud Brno zápas neprohraje, vyhrává sázející 

  

Asijský handicap (asian) 

Druhý typ handicapu, který je o poznání složitější, existuje mnoho druhů (0:0, 0:1/4,  

0:1/2, 0:3/4, 0:1, 0:1 1/4, 0:1 1/2, ...).  

 

Přes/pod (over/under) 

Je dána hranice, která určuje kolik padne v zápase branek (nebo bodů). Nejčastěji se 

používá 2.5 gólů (u fotbalu), v praxi to znamená, že pokud padne 0,1 nebo 2 góly, 

vyhrává sázka na under a pokud padnou 3 nebo více gólů, vyhrává sázka na over. Ještě 

se vyskytují další možnosti, jako např. under 2.00, under 2.25 nebo under 3.50 a u 
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těchto sázek se výhra určuje úplně stejně jako při sázení asijského handicapu.  

 

Sázka na poločas (HT) 

Sází se zde stejně jako u 1X2, jenže rozhodující pro úspěch sázky je stav o poločase.  

 

Poločas/konec zápasu (HT/FT) 

Tento druh sázky je vlastně kombinací tipu na výsledek o poločase a výsledek na konci 

zápasu. Je celkem devět možných výsledků této sázky:  

1/1 - domácí tým povede v poločase a vyhraje i celý zápas  

1/X - domácí tým povede v poločase a zápas skončí remízou  

1/2 - v poločase povede domácí tým, ale nakonec vyhrají hosté  

X/X - v poločase i na konci zápasu bude remíza  

X/1 - v poločase nerozhodný stav a nakonec zápas vyhrají domácí  

X/2 - v poločase nerozhodný stav a nakonec zápas vyhrají hosté  

2/2 - hostující tým povede v poločase a vyhraje i celý zápas  

2/X - hostující tým povede v poločase a zápas skončí remízou  

2/1 - v poločase povede hostující tým, ale nakonec vyhrají domácí  

 

Poločas nebo konečný výsledek (HT or FT) 

Tipuje se zda sázkařem vybraný výsledek (1,X,2) padne buď v poločase nebo na konci 

zápasu. Stačí, když se alespoň jednou trefí a sázkař vyhrává.  

 

Dá gól (to score) 

Jde o sázku kdy vybraný tým vstřelí v zápase minimálně jeden gól. Pokud nevstřelí 

žádnou branku, sázející prohrává.  

 

První gól (first goal) 

Sázková příležitost se třemi možnými výsledky: - první gól vstřelí domácí - první gól 

vstřelí hosté - žádný gól nepadne.  
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Přesný výsledek (exact score) 

Zde se tipuje přesný výsledek daného zápasu, sázející vyhrává pokud se podaří jej 

uhodnout. 

 

Sudá - lichá (odd/even) 

I tento druh sázky se používá při sportovním kursovém sázení. Sázkař tipuje, jestli v 

zápase padne sudý nebo lichý počet gólů.  

 

Střelec gólu (goalscorer) 

Sázející tipuje, zda jím vybraný hráč vstřelí v průběhu zápasu gól.  

 

Střelec prvního gólu (first goalscorer) 

To samé, sázkař vyhrává pouze pokud vybraný hráč vstřelí první gól v zápase.  

 

Střelec posledního gólu (last goalscorer) 

Opět stejná sázka, tentokrát sázející vyhraje pokud hráč na kterého má vsazeno vstřelí 

úplně poslední gól v zápase.  

 

Dlouhodobé sázky (outright) 

Používají se například při tipování celkového vítěze turnaje či ligy.  

 

- dále se dá také vsázet na počet žlutých, červených karet, způsob jakým bude vstřelen 

první gól, co se stane nejdřív (autové vhazování, roh, odkop, volný kop, gól), v které 

části zápasu padne první gól, počet gólů v prvním/druhém poločase, počet rohových 

kopů v zápase a mnoho dalších zajímavých sázek. (22), (23) 
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1.1.6 Možnosti sázkových kanceláří  

 
Sázkové kanceláře se samozřejmě stále snaží přilákat nové a nové sázkaře co největší 

šíří nabídky, další metodou je vypisování kursů na velice rozsáhlou nabídku druhů 

sportů (lze sázet i na golf, kuželky, závody chrtů, biatlon či skoky na lyžích). Další 

možností je pak široká nabídka různých lig či turnajů daného sportu (ve fotbale tak bez 

problémů vsadím na zápasy v 5. anglické či zápasy v exotické singapurské lize). Ani 

toto však sázkařům nebylo dost a proto vznikly a těší se oblibě tzv. akumulované, resp. 

rozpisové (kombinované sázky) a vznikají další nové a nové druhy a typy sázek. 

Atraktivní pro sázkaře jsou též číselné hry. Velmi důležité jsou v současné době i 

kursové sázky přes internet, virtuální herna, poker a podobně. I zde je spousta možností 

k vylepšení. 

 

1.2 Omezení stanovená zákonem 
 

Loterie a jiné podobné hry (tak zní značně nepřesná definice dle zákona) se těší stále 

vzrůstající popularitě u velké části obyvatel. Výmluvná jsou čísla za rok 2010, kdy Češi 

utratili v loteriích, výherních hracích přístrojích, videoloterijních terminálech, kasinech 

či kursovém sázení přes 125 miliard Kč. (21) Jsou proto pod patřičnou kontrolou 

státních orgánů, zejména pak Ministerstva financí České republiky. 

 

1.2.1 Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách a novela zákona 

 

Zákon č. 202/1990 Sb. O loteriích a jiných podobných hrách je základní úpravou 

podnikání v oblasti kursového sázení. Ministerstvo financí ČR vydá povolení 

k provozování kursových sázek při splnění těchto základních podmínek. (24) 

 

1. Povolení může být vydáno pouze akciové společnosti se sídlem na území ČR, jejíž 

veškeré akcie znějí na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti činí minimálně 

10 000 000 Kč a nesmí být sníženo pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti 

povolení (§ 4 odst. 8 zákona). 
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2. Povolení nelze vydat tuzemské ( české ) právnické osobě se zahraniční majetkovou 

účastí, ani právnické osobě, ve které má tato společnost zahraniční majetkovou účast ( § 

4 odst. 5 zákona). 

 

3. Žadatel o povolení předloží Ministerstvu financí doklad o bezúhonnosti všech osob 

uvedených v § 4a odst. 1 zákona. Doklady o bezúhonnosti (výpis z evidence Rejstříku 

trestů příp. obdobný zahraniční doklad ) nesmí být v době předložení starší tří 

kalendářních měsíců a musí být předloženy v rozsahu uvedeném v § 4a zákona. 

 

4. K zajištění pohledávek státu a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na 

zvláštní účet u banky jistotu, která činí 10 000 000 Kč. S jistotou lze nakládat jen s 

předchozím souhlasem Ministerstva financí (§ 4b zákona). 

 

5. Provozovatel odvádí na veřejně prospěšné účely část výtěžku, ve výši která odpovídá 

v tabulce uvedenému procentu, t.j. nejméně 6 % - 20 % z rozdílu, o který příjem 

provozovatele tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her 

převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky a náklady státního dozoru ( v 

podrobnostech § 4 odst. 2 zákona ). Takto stanovené prostředky lze použít pouze pro 

veřejně prospěšný účel uvedený v povolení (§ 16 zákona). 

 
Přehled změn v oblasti regulace hazardu pro rok 2012 

 

Rok 2011 přinesl řadu zásadních změn v oblasti regulace hazardního průmyslu. Nejprve 

byla schválena novela zákona o loteriích č. 300/2011 Sb., následně Ústavní soud vydal 

několik klíčových rozhodnutí a nakonec došlo i na zdanění hazardu. (25) 

 

Změna zákona o loteriích již od 1.1. 2012 

 

Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve 

znění pozdějších předpisů 
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Novela, zákon č. 300/2011 Sb.  rozšiřuje pravomoc obcí cestou obecně závazných 

vyhlášek regulovat na svém území nejen provozování výherních hracích přístrojů, jak je 

tomu dosud, ale rozsah této pravomoci rozšiřuje rovněž na sázkové hry v kasinu (§ 2 

písm. i)), loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení 

obsluhovaných přímo sázejícím (§ 2 písm. j)) a dále na loterie a jiné podobné hry 

povolované podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/19990 Sb. (například interaktivní video 

loterní terminály). Obce pociťují celospolečenská rizika obvykle spojená s 

provozováním loterií a jiných podobných her, která se zejména projevu v narušování 

veřejného pořádku, v patologickém  hráčství atd.. Z tohoto důvodu se svěřuje obcím 

pravomoc regulovat právě ty hry, s nimiž jsou zmíněná negativní společenská rizika 

nejčastěji spojená. Novela je v uvedeném směru inspirována vládním návrhem zákona z 

roku 2005, který však tehdejší Poslanecká sněmovna neprojednala ani v prvním čtení, 

neboť byl opakovaně vyřazován z pořadu jejích schůzí. Právní úprava dále výslovně 

podřazuje turnaje v karetních hrách pod sázkové hry podle § 2 písm. i) zákona č. 

202/1990 Sb., a to z toho důvodu, že současná právní úprava tyto hry neupravuje a 

způsobuje tak právní nejistotu pokud jde o právní režim jejich provozování. Právní 

úprava je tedy dílčí, nikoliv komplexní novelou a dotýká se těch ustanovení a právních 

institutů platné právní úpravy, na které bylo  nutné urychleně reagovat přijetím nové 

legislativní úpravy. 

 

Změny v bodech 

 

1. Loterijní společnosti jsou zdaněny 20% sazbou z obratu a 19% sazbou daně 

z příjmu právnických osob 

 

Příjmy loterijních společnosti budou od roku 2012 zdaněny. Nahradí se tak současný 

systém odvodů na veřejně prospěšné účely (VPÚ). Výnos bude rozdělen mezi obce a 

stát. V případě výherních hracích automatů (VHP) a interaktivních videoloterijních 

terminálů (IVT) a obdobných her bude příjem dělen poměrem 80:20 ve prospěch obcí. 

V případě sázek pak v obdobném poměru ve prospěch státu. 
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Odhaduje se, že tak dojde k navýšení příjmů obcí o 4,6 miliardy korun a současně 

k navýšení kapitol Ministerstva školství o 800 milionů, Ministerstva kultury o 100 

milionů a Ministerstva práce a sociálních věci rovněž o 100 milionů korun. 

 

2. Interaktivní videoloterijní terminály (IVT) budou zdaněny stejně jako VHP 

 

Doposud IVT nepodléhaly povinnosti odvádět místní poplatek za každý umístěný hrací 

přístroj. I přesto, že z pohledu hráčů nejsou mezi oběma typy přístrojů žádné rozdíly. 

Navíc v případě IVT je možné (pro)sázet výrazně vyšší částky a negativní efekt na herní 

okolí je tak znatelně vyšší.  Podle nové úpravy budou IVT daňově stejně zatíženy jako 

VHP. Zákon nově stanoví povinnost odvést 55 korun za každý provozní den do 

rozpočtu obce, na jejímž území je umístěn.   

 

3. Obce budou moci vyhláškou plošně či místně zakázat provozování her, povolit 

provoz ve vybraných místech či určit provozní dobu heren 

 

Obce budou nově moci vydat obecně závaznou vyhlášku, která zakáže nebo omezí 

hazard na celém území obce či v její vymezené části. Rovněž budou moci stanovit i 

provozní dobu heren. Tímto způsobem bude možné regulovat VHP, VLT či kasina. Na 

základě nedávného rozhodnutí Ústavního soudu budou obce moci regulovat hazard také 

na základě §10 písm. a) zákona o obcích. Budou takto moci regulovat hazard  za účelem 

zabezpečení místního pořádku bez ohledu na zákon o loteriích. 

 

4. Obec se nově stává účastníkem řízení při povolování loterií a podobných her na 

svém území 

 

Obce získávají možnost ovlivnit umisťování některých loterijních zařízení na svém 

území také v postavení účastníků správního řízení vedeného Ministerstvem financí. 

Konkrétně jde o umístění herních částí interaktivních videoloterijních terminálů či 

lokálních herních systémů. Obcím se tak v oblasti regulace hazardu nabízí dvě paralelní 

možnosti – účast v povolovacím řízení a přijetí obecně závazné vyhlášky. 
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5. Platnost herních povolení vydaných Ministerstvem financí je zkrácena na 3 roky 

 

V současné době jsou některá povolení na provoz IVT vystavena na dobu 10 a více let. 

Díky zkrácení platnosti povolení na dobu tří let dojde k efektivnímu uplatnění obecně 

závazných vyhlášek regulujících hazard a současně budou respektována jednou 

přiznaná práva. IVT mohou být v určitých případech rušeny ještě v kratší lhůtě - pokud 

obce budou postupovat podle §10 písm. a) zákona o obcích. V takovém případě dojde 

ke zrušení povolení v okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení povolení. 

 

6. Rozšíření druhů a zvýšení sankcí za porušení zákona 

 

Sankce za porušení povinností stanovených zákonem se výrazně zvyšují. Kontrolní 

orgány získávají efektivní nástroj jak stíhat protizákonné jednání. 

 

7. Akciové společnosti s neprůhlednou vlastnickou strukturou již nemohou být 

provozovateli loterijních a jiných podobných her 

 

Cílem je dosáhnout nejen transparentních odvodů, ale také transparentních vlastnických 

struktur společností pohybujících se v hazardním průmyslu. Nejde o samoúčelný 

požadavek: jasná a čitelná vlastnická struktura je základním předpokladem pro očištění 

této oblasti od podezření z praní špinavých peněz. Nově bude moci provozovat loterijní 

a jiné hry pouze akciová společnost se sídlem na území ČR  založená k provozování 

těchto her a s veškerými akciemi znějícími na jméno. V případě, že je akcionářem této 

akciové společnosti jiná akciová společnost, musí znít na jméno i její akcie. 
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Přerozdělení finančních toků výnosů z hazardu - srovnání v letech 2010 a 2012*: 

 
 Obrázek č 2: Přerozdělení finančních toků výnosů z hazardu  
 
*) Pro rok 2012 odhad na základě dat, poskytnutých Ministerstvem financí ČR 
 

1.3 Sázky přes internet 
 
Sázení přes internet je elektronickou alternativou pro sportovní (kursové) sázení a 

hazardní hry provozované v hernách a kasinech. V poslední době je online sázení na 

internetu neustále na obrovském vzestupu. Sázkaři uzavírají sportovní i jiné sázky z 

pohodlí svého domova, těsně před zápasem, případně i v jeho průběhu. Také nabídky 

online sázkových kanceláří na internetu bývají mnohem bohatší. Podívejme se na 

možnosti a úskalí, které online hazard skýtá a na rozdíly mezi hazardem ve skutečném a 

virtuálním světě. (26)   

Hazardní hra 

Společným jmenovatelem hazardních her je kredit, reprezentující finanční vklad v určité 

hodnotě, který hráč musí do hry vložit, aby se jím zvolené hry mohl zúčastnit. Tento 

vklad se během hry rozděluje mezi hráče a provozovatele hry v závislosti na náhodnosti 

a způsobu hry. Pravidlem a jistotou hazardních her je, že z matematického hlediska je 

zisk ze hry vždy na straně provozovatele. Oproti tomu je v dlouhodobém horizontu hráč 

ve ztrátě, která vyplývá z podstaty hry. Nejatraktivnějším prvkem hazardních her je 

možnost rychlého zisku a zvýšená hladina adrenalinu z rizika hry. 

http://www.janfarsky.cz/aktuality/20111226165434_Prehled-zmen-v-oblasti-regulace-hazardu-pro-rok-2012odvody_hazardu.jpg
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Účast na online hazardu 

Většina společností profitující z online hazardu provozuje jak internetovou sázkovou 

kancelář zaměřenou na kursové sázení, tak kasino nabízející online verze her známých z 

kamenných kasin. Princip her a jejich provedení kopíruje jejich sesterské verze 

z reálného světa. Pro hráče, který se již v nějaké formě seznámil s některou z 

nabízených her by neměl mít problém s online variantou. Při kursovém sázení se 

vyplňuje tiket podobně jako v offline sázkové kanceláři, ruleta disponuje hlasem (a 

někdy i zobrazením) krupiéra, v některých vícečlenných hrách (např. poker) mohou být 

simulováni protihráči. Stejně tak se jedné online hry může účastnit více hráčů bez 

ohledu na jejich současnou fyzickou polohu. 

Podmínky účasti 

Hlavním a rozhodujícím faktorem pro účast v hazardních hrách je věk. Spodní hranice 

věku hráče je daná zákony země, jejíž je hráč platným občanem. Ta je nejčastěji 

stanovena na 18, nebo 21 let. 

Další důležitou podmínkou je finanční vklad. Online kasina často nabízejí hru s 

virtuálním vkladem, kdy hráč neriskuje vlastní hotovost, ale hraje nanečisto. Nejedná se 

tedy o hazard v daném slova smyslu. Pro hru s finanční hotovostí je nutné na účet 

provozovatele online kasina/herny složit určitý finanční vklad, který se potom promítne 

do hráčova herního účtu. Dle technických možností provozovatele je možné s vkladem 

volně zacházet a využívat je při účasti ve všech nabízených hrách. Stejně tak je možné 

nechat si jej zaslat nazpět na bankovní účet. 

Třetí podmínkou je určitá identifikace hráče, která slouží k prevenci hraní nezletilých. 

Dále je nutné dostačující technické vybavení (počítač, kvalitní internetové připojení) a 

přiměřená znalost hry. 
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1.4 Herní nabídka online sázkových kanceláří 
 
Herní nabídka se vždy částečně liší dle zvolené sázkové kanceláře či kasina. Většina 

provozovatelů rozděluje svou nabídku na dvě hlavní části: sázková kancelář a kasino. 

Kromě tradičního sportovního kursového sázení sázkové kanceláře navíc lákají své 

zákazníky i na ruletu, poker a další hazardní hry. Podle statistik dokonce tvoří jen 

příjmy z online rulety kolem čtyřiceti procent z příjmů celkových. Samotné hry se liší 

nejen vzhledem a provedením, ale často i stanovenými pravidly. Některé hry jsou 

rozšířené o funkce, které při „kamenných“ hrách nejsou možné. Nejčastěji jde o 

statistiky nebo historie tahů. (27) 

Typické rozdělení herní nabídky ve většině online sázkových kanceláří a kasin 

• Kursové sázky na sportovní, politické a společenské události 

• Výherní hrací přístroje 

• Karetní hry (Blackjack, Poker) 

• Stolní hry (Ruleta, Creps) 

• Videopoker 

1.5 Další možnosti sázkových kanceláří 

Mezi další možnosti a příležitosti kamenných sázkových kanceláří je zaměření se na 

zavedení loterií, losů, interaktivních videoloterijních terminálů atd.. Tyto možnosti si ve 

zkratce představíme. 

Loterie 

Loterie je hra, ve které hráč vsadí určitou finanční částku a snaží se uhádnout čísla, 

která budou vytažena z osudí. Počet čísel v osudí i počet tažených čísel je pevně dán. V 

Česku se nejstarší a nejpopulárnější loterie nazývá Sportka. Zde se jedná se o tipování 6 

čísel z 49 možných. 

 

Loterie lze rozdělit do dvou základních typů: 

Při aktivní loterii volí hráč podle svého vlastního uvážení pevně daný počet čísel, které 

jsou pak taženy z pevně daného počtu čísel v osudí. Tipování se obvykle provádí 
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pomocí tipovacího formuláře, na kterém hráč předpokládaná čísla zakřížkuje. Po 

vylosování čísel se podle určitého schématu určuje výše výhry. Podle počtu uhádnutých 

čísel se stanoví výhra jako určitý poměr z celkové vsazené částky. V Česku jsou to 

loterie Sportka, Tipšestka, Fortuna Loto, Korunka, Mates, Šťastných deset, Keno a 

Euromilóny. 

 

Při pasivní loterii si hráč zakoupí los. Na losu je už předem vytištěné číslo. Losování 

probíhá tak, že se podle předem určeného klíče losuje, který los vyhrává. Obvykle se 

určí číslo losu, který obdrží hlavní výhru. Další ceny získávají losy, jejichž čísla končí 

určitou kombinací čísel. V pasivní loterii je výše hlavní výhry a výše ostatních cen 

stanovena pevně předem. V praxi se vyskytují i hrací systémy, které oba základní typy 

určitým způsobem kombinují. (28) 

Losy 

Los je doklad o zaplacení určité částky jako vkladu do hry. Vyplacení případné výhry je 

podmíněno předložením losu. Los je tedy poukazem na případnou výhru. 

 

Pod pojem los je možno zahrnovat: 

 

• „klasický“ los – má předtištěné sériové číslo, po ukončení prodeje se losuje (tzv.   

                                      pasivní loterie) 

• stírací los (anglicky scratchcard) – výsledek ihned  

o typ s předtištěnou výhrou – kombinace výherních symbolů je již 

natištěna, odkrývá se celé pole 

o typ „vždy vyhrávající“ – odkrývá se konkrétní počet ze všech polí, která 

v určité kombinaci vždy mohou dát výhru (celkový počet skutečných 

výher není dán předem, ale odhadnutelný dle teorie pravděpodobnosti) 

• tiket (sázenka) s tipovanými výsledky losování (sportka, bingo). 

 

Kromě toho existují různé kombinace (hra šance ve sportce – losování čísla tiketu, 

losování nevyhrávajících stíracích losů) (29) 
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Interaktivní videoloterijní terminály 

Videoloterijní terminály jsou "automaty" připojené pomocí zabezpečeného 

internetového připojení k centrálnímu serveru. U hráčů dosahují velké obliby zejména z 

důvodů vyšší maximální sázky a tím i vyšší maximální možné výhry. Hra je tak 

rychlejší a napínavější. 

 

Centrální loterijní systém (CLS) tedy tvoří interaktivní videoloterijní terminály, 

umístěné v provozovně a server, umístěný u společnosti, která tento systém provozuje. 

CLS je povolován a kontrolován přímo ministerstvem financí ČR, není tedy závislý na 

místních úřadech. (30) 

Jak můžeme vidět na následujícím obrázku především interaktivní videoloterijní 

terminály jsou velmi oblíbené a jejich záliba u hráčů stále stoupá. Rok od roku se 

zvyšuje i jejich počet. (31), (32) 

Obrázek č. 3: Statistika hazardních her 
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Shrnutí  

 

Cílem této kapitoly je vysvětlit si, o čem vlastně samotné kursové sázení je, seznámit se 

s základními pojmy kursového sázení a dalšími možnostmi sázek. Sázení je vymezeno 

daným zákonem a proto je důležité se obeznámit s jeho výkladem. Dále bychom si  měli 

představit možnost kursového sázení na internetu a vše co s tímto online hazardem 

souvisí, např. podmínky pro účast či nabídky internetových her. Další částí této kapitoly 

je představení různých možností sázkových kanceláří jako je využití a zavedení loterií, 

losů a interaktivních videoloterijních terminálů. 
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2 MARKETINGOVÉ METODY  
 
 

2.1 Marketing v současnosti, marketingový mix, získávání informací, 
zvyšování podílu  
 
Když se někoho zeptáte, co to ten marketing vlastně je, dočkáte se mnoha různých 

odpovědí. Většinou uslyšíte to, že jde přece o zadávání reklamy do tisku či televize, 

případně se vás pokusí oslnit znalostí čtyř P. Pokud se však ozvete s tím, že reklama je 

pouze jednou z částí nástrojů marketingu, podívá se na vás tázaný asi trošku nedůvěřivě. 

Jak je uvedeno v knize Philipa Kotlera, dva rozšířené, avšak odlišné pohledy na 

marketing jsou: (9) 

 
• marketing je podnikový útvar – podniky sice mají marketingové oddělení, ale 

nelze marketingové myšlení a přístupy lokalizovat pouze na toto místo 

 
• marketing je prodej – marketing je pochopitelně mnohem více než jen prodej,            

začíná dlouho předtím, než je k dispozici nějaký určitý produkt 

 

Marketing je v dnešní době nedílnou součástí každé společnosti, která chce přežít. 

Dokonce by se dalo říct, že nejhlubším účelem existence podniku je vytvářet zákazníka 

a pak má v tom případě každá taková podniková organizace pouze dvě základní funkce 

a to marketing a inovace. (4) 

 

Bereme- li v úvahu právě marketing, pak zjistíme, že jeho cílem je poznávat a vytvářet 

zákazníka, porozumět mu a to takovým způsobem a tak dobře, aby náš výrobek či 

služba co nejpřesněji odpovídal jeho přáním a potřebám. Je proto třeba hledat to, co pro 

zákazníka představuje určitý význam a zároveň hodnotu. Pokud si manažeři společností 

myslí že tu hodnotu reprezentuje jejich výrobek dopouštějí se tím omylu. Zákazník si 

nikdy nekupuje výrobek, on si v podstatě kupuje uspokojení z něj, po kterém touží. 

Kupuje si právě tu zmiňovanou hodnotu výrobku či služby. (4) 
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2.1.1 Marketing v současnosti 

 
Když mluvím o tom, že marketing musí být nedílnou součástí každé organizace či 

společnosti mám na mysli samozřejmě marketing současný – moderní, nikoliv ten 

starší, dnes již neúčinný. Mezi hlavní rysy toho „původního“ marketingu patří 

především: (9) 

 

• ztotožňování marketingu s prodejem 

• snaha o dosažení zisku z každé operace místo úsilí o cílevědomé poskytování 

      hodnoty zákazníkovi v průběhu jeho celého „životního cyklu“ 

• prodej produktu místo snahy o pochopení a uspokojení skutečných potřeb 

zákazníka 

• naplánování každého komunikačního nástroje oddělení místo jejich integrace 

• důraz na získávání zákazníků místo péče o ně 

 

Marketing nelze provádět zde popsaným způsobem, pokud má být úspěšný.  

 

Velké množství autorů se shoduje v názoru, že v minulých letech došlo k zásadní změně 

v chápaní i samotnému fungování marketingu. Stejně tak jako se změnilo chování 

zákazníků, musí se nutně změnit i marketing. Ivan Bureš ve své knize Ofenzivní 

marketing aneb Jak zaútočit na konkurenci (2) tvrdí, že vítězem na trhu bude v tomto 

století pouze ten, kdo: 

 

• dokáže nejrychleji reagovat na přání a potřeby zákazníka 

 

• nabídne kvalitní fungování zákaznického servisu o 10 prvcích: servis prodejní,      

dodavatelský, technický, informační, osobní, komunikační, garanční, 

reklamační, 24ti hodinový a globální 

 

• a bude umět vybrat a dokonale zacvičit svůj personál „první linie“ takovým 

způsobem, aby měl zákazník po každém kontaktu jednoznačný pocit, že s těmito 

lidmi je radost jednat 
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Toto vše pak lze shrnout v základních heslech: schopnost, reakce, bezproblémovost a 

nákupní zážitek. 

 

S podobným názorem přichází i Philip Kotler (8), který dospěl k názoru, že každý 

podnik je dnes poskytovatelem služeb a třemi podstatnými slovy pak budou pružný, 

promptní a přátelský. Kvalita služeb je nejslibnějším zdrojem diferenciace a rozlišení a 

zároveň je podstatou podnikání namířeného na zákazníka. 

 

Podle Kotlera je však paradoxem, že se stále opakuje, že se marketing musí soustředit 

především na zákazníka, ale přitom podoba 4P reprezentuje pohled prodejce, nikoli 

zákazníka.  

 

2.1.2 Marketingový mix 

 
Marketingový mix je souborem taktických marketingových nástrojů - výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle 

přání zákazníků na cílovém trhu. 

Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které organizace dělá, aby 

vzbudila poptávku po produktu. Tyto kroky se rozdělují do čtyř proměnných:  

 

1. Produkt označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro produktu), ale 

také sortiment, kvalitu, design, obal, značku, záruky, služby a další faktory, 

které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho potřeby 

a očekávání. 

2. Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje i 

slevy, podmínky a termíny placení, náhrady nebo možnosti úvěru. 

3. Místo uvádí, kde a jak se bude produkt prodávat, včetně distribučních cest, 

dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. 

4. Propagace říká, jak budou spotřebitelé o produktu informováni (od přímého 

prodeje přes public relations, reklamu a podporu prodeje). (16) 
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       Obrázek č. 4: Marketingový mix 
 
 
Na správném marketingovém mixu závisí úspěch 

Cit a umění namíchat správně všechna P marketingového mixu jeho podložek je to, co 

nám umožní triumfovat (nebo naopak neuspět) na trhu. Protože každá ze složek 

marketingového mixu je de facto samostatným oborem, existuje na trhu celá řada 

specializovaných marketingových agentur, které mohou svým know-how pomoct firmě 

vybudovat ideálně složený a vyvážený marketingový mix.  

Ve své další knize – Marketing podle Kotlera – Jak vytvářet a ovládnout nové trhy (9) – 

Philip Kotler vyjadřuje velice podstatné otázky, které si kladou marketingoví manažeři. 

Tady jsou ty nejzajímavější a nejdůležitější, týkající se tohoto oboru (upraveno pro trh 

kursového sázení): 

 

• Jak bychom měli reagovat na tlak zákazníků na nižší ceny (vyšší kursy)? 

• Jak můžeme soupeřit s konkurenty, kteří mají nižší náklady? 

• Jak můžeme vybudovat více prodejních kanálů a přitom předejít jejich      

konfliktnosti? 

• Jak můžeme svou vlastní nabídku odlišit od nabídky konkurence? 

• Jak snížíme náklady na získávání zákazníků ? 

• Jak dalece můžeme uzpůsobovat produkty podle přání jednotlivých zákazníků? 
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• Jak zvýšíme produktivitu obsluhujícího personálu? 

• Jak si delší dobu udržíme loajalitu svých zákazníků ? 

• Jaké jsou hlavní způsoby, jimiž můžeme přispět k růstu obratu firmy? 

• Jak můžeme identifikovat a zvolit správný tržní segment, které bychom měli     

obsluhovat? 

• Jak vybudujeme silnější obchodní značku? 

• Jak poznáme, kteří zákazníci jsou důležitější? 

• Jak můžeme měřit návratnost reklamy, podpory prodeje a činností ve smyslu 

public relations? 

 

Nalezení správných odpovědí na tyto otázky nám pomůže správně stanovit priority 

navržených marketinkových činností a aktivit a zorientovat se tak na trhu. Zavedení 

podstaty marketingu do praxe nemůžeme ponechat zmatenému tápání a hledání, musí 

být dodržovány určité soustavy, vše musí být nějakým způsobem řízeno. Tento proces 

řízení marketingu charakterizuje Philip Kotler následovně: 

 

V → SCP → MM → R → K 

kde 

V = výzkum (tj. výzkum trhu), 

SCP = segmentace, zacílení a prezentace (positioning), 

MM = marketingový mix (obecně známý jako čtyři P), 

R = realizace  

K = kontrola (získání zpětné vazby, vyhodnocení výsledků a revidování 

nebo zlepšování strategie SCP a taktiky MM) 

 

Jestliže má mít řízení úspěšný průběh, je nutné jej dobře naplánovat. Přínos plánování 

nespočívá ani tak v konečném plánu, jako v samotném procesu plánování. Zmíněné 

plánování je však nutno průběžně pozměňovat v závislosti na tom, jak se mění situace a 

podmínky na příslušném trhu.  
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Marketingový plán má dle Philipa Kotlera následující rozdělení: 

 

1) situační analýza – zde zkoumáme makrosíly a herce (podnik,konkurenti, 

dodavatelé…), realizujeme SWOT analýzu 

2) záměry a cíle – na základě situační analýzy si stanovíme záměry, určíme a seřadíme 

cíle, včetně jejich časového harmonogramu 

3) strategie – výběr nejefektivnější cesty k dosažení stanoveného cíle 

4) taktické kroky – strategii rozpracujeme, a to s ohledem na všechny 4P 

5) rozpočet – stanovení předběžné kalkulace nákladů 

6) kontrola – je třeba stanovit termíny a měřítka, udržovat zpětnou vazbu 

 

2.1.3 Propagace  

 
Tak jako v minulých letech nastaly v marketingu změny i nahlížení na něj, totožný 

vývoj je patrný i v propagaci. Pryč je doba, kdy veletrh sloužil firmám hlavně k přijetí 

nových objednávek a uzavírání spousty obchodů nebo televizní reklama na prací prášek 

nebývalého účinku, téměř zapříčinila davy lidí v obchodních centrech. Spotřebitelé jsou 

dnes vyspělejší, zkušenější, a i otrlejší. Je neustále těžší zákazníka něčím zaujmout a 

přimět jej ke koupi propagovaného výrobku. Masová reklama a propagace ubírá na 

intenzitě. Musíme se ale zamyslet nad tím, co má správná – a zároveň účinná – reklama 

nabídnout. Jak jsem již v předchozích kapitolách zmínil, pro spotřebitele není důležitý 

výrobek samotný, ale kvalita pro něj v něm obsažená. A reklama tedy nesmí být 

zacílena jen na sdělování faktů a informací týkajících se výrobku, ale musí poskytovat, 

prodávat určité východisko nebo sen. Musí zaujmout především přání svých zákazníků. 

(7) 

 

Společnosti by si měly dříve než si reklamu objednají uvědomit, jestli jim dodá větší 

množství spokojených zákazníků, než když vynaloží stejnou sumu na zdokonalení 

výrobku, vylepšení služby apod., čím kvalitnější bude výrobek či služba, tím méně 

prostředků je následně nutné vynakládat na jeho podporu. Kupující budou věrnější, 

přijdou znovu i bez reklam a navíc sami reklamu budou dělat tím, že budou 

s nabízeným výrobkem či službou spokojeni. 
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Oldřich Schwarz definuje 3 základní principy na které je třeba brát ohled: (13)  
 

1) již zmiňovaná nutnost prezentace daného užitku, nikoli samotného výrobku či služby 

2) použití příslušných postupů a forem, které nejsou obvyklé, které konkurence ještě    

nepoužila a na základě kterých si nás zákazník skutečně všimne a zapamatuje 

3) maximální srozumitelnost 

 

Základ jakékoliv propagace by měl vycházet z modelu AIDA, kde jednotlivá písmena 

představují tyto čtyři kroky: 

A - Attention (pozornost) 

I - Interest (zájem) 

D - Desire (touha) 

A - Action (akce) 

 

Schwarz dále připomíná obecně platné zásady propagace, reklamy a inzerce. Mezi 

hlavními vyjmenovává tyto zásady: 

 

• věnovat maximální pozornost výběru médií, která chceme využít 

• mít svůj vlastní styl, který se odlišuje a bude konzistentní 

• snažit se sdělit zákazníkovi to nejzajímavější a nejdůležitější co nejdříve 

• měřit výsledky, přičemž jediným měřítkem je růst prodejů 

• ukázat výrobek či službu v akci, během činnosti, ukázat užitek 

• důsledně trvat na kvalitě, zobrazení, provedení vyhotovení atd. 

• nepředpokládat, že každý inzerenta zná a najde, uvádět kontaktní údaje 

 

A na závěr to nejpodstatnější. Ať se již rozhodneme pro jakékoli formy reklamy, je 

třeba stále myslet na jejich mix, jejich kompletní složení a vzájemné propojení. Úspěch 

se nemůže dostavit pokud se budeme orientovat pouze na jednu oblast či aktivitu. 

Musíme si na základě svých poznatků, zkušeností a průzkumů vybrat vhodné nástroje a 

ve správných poměrech je použít. Neexistuje žádná konkrétní jediná a dokonalá 

kombinace nebo mix komunikačních nástrojů. O tom, co je třeba udělat a vykonat, 

rozhodnou základní cíle společnosti a tržní podmínky. (13)   
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2.1.4 Získávání informací 

 
Jestliže si stručně shrneme závěry minulých kapitol, tak pak aby byla firma dlouhodobě 

úspěšná a vydělávala musí veškerou svou činnost podřídit požadavkům a přáním 

zákazníka, jeho potřebám a představám. Aby ale toto mohla udělat, musí nejprve zjistit, 

co zákazník vlastně chce a potřebuje, ba dokonce musí jít ještě dál, musí se snažit určit, 

co zákazník bude chtít v budoucnosti a o čem zatím sám nemá nejmenší ponětí. 

 

Je proto velice důležité, aby se každá firma věnovala průzkumu trhu. Obecně se 

průzkum dělí na primární, tj. vlastní sběr nových informací a sekundární, což jsou 

informace již dříve posbírané. Druhý způsob je levnější a rychlejší variantou, bohužel 

přesně neodpovídá požadavkům každé firmy, není přesně zacílen, často je zastaralý či 

nebyl uskutečněn vůbec. 

 

Pokud provádění jakoukoliv formu průzkumu, musíme brát vždy ohled na zásadní věc: 

je to zákazník, nikoliv průzkumník, statistik, kdo bude realizovat budoucí nákupní 

rozhodnutí, a proto mu musí být podřízen průzkum, jeho názory musí průzkum kvalitně 

zpracovat. Průzkumník jej nesmí ani ovlivnit, ani zkreslit. 

 

Obecná představa průzkumu patrně bude taková, že někde na ulici oslovím 

kolemjdoucího s otázkou, co by si chtěli koupit, popř. od jaké firmy a z jakého důvodu. 

Je však potřeba si uvědomit, že daleko větší výsledky a kýžený efekt mi přinese, budu-li 

se více ptát současných zákazníků, proč ode mě kupují, v čem vidí mou výhodu oproti 

konkurenčním společnostem, než zjišťovat, proč ode mě všichni ostatní nekupují. (5) 

 

Vůbec nejpoužívanější metodou je osobní dotazování,  které tvoří skoro polovinu 

výzkumné práce. Nyní se podrobněji podíváme na základní znaky některých 

dotazovacích metod, které budou použity při mém zkoumání. 

 

Osobní dotazování je číslem jedna v primárním sběru informací, a to především z těchto 

následujících důvodů: 
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• tazatel lépe upoutá pozornost respondenta, může ho kontrolovat, usměrňovat 

• tazatel a respondent společně jsou schopni dosáhnout vyšší kvality průzkumu 

• možnost kvalitnějšího vysvětlení, respondent má více čas na odpověď a tazatel 

lépe porozumí 

• je možno provádět instruktáž určitých produktů atd. 

 

Samozřejmě jde zde také řada nevýhod, zejména komplikovanost organizace osobních 

rozhovorů, vyšší náklady na daný průzkum a také nedostatek času. 

 

Kvalitativní výzkum je opakem výzkumu kvantitativního, nepoužívá statistické metody 

a techniky. Jeho úkolem je zjistit, co zákazník preferuje, názory na produkt, přání a 

potřeby zákazníků apod.. 

 

Výzkum na internetu prochází velice bouřlivým rozvojem, dnes již je zcela běžně 

využíván. V dnešní době lze jednoduše na trhu sehnat speciální výzkumný software, 

běžně se na stránkách mnoha firem setkáváme s dotazníky, které si při dotazovaní 

zákazníci sami řídí. Zajímavou možností pro sběr dat jsou tzv. chaty, kde nejsme 

s respondentem v žádném osobním kontaktu a dotazovaný je zde v anonymitě a očekává 

se tedy větší odhalení. Avšak na druhou stranu respondenti nemusí odpovídat pravdivě a 

mohou si hrát na někoho jiného a zkreslit tak námi získané výsledky. 

 

Mystery shopping je rychle se vyvíjející sektor, který se zabývá zejména testováním 

prodejních metod. Jde o kvalitativní výzkum s cílem zvýšit celkové uspokojení 

zákazníků. Typicky se mystery shopping používá k testování chování prodávajících, 

jejich znalostí a dovedností, zjištění délky jednotlivých časů nákupního procesu atd. 

 

Na základě skutečností zjištěných výzkumem nastávají další dvě části, které jsou 

s prováděným průzkumem neodmyslitelně spjaty a spojeny.  Ze získaných informací je 

třeba získat nějaký výstup, který bude zakončen souborem určitých aktivit směřujících 

k určitému cíli. Výsledky zkoumání popisující určitou situaci (situační analýza) musí 

být propojeny a srovnány v souladu s marketingovými a obchodními cíli tak, aby bylo 

možno dát dohromady soubor doporučení, konkrétních činů pro vedení společnosti. 
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Projekt marketingového výzkumu by měl nabídnout názory na nutná opatření, která z 

průzkumné studie vyplývají, např. zlepšit srozumitelnost komunikace, zvýšit aktivitu 

prodejních sil, nebo přizpůsobit produkt atd.. (18), (5) 

 

2.1.5 Zvyšování podílu na trhu 

 
Dřív než napíšu cokoliv o zvyšování podílu na trhu je třeba si uvědomit, čeho chci 

vlastně dosáhnout. Kromě zvýšení svého podílu na trhu můžu zároveň zvyšovat svůj 

obrat, zisk, marži, růst ceny akcií či vyvíjet nové, v budoucnu důležité produkty, snažit 

se o zvýšení spokojenosti současných zákazníků, zvýšení úrovně kvality, zlepšení 

image společnosti atd.. Musím pouze dát pozor na to, aby mé záměry byly 

realizovatelné a vzájemně se nevylučovaly. Pokud budu vycházet ze základní věty – 

dělat správné věci a dělat je správně – potom správné věci musím vyhledávat mezi 

tržními příležitostmi a v tom, že budu tyto správné věci dělat správně, by mi mělo 

pomoci právě již pečlivé sledování a poskytování kvality konečnému zákazníkovi. (6) 

 

Vznik tržních příležitostí umožňují tyto 3 základní situace (8): 

 

1) nabídka nového výrobku nebo služby 

2) nabídka něčeho, čeho je na trhu v danou chvíli nedostatek 

3) nabídka již existujícího výrobku nebo služby novým nebo lepším způsobem 

 

Teď se můžu podívat na možnosti a způsoby, jak zákazníkovi poskytovat vyšší hodnotu 

než konkurence. V zásadě existují 3 možnosti: 

 

1) mohu zákazníkovi pomoct snižovat jeho ostatní náklady 

2) mohu si naúčtovat nižší cenu 

3) mohu svou nabídku vhodně doplnit dalšími přínosy, a zvýšit tak její atraktivnost 
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Nemůžeme skončit jinak, než s maticí navrženou Igorem Ansoffem, která nám ukazuje 

potenciální cesty a možnosti vytváření poptávky, rozlišuje čtyři strategie: (10) 

StrategieStrategie
rozvoje trhurozvoje trhu

StrategieStrategie
tržnítržní penetracepenetrace

StrategieStrategie
rozvoje výrobkurozvoje výrobku

StrategieStrategie
diverzifikacediverzifikace

T
R

H

St
áv

aj
íc

í
N

ov
ý

PRODUKT

Stávající Nový

Vysoce riskantní

Technické riziko

Komerční riziko

Zvyšování kvality

Technické riziko
Komerční riziko

 
      Tab. č. 2 : Ansoffova matice  
 
 

• strategie tržní penetrace - usiluje o využití tržního potenciálu danými výrobky 

na stávajících trzích formou zintenzivnění užití produktu u stávajících 

zákazníků, získáváním zákazníků, kteří dosud nakupovali u konkurence nebo 

výrobek dosud nevyužívali. 

• strategie rozvoje výrobku - spočívá v nabídce nových výrobků pro stávající 

trhy, má formu inovace, resp. rozšíření programu nabídky a to způsobem vývoje 

nových provedení výrobků. Získat nové zákazníky superioritou známých 

produktů obnáší vysoké technické riziko. 

• strategie rozvoje trhu - představuje proniknutí na nové trhy se stávajícími 

výrobky anebo získávání nových tržních segmentů pomocí speciálního 

provedení výrobků dle požadavků konkrétní dané cílové skupiny. Zde hrozí 

především riziko komerční. 

• strategie diverzifikace - pronikání nových výrobků na nové trhy, je vždy 

zatíženo vysokou rizikovostí. Zde dochází ke kombinaci jak komerčního tak i 

technického rizika. 
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2.2 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (Strengths) a 

slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s 

určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. Jedná se o metodu 

analýzy užívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik 

(policy analysis). S její pomocí je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt 

problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) 

plánování společnosti.   

Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech 

výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 

nejvýznamnějších amerických společností. 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných 

a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a hrozbám, na straně druhé lze 

získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich 

vzájemného střetu. SWOT analýzu je dále možno členit pomocí mřížky: (7), (16) 

SWOT analýza 

SWOT- 
analýza 

Interní analýza 
Silné stránky Slabé stránky 

E 
x 
t 
e 
r 
n 
í 
 

a 
n 
a 
l 
ý 
z 
a 

Příležitosti 

 
 
S-O-Strategie: 
Vývoj nových metod, které 
jsou vhodné pro rozvoj 
silných stránek společnosti 
(projektu). 
 
 

W-O-Strategie: 
Odstranění slabin pro 
vznik nových příležitostí. 

Hrozby 
S-T-Strategie: 
Použití silných stránek pro 
zamezení hrozeb. 

W-T-Strategie: 
Vývoj strategií, díky nimž 
je možné omezit hrozby, 
ohrožující naše slabé 
stránky. 

           Tab. č. 3: SWOT analýza 
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Aplikace 

Při aplikaci SWOT analýzy v oblasti lidských zdrojů jsou silné a slabé stránky chápany 

jako analýza současnosti, možnosti a hrozby jako analýza dalšího možného vývoje... 

Výstupy 

Výstupem kompletní analýzy SWOT je chování společnosti, která maximalizuje 

přednosti a příležitosti a minimalizuje své nedostatky a hrozby. 

 

2.3 Porterova analýza 
 
Porterova analýza (někdy také Analýza pěti sil) (Five Forces Industry Analysis) 

pomáhá nastavit a řídit dlouhodobou atraktivitu oboru. Vysvětluje vztahy mezi pěti 

dynamickými silami, které ovlivňují daný obor. Jsou to: (16) 

 

• intenzita konkurenčního boje 

• hrozba vstupu nových konkurentů  

• hrozba výskytu substitutů 

• vyjednávací síla kupců  

• vyjednávací síla dodavatelů 

 

2.4 SLEPT analýza 
 
SLEPT analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. Umožňuje 

vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých oblastí podle 

těchto faktorů: (17) 

 

• Social – sociální hledisko 

• Legal – právní a legislativní hledisko 

• Economic – ekonomické hledisko 

• Policy – politické hledisko 

• Technology – technické hledisko 
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2.5 Sponzoring jako nástroj reklamy  

 
Sportovní marketing je pojem sjednocující reklamu, public relations a sportovní 

události. Reklama jako jedna ze součástí reklamní politiky podnikání je informativního 

nebo sugestivního druhu. Informativní reklama může pozitivně ovlivňovat image 

značky nebo také zvýšit známost značky. Sugestivní reklama staví na emocích, stupňuje 

sympatie, aktualizuje a zesiluje aspekty jako mládí, dynamiku a sílu. Samotnou 

informační funkci nemůže převzít jen sportovní reklama. Tři klasické formy 

komunikativní politiky jsou: (10), (17) 

 

• 1. Reklama 
 

Úmyslná a nenucená forma ovlivňování cílených osob pomocí speciálních 

komunikačních prostředků. Myšleny jsou následující formy: 

o použití titulu oficiální sponzor na inzerátech, plakátech, v televizním 

vysílání, aniž by byl reklamovaný prostředek blíže představen 

o použití sportovního angažmá ve formě osvědčení špičkovými sportovci 

nebo sportovními týmy 

o použití sportovního angažmá na cílenou skupinovou kampaň, tedy k 

oslovení určité vytipované skupiny, současně s běžnou reklamou 

 

• 2. Podpora prodeje 
 

Má za úkol synchronizovat nabídku s poptávkou a krátkodobě stimulovat 

poptávku po zboží. Akční nabídka pro spotřebitele popř. obchod by byla: 

o vypsání ceny orientované na spotřebitele pod záštitou podporovaného 

sportovce 

o soutěže pro spotřebitele s pozváním na sponzorovanou akci (utkání – 

mistrovské, pohárové apod.) pro vítěze 

o soutěže s možností výhry sportovní aktivity nebo tréninku společně s 

mužstvem 

o VIP vstupenky na sponzorovanou sportovní akci (např. s přístupem do 

zákulisí, na raut) 

o autogramiáda předních sportovců v místě prodeje 
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• 3. Public relations (práce s veřejností) 
 

Moderní řízení považuje za důležité nejen znát veřejné mínění, ale i ovlivňovat 

je cestou vztahů s veřejností. Právě zde se aktualizuje zmíněná zásada, že je 

snadnější dosahovat vybrané cíle s podporou veřejnosti, než pokud čelíme 

veřejné opozici nebo nezájmu. V tomto marketingově důležitém principu jde o 

vytváření dobré pověsti, pochopení, vnímání, důvěryhodnosti a souladu. Činnost 

v rámci vztahů s veřejností – public relations – je tak nepřetržitým plánovaným 

úsilím vedoucím k porozumění mezi organizacemi a veřejností. 

Příklady pro public relations 

o představení sponzoringu na tiskových konferencích, ve sdělovacích 

prostředcích, v klubovém časopise 

o pozvání vlivných nebo známých osob z obce nebo regionu vytvářejících 

veřejné mínění na sponzorovanou sportovní akci s odpovídající péčí a 

pohoštěním 

o tiskový servis v rámci velké sportovní akce s péčí a ochotou poskytnutí 

informací tisku o právě probíhajícím sportu, zajištění sportovců pro 

interview 

 

Nápadná inscenace názvu značky zvyšuje její aktuálnost. Přestože je většinou výměna 

informací v klasickém sponzoringu omezena nedostatkem prostoru, s úspěchem se 

používá tradiční reklama na panelech kolem hřiště. Během hry je eliminován negativní 

postoj k reklamě a potenciální cílová skupina může být takto oslovena.  

 

Shrnutí 

 

Ve druhé kapitole diplomové práce je důležité se seznámit s různými marketingovými 

metodami, které mohou být při práci využity, zjistit jaký je v marketing v současnosti či 

jakým způsobem by měla probíhat reklama a propagace v dnešní době. Další částí je 

získávání informací od zákazníků např. formou dotazníků nebo pomocí jiných způsobů 

výzkumu. Je velmi důležité říct si něco také o zvyšování podílu na trhu, sponzoringu 

jako reklamě a základních ekonomických analýzách, ať už mluvíme o SWOT analýze, 

Porterově či SLEPT analýze. 
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3 FINANČNÍ ANALÝZA 
 
Finanční analýza hraje významnou roli ve finančním řízení podniku s jejíž pomocí je 

možné odhalit problémy v hospodaření podniku a jejich příčiny. 

 

Finanční analýza je formalizovanou metodou, která poměřuje získané údaje mezi sebou 

navzájem a poskytuje celou řadu informací k posouzení finančního zdraví společnosti. 

Vyhodnocuje údaje účetních výkazů a pomáhá odhalit silné i slabé stránky finančního 

hospodaření firmy. Je pohledem do minulosti, ale současně i základnou, díky níž se 

odvíjí podnikatelský záměr pro příští období. Pro každý management je důležité, aby 

zde fungovala zpětná vazba, díky níž lze zjistit, zda prováděná činnost byla úspěšná. 

Informačními zdroji pro zpětnou vazbu musí být kvalitní a objektivní údaje zjištěné 

v účetnictví podniku, respektive v účetních výkazech. Pomocí správné interpretace 

těchto čísel lze analyzovat dosavadní vývoj, plánovat budoucí činnosti firmy a 

odhadovat vývoj její finanční situace, vyhlídky a šance do budoucna. 

 

Analýza finanční situace a finančního hospodaření by tedy měla nejen zobrazit minulý 

vývoj a určit příčiny zlepšení nebo zhoršení hospodaření, ale také přispět k volbě 

nejvhodnějších směrů dalšího finančního vývoje činnosti společnosti. Podstatné je, aby 

manažeři nebyli údaji přehlceni, a proto je třeba vybrat jen ty nejdůležitější, které 

vhodně popisují aktuální situaci v podniku. Za účetním zpracováním musí tedy 

následovat analýza výsledků. Při zpracování této analýzy se mohou uživatelé setkat 

s problémy, v ekonomii totiž neexistují teoretické modely „vzorových“ podniků, každý 

podnik je originálem. Taktéž nelze přesně pojmenovat platné „správné“ hodnoty 

ukazatelů. U některých ukazatelů jsou pouze známé doporučené hodnoty, ty však 

zároveň nemusí být ideálními za všech situací, do kterých se podnik může dostat. I 

výborně použitelné metody zpracování dat v ekonomii mohou selhat. 

 

Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexní posouzení úrovně současné finanční 

situace společnosti a jejich příčin, tedy tzv. finanční zdraví podniku. Finanční zdraví 

podniku je možné posuzovat na základě schopnosti podniku udržet vlastní existenci a 

produkovat efekty pro vlastníky ve formě, co nejlepších výsledků. 
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3.1 Uživatelé finanční analýzy 

Investoři 

Investory rozumíme ty subjekty (akcionáře, společníky...), které do podniku vkládají 

kapitál za účelem jeho zhodnocení. Očekávají tedy, že po určitém čase se jim tyto 

vložené prostředky vrátí, ale také, že získají něco navíc, ať už ve formě dividend či 

podílů na zisku nebo prodejem zhodnocených akcií. Z toho vyplývá, že akcionáři 

(společníci) mají prioritní zájem o finančně-účetní informace bez ohledu na to, zda jde o 

kapitálově silné institucionální investory (investiční fondy, banky atd.) či fyzické osoby 

s relativně omezenými kapitálovými možnostmi. 

Manažeři 

Manažeři využívají informace poskytované finančním účetnictvím především pro 

dlouhodobé a operativní řízení podniku. Tyto informace umožňují vytvoření zpětné 

vazby mezi řídícím rozhodnutím a jeho praktickým důsledkem. Znalost finanční situace 

podniku jim umožňuje rozhodovat se správně při získávání finančních zdrojů, při 

zajišťování optimální majetkové struktury, včetně výběru vhodných způsobů jeho 

financování, při alokaci volných peněžních prostředků, při rozdělování disponibilního 

zisku apod. Finanční analýza, která odhaluje silné a slabé stránky finančního 

hospodaření podniku, umožňuje manažerům přijmout pro příští období správný 

podnikatelský záměr rozpracovaný ve finančním plánu. Manažeři mají často zájem o 

informace týkající se finanční pozice jiných podniků (konkurence, dodavatelé, 

odběratelé). 

Obchodní partneři 

Obchodní dodavatelé se zaměřují především na to, zda bude podnik schopen hradit 

splatné závazky. Jde jim především o krátkodobou prosperitu, solventnost a likviditu. U 

dlouhodobých dodavatelů se soustřeďuje zájem také na dlouhodobou stabilitu, s cílem 

zajistit svůj odbyt u stabilního zákazníka. Zákazníci (odběratelé) mají zájem na finanční 

situaci dodavatele, zejména v dlouhodobém obchodním vztahu, aby v případě 

finančních potíží nebo bankrotu dodavatele neměli potíže s vlastním zajištěním výroby 
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(jsou na něm svým způsobem závislí). Potřebují mít také jistotu, že dodavatelský 

podnik bude schopen dostát dohodnutým dodávkám.  (3), (11), (12)  

Zaměstnanci 

Zaměstnanci podniku mají přirozený zájem na prosperitě, hospodářské a finanční 

stabilitě svého podniku. Často bývají podobně jako řídící pracovníci motivováni 

hospodářskými výsledky. Zajímají se o jistoty zaměstnání, o perspektivy mzdové a 

sociální. 

Banky a jiní věřitelé 

Věřitelé žádají co nejvíce informací o finančním stavu dlužníka, aby se mohli správně 

rozhodnout, zda poskytnout úvěr, v jaké výši a za jakých podmínek. Banky při 

poskytování úvěrů svým klientům často zahrnují do úvěrových smluv klauzule, kterými 

je vázána stabilita úvěrových podmínek na hodnoty vybraných finančních ukazatelů. 

Banka si například může vymínit úvěrovou podmínku, že zvýší úvěrovou sazbu, jestliže 

podnik překročí jistou hranici zadluženosti. Držitelé dluhopisů se zajímají zejména o 

likviditu podniku, o jeho finanční stabilitu a o to, zda jim bude jejich cenný papír 

splacen včas a v dohodnuté výši. 

Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány se zajímají o finančně-účetní data z mnoha důvodů; např. pro 

statistiku, pro kontrolu podniků se státní účastí, pro kontrolu plnění daňových 

povinností, rozdělování finanční výpomoci podnikům, získání přehledů o finančním 

stavu podniků se státní zakázkou. Vyžadují informace pro formulování hospodářské 

politiky státu.   

3.2 Zdroje informací pro finanční analýzu  
 
§ Zdroje finančních informací     

            - z účetních výkazů finančního a vnitropodnikového účetnictví, výroční zprávy 

            - vnější finanční informace, roční zprávy emitentů veřejně obchodovatelné CP,                    

              prospekty CP, burzovní zpravodajství, apod. 
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§ Kvantifikované nefinanční informace 

            - ekonomická a podniková statistika, podnikové plány, cenové a nákladové  

               kalkulace, další podnikové evidence (produkce, poptávka a odbyt,                                 

               zaměstnanost...) 

§ Nekvantifikované informace 

            - zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, komentáře manažerů, odborný tisk,    

               nezávislá hodnocení a prognózy (15) 

 

3.3 Metody finanční analýzy 
 

Finanční ukazatele jsou základním kamenem každé finanční analýzy. Obecně je lze 

rozdělit na absolutní a poměrové. Pomocí absolutních ukazatelů lze sledovat vývoj 

absolutních hodnot, např. tržeb jednotlivých druhů nákladů v čase, atd. Hlavním úkolem 

poměrových ukazatelů je sledování vzájemného vztahu jednotlivých položek a jejich 

vývoj v čase. Ve finanční analýze jsou zpravidla aplikovány dvě rozborové techniky, a 

to tzv. procentní rozbor a poměrová analýza. Technika procentního rozboru vyjadřuje 

podíly jednotlivých položek rozvahy na celkových aktivech nebo jako podíl 

jednotlivých položek výsledovky k celkové částce tržeb. 

Druhou používanou rozborovou technikou je poměrová analýza, která pracuje s 

poměrovými ukazateli vypočítaných z poměru jedné nebo více položek účetních výkazů 

k jiné položce nebo skupině. (11), (14), (15) 

 

3.3.1 Metoda absolutních ukazatelů 

 

Spočívá v používání údajů přímo zjištěných v účetních výkazech. Tyto údaje obsažené 

v účetních výkazech jsou považovány za tzv. absolutní ukazatele. Absolutní ukazatele 

vyjadřují určitý jev bez vztahu k jinému jevu. Jsou velmi citlivé na velikost podniku, 

což znemožňuje nebo komplikuje jejich použití při porovnávání výsledků různých 

podniků, můžeme je však dobře srovnávat v rámci jednoho podniku. Každá finanční 

analýza používá jako úvodní krok právě horizontální a vertikální rozbor účetních 

výkazů. 
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Horizontální analýza 

Hledáme odpověď na dvě základní otázky: 

• O kolik jednotek se změnila příslušná položka v čase? – (absolutní změna) 

• O kolik % se změnila příslušná položka v čase? – (procentní změna) 

Z výše uvedeného lze vyčíst, že horizontální analýza si klade za cíl změřit absolutní 

změny jednotlivých veličin a relativně změřit jejich hodnotu. 

 

Vertikální analýza 

 

Spočívá v tom, že se na jednotlivé položky účetních výkazů pohlíží v relaci k nějaké 

veličině, zjišťuje procentní podíl jednotlivých položek výkazů na zvoleném základu. Při 

analýze rozvahy bývají položky výkazu vyjádřeny jako procento z celkových aktiv, 

resp. z celkových pasiv, tedy z bilanční sumy. Ve výkazu zisku a ztráty se jako základ 

pro procentní vyjádření určité položky bere obvykle velikost celkových výnosů nebo 

tržeb. 

 

3.3.2 Metoda poměrových ukazatelů 

 

Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem, jádrem metodiky finanční 

analýzy. Jsou formou číselného vztahu, do kterého jsou uváděny finančně-účetní 

informace. Poměrové finanční ukazatele (financial ratio) se běžně vypočítávají 

vydělením jedné položky (skupiny položek) jinou položkou (skupinou položek) 

uvedenou ve výkazech, mezi nimiž existují, co do obsahu, určité souvislosti. Existuje 

mnoho smysluplných závislostí, které lze vyjádřit poměrem dvou položek účetních 

výkazů. Konstrukce a výběr ukazatelů je podřízen hlavně tomu, co chceme změřit. 

Zaměření rozboru musí být relevantní zkoumanému problému či prováděnému 

rozhodnutí. 
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Analýza ukazatelů rentability 

 

Rentabilita či také výnosnost je finančním ukazatelem, který nám říká, jaký je poměr 

mezi finančními prostředky, které nám plynou z našich aktivit a mezi finančními 

prostředky, které jsme na tyto aktivity dedikovali. Rentabilita je tak často užívána při 

rozhodování o tom, jakou aktivitu z firmy vyloučit, anebo naopak, v případě business 

plánů, na jakou aktivitu se v budoucnu zaměřit. Nezřídka pak bývá rentabilita také 

součástí motivační složky odměn managementu. Všeobecně se dá říci, že by pro 

ukazatele rentability mělo platit, že jejich smysluplná minimální hodnota je dána 

bezrizikovou úrokovou měrou (tj. výší úroků u státních dluhopisů), která je pro danou 

měnu dostupná. V praxi je však žádoucí pro investici chtít rentabilitu v nejhorším 

případě takovou, která se rovná úrokové sazbě, kterou by vám na danou částku 

uloženou na danou dobu nabídl komerční bankovní subjekt na v dané měně, při daném 

objemu financí na danou dobu.  

 

Rentabilita investic - ROI (Return on Investment) 
 

Ukazatel rentability investic je velice oblíbeným ukazatelem, který se spíše než 

v celopodnikovém měřítku používá pro hodnocení jednotlivých investičních projektů. 

Pro firmu jako celek ho jde počítat spíše z pohledu investora, který investoval do 

nákupu dané firmy a nyní chce zjistit, jaká je rentabilita jeho investice 

 

ROI = zisk / vložený kapitál 

 

Rentabilita aktiv - ROA (Return on Assets)  
 
Rentabilita aktiv ukazuje, do jaké míry se daří společnosti z dostupných aktiv generovat 

zisk, případně jinou alternativní veličinu poměřující firemní výkonnost. Rentabilita 

aktiv totiž není ve svém čitateli pevně definována, jmenovatelem jsou nicméně vždy 

právě ona aktiva (potažmo v přeneseném slova smyslu všechny zdroje společnosti 

neboli pasiva). 

 

ROA = čistý zisk / celková aktiva 
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Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return on Equity) 

 

Tento ukazatel hodnotí výnosnost kapitálu, který byl vložen jeho majiteli (akcionáři, 

společníky či členy družstva, atd.). Rentabilita vlastního kapitálu pak do jmenovatele 

namísto všech aktiv potažmo pasiv staví pouze vlastní kapitál společnosti. 

 

ROE = čistý zisk / vlastní kapitál 

 

Rentabilita tržeb ROS (Return on Sales) 

 

Poměrně zajímavým a srozumitelným ukazatelem je rentabilita tržeb, která dává do 

souvislosti EBIT případně výsledek hospodaření za účetní období a celkové tržby (tj. 

tržby za prodej zboží a výkony). ROS tak de facto ukazuje, kolik korun zisku připadne 

na jednu korunu tržeb, neboli jaká je faktická celková marže společnosti, po zvážení 

všech jejích nákladů na cizí kapitál, zaměstnance, provoz, atd. 

 

ROS = čistý zisk / tržby 

 

Analýza ukazatelů aktivity 

 

Ukazatelé aktivity jsou další z řady poměrových finančních ukazatelů, které dokáží ve 

stručné a jasné formě vypovědět některé zajímavé informace o firmě, jen na základě 

v ČR ze zákona veřejně dostupných údajů – tj. Rozvaze a Výkazu zisku a ztráty. 

Z těchto ukazatelů se tak snadno dozvíte, jak efektivně daná firma nakládá se svými 

finančními prostředky nebo třeba jakou má vyjednávací sílu vůči dodavatelům. 

 

Obrat celkových aktiv (Assets Turnover Ratio) 
 

Ukazatel obratu (případně také obratovosti) aktiv vztahuje celkový obrat k celkovým 

aktivům, které společnost má. Tento ukazatel nám tak jinými slovy říká, kolik 

prostředků je firma ročně schopna vygenerovat ze zdrojů, které má k dispozici. Jinak 

řečeno – ukazatel obratu aktiv nám říká, kolik korun tržeb připadá na jednu korunu 

našich aktiv (potažmo zdrojů). Pokud nebudeme brát v potaz odvětví nebo sektor, v 
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kterém podnik pracuje, můžeme říci, že obrat aktiv by měl být minimálně na úrovni 

hodnoty 1. 

 

Obrat aktiv = tržby / celková aktiva 

 

Doba obratu celkových aktiv (Inventory Assets Turnover Ratio) 

 

Udává průměrný počet dnů, po něž jsou aktiva vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby. Pokud je ukazatel nižší než průměrná hodnota v oboru, firma hospodaří lépe. 

 

Doba obratu celkových aktiv = celková aktiva / (tržby /360) 

 

Obrat zásob (Inventory Turnover Ratio) 
 

Ukazatel obratu zásob nám říká, kolikrát za rok se obmění naše zásoby, respektive, 

kolikrát za rok jsme schopni přeměnit naše zásoby na tržby. Vypočítá se jako podíl 

tržeb a zásob, přičemž i zde platí, že můžete používat jak čisté tržby, tak tržby souhrnné, 

zahrnující vnitropodnikové výkony. Optimalizace struktury zásob často vede ke 

značnému uvolnění vázaných finančních prostředků. 

 

Obrat zásob = tržby / zásoby 

 

Doba obratu zásob (Inventory Turnover) 
 

U řady ukazatelů obratu čehokoliv jsou však nepoměrně atraktivnější jejich převrácené 

hodnoty vztažené ke zvolenému časovému období (měsíci, týdnu, dnu), přičemž 

nejčastějším používaným časovým obdobím jsou právě dny. Důvodem je prostý fakt, že 

tyto hodnoty znázorňují dobu obratu (potažmo splatnosti) a mají pro nás mnohem větší 

vypovídací hodnotu než to, kolikrát ročně dojde k obratu té či oné položky rozvahy. 

 

Doba obratu zásob = zásoby / (tržby /360) 
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Obrat pohledávek (Receivables Turnover) 

 

Udává počet obrátek pohledávek za daný časový interval. Pokud intenzita využívání 

pohledávek firmy je nižší než počet obrátek pohledávek, zjištěný jako oborový průměr, 

měli by být zvýšeny tržby nebo snížit množství pohledávek (zkrácení doby splatnosti). 

 

Obrat pohledávek = tržby / pohledávky 

 

Doba splatnosti pohledávek (Days Sales Outstanding) 

 

Velice důležitým ukazatelem je doba splatnosti pohledávek, která nám ve skutečnosti 

říká, jak dlouhá je průměrná splatnost pohledávek, respektive, kolik dní poskytuje 

v průměru firma bezúročný dodavatelský úvěr svým zákazníkům. V praxi lze hodnotu 

okolo 14 považovat za výbornou a hodnotu nad 70 za nepříliš uspokojivou. 

 

Doba splatnosti pohledávek = pohledávky / (tržby/360) 

 

Obrat krátkodobých závazků (Creditors Payment Turnover) 

 

Ukazatel obratu krátkodobých závazků sleduje počet obrátek krátkodobých závazků 

za sledované období. 

 

Obrat krátkodobých závazků = tržby / krátkodobé závazky 

 

Doba splatnosti krátkodobých závazků (Creditors Payment Period) 
 
Doba úhrady krátkodobých závazků nám nikoliv překvapivě říká, za kolik dní (tj. 

s jakou dobou splatnosti) v průměru hradíme své závazky nebo jinými slovy, kolik dní 

čerpáme my sami dodavatelský úvěr od našich dodavatelů a zaměstnanců. Je přitom 

nanejvýš vhodné, aby hodnota tohoto ukazatele byla vyšší než hodnota doby splatnosti 

pohledávek – jinými slovy, aby firma vůbec využívala bezúročných tzv. dodavatelských 

úvěrů. Doba splatnosti krátkodobých závazků by ideálně měla být větší než doba 

splatnosti pohledávek. 
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Doba splatnosti krátkodobých závazků = krátkodobé závazky / (tržby/360) 

 

Analýza ukazatelů zadluženosti 

 

Aktiva každého podniku jsou financována buď vlastními zdroji nebo zdroji cizími. 

Podnik musí zvolit vhodný poměr obou forem financování. Ukazatele zadluženosti 

udávají vztah mezi cizími zdroji a vlastním kapitálem nebo jejich složkami. Ukazatele 

zadluženosti (debt management) vypovídají o tom, kolik majetku podniku je 

financováno cizím kapitálem. Tyto ukazatele zajímají především investory a 

poskytovatele dlouhodobých úvěrů. 

Zadluženost není pouze negativní charakteristikou firmy. Její růst může přispět k růstu 

rentability vlivem působení finanční páky. Zvyšuje však risiko finanční nestability. 

Důležitým aspektem finančního řízení podniku je volba správné skladby zdrojů 

financování. Pro tento účel se využívá několika ukazatelů zadluženosti, které vychází z 

položek rozvahy a počítají rozsah, v jakém dluhy financují aktiva. 

 

Ukazatel věřitelského rizika ( Debt Ratio) 

 

Ukazatel se často nazývá „Ukazatel věřitelského rizika“, neboť v případě likvidace 

firmy roste riziko věřitelů úměrně růstu její zadluženosti. Věřitelé proto preferují nízký 

ukazatel zadluženosti. Vlastníci zase potřebují větší finanční páku, aby znásobili  svoje 

zisky. Mezi mírou zadluženosti a její platební schopností, však neexistuje žádný přímý 

vztah. Jestliže je však ukazatel zadluženosti vyšší jak 50%, věřitelé vždy váhají 

s poskytnutím úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok. 

V zahraničí se výše tohoto ukazatele: do 0,30 považuje za nízkou 

 0,30 až 0,50 za průměrnou 

 0,50 až 0,70 za vysokou 

 nad 0,70 za rizikovou. 

 
Ukazatel věřitelského rizika = Celkové cizí zdroje / Aktiva 
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Míra zadluženosti vlastního kapitálu 

S růstem tohoto ukazatele klesá bonita podniku. Čím vyšší je toto riziko, tím vyšší je 

pak úroková míra, kterou požadují banky a ostatní věřitelé, k tomu, aby kompenzovali 

ztráty při eventuálním neplnění ze strany podniku nebo při jeho bankrotu. Tato sazba 

roste až do okamžiku, kdy je podnik tak zadlužený, že už mu úvěr nechce nikdo 

poskytnout. V této situaci také akcionáři nepřistoupí na další emisi akcií nebo jinou 

formu zvýšení základního kapitálu. Výše tohoto ukazatele, resp. jeho modifikace v 

podobě podílu celkové výše aktiv a vlastního jmění (hodnota ukazatele míry 

zadluženosti + 1) má vazbu na rentabilitu vlastního jmění (viz. DuPont rozklad ROE). 

 

Míra zadluženosti vlastního kapitálu = Celkové cizí zdroje / Vlastní kapitál 

 

Ukazatel úrokového krytí (Times Interest Earned Ratio) 

 

EBIT (Earnings befor Interest and Taxes – zisk před úroky a daněmi) – v účetní 

metodice odpovídá zhruba provoznímu hospodářskému výsledku. 

Ukazatel informuje o tom, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Prakticky část zisku 

vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na vypůjčený kapitál. 

Pokud je ukazatel roven 1, znamená to, že na zaplacení úroků je třeba celého zisku a na 

akcionáře nezbude nic. Bankovní standart ≈ 3. Dobře fungující podniky mají tento 

ukazatel vyšší (6-8). Při vysokém „úrokovém krytí“ a vysokém zisku je zdravá i vyšší 

„celková zadluženost“. (11), (12), (33) 

 
Úrokové krytí = EBIT / Nákladové úroky 

 

Analýza ukazatelů likvidity 

 

Likvidita označuje schopnost přeměny určitého aktiva na peněžní prostředky. S pojmem 

likvidita je spojena i solventnost nebo také platební schopnost - je to obecná schopnost 

podniku získat prostředky na úhradu svých závazků. Měřítkem krátkodobé či okamžité 

solventnosti je právě likvidita. V obecné podobě jsou ukazatele likvidity definovány 

jako podíl toho, čím je možno platit a toho, co je nutno platit. 
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Solventnost – je vyjádřením schopnosti podniku dostát svým finančním závazkům 

řádně a včas je uhradit v požadované výši na požadovaném místě. 

Likvidita – označuje schopnost přeměny určitého aktiva na peněžní prostředky 

Likvidnost – schopnost majetkové složky přeměnit se rychle a bez větších ztrát v 

peněžní prostředky. Likvidnost se váže hlavně k oběžným aktivům. 

 

Likvidita 1. stupně – Peněžní (okamžitá) likvidita (Cash Ratio) 

Okamžitá likvidita je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti uhradit 

své krátkodobé závazky. Pro úhradu těchto závazků může být použit finanční majetek – 

tj. hotovost v pokladnách, na běžných účtech společnosti a hotovost uložená 

v krátkodobě obchodovatelných cenných papírech. Doporučená hodnota se pohybuje 

mezi 0,2 až 0,5. 

 

Peněžní likvidita = Finanční majetek / Krátkodobé závazky 

 

Likvidita 2. stupně – Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) 

 

Pohotová likvidita z výpočtu vylučuje zásoby, coby artikl nezbytný pro zachování 

chodu firmy a zároveň coby artikl, který často není možné pohotově přeměnit na 

peněžní prostředky. U společností, které se zabývají službami, je proto pohotová 

likvidita téměř identická jako běžná likvidita. U výrobních podniků se naopak tato 

hodnota může poměrně podstatně lišit. Doporučená hodnota běžné likvidity se pohybuje 

mezi 1 a 1,5. 

 

Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva – Zásoby) / Krátkodobé závazky 

 

Likvidita 3. stupně - Běžná likvidita (Current Ratio) 

 

Běžná likvidita se vypočítá jako podíl krátkodobých závazků na oběžných aktivech. 

Tento ukazatel nám tedy říká, kolikrát je ekonomický subjekt schopen uspokojit 

pohledávky věřitelů v případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva v peněžní 

prostředky. Doporučená hodnota pro běžnou likviditu se liší v závislosti na autorovi. 
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Někteří autoři uvádějí jako optimum 1,8 až 2,5, jinde je pro průmyslové podniky 

uváděná hodnota 1,5 coby akceptovatelná. Zcela zjevně je problematická hodnota menší 

než 1, která ukazuje na to, že krátkodobé závazky není možné z oběžných aktiv uhradit 

a je nutné je hradit z dlouhodobých zdrojů financování potažmo z prodeje 

dlouhodobého majetku. Obecně lze říci, že čím stálejší jsou příjmy firmy a čím jistější 

jsou zdroje jejich příjmů (např. pomocí rámcových smluv se zákazníky), tím může být 

hodnota běžné likvidity blíže jedné. 

. 

Běžná likvidita = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky 

 

3.3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 

 

Rozdílové ukazatele představují rozdíl stavu určitých skupin aktiv či pasiv vztažených 

vždy k témuž okamžiku. Typickým představitelem rozdílového ukazatele je čistý 

pracovní kapitál. 

 

Čistý pracovní kapitál (net working capital) – NWC 

 

Je nejčastěji užívaným ukazatelem vypočítaným jako rozdíl mezi celkovými oběžnými 

aktivy a celkovými krátkodobými dluhy. Ty mohou být vymezeny od splatnosti 1 rok, 

až po splatnost 3 měsíční, což umožňuje oddělit výstižněji v oběžných aktivech tu část 

finančních prostředků, která je určena na brzkou úhradu krátkodobých dluhů (závazků), 

od té části, která je relativně volná, a kterou chápeme jako určitý finanční fond. 

Pro finančního manažera představuje tento fond součást oběžného majetku, 

financovanou dlouhodobým kapitálem, čili je částí dlouhodobého kapitálu vázaného 

oběžním majetku. Jde tedy o relativně volný kapitál, který je využíván k zajištění 

hladkého průběhu hospodářské činnosti. 

 

Čistý pracovní kapitál = Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky 
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Čisté pohotové prostředky 

 

Jsou vypočítávány jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě 

splatnými závazky, přičemž pohotovými peněžními prostředky se rozumí peníze v 

hotovosti a na běžných účtech, někdy se zahrnují i jejich ekvivalenty jako směnky, 

šeky, krátkodobé termínové vklady, krátkodobé cenné papíry, neboť v podmínkách 

fungujícího kapitálového trhu, jsou rychle přeměnitelné na peníze. Výhodou ukazatele 

tohoto typu je jeho nízká souvislost s podnikovými oceňovacími technikami. Může však 

být nevědomky či záměrně ovlivněn časovým posunem plateb, ve vztahu k okamžiku 

zjišťování likvidity zadržením nebo naopak dřívějším uskutečněním plateb. 

Publikované účetní závěrky neposkytují pro externí analytiky vstupní údaje pro výpočet 

tohoto ukazatele. 

 

Čisté pohotové prostředky = Pohotové finanční prostředky – Okamžitě splatné závazky 

 

3.3.4 Analýza tokových ukazatelů 

 

Tokové ukazatelé informují o změně extenzivních ukazatelů, k níž došlo za určitou 

dobu. Typickým tokovým ukazatelem je zisk, který představuje rozdíl mezi výnosy a 

náklady.  

 

Cash-flow 

Peněžní tok, nebo také cash flow, je jednoduše řečeno příjem nebo výdej peněžních 

prostředků. Peněžní tok za určité období představuje tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji 

peněžních prostředků za toto období. 

V podnikové praxi je peněžní tok důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti 

podniku generovat peníze. Schopnost přinést podniku peněžní prostředky je také jedním 

z rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení investičních projektů. V této souvislosti 

se používají kritéria jako čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento nebo doba 

návratnosti. 
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Výraz cash flow nebo výkaz cash flow je také používán jako zkrácený název pro účetní 

výkaz přehled o peněžních tocích. 

Cash-flow můžeme zjistit pomocí dvou metod: 

- přímou metodou, která sleduje příjmy a výdaje za celé období 

- nepřímou metodou, která vychází z čistého zisku upraveného o výnosy a náklady, 

které se netýkají pohybu prostředků v průběhu období (např. odpisy). (11), (12) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 ANALÝZA SPOLEČNOSTI, KONKURENCE, 
ZÁKAZNÍKŮ A TRHU 
 
Kursové sázení, je jednoznačně neobyčejným oborem podnikání, ostatně jako veškeré 

loterie či sázky, proto je třeba  zpřísněného dohledu orgánů státní zprávy a odlišně 

upravených podmínek pro podnikání. Stejně specifická je tu definice vlastního produktu 

a stanovení jeho ceny. Budu-li se zabývat např. výrobou televizorů, mám zcela jasno, co 

je mým produktem a jaká je jeho konečná cena pro zákazníka. U sázkové kanceláře už 

to tak jasné na první pohled není. Co je vlastně tím produktem? Jaká bude jeho cena? 

Definice takového produktu musí být poněkud rozvinutější: je to vlastně možnost vsadit 

si na určitou sázkovou příležitost, uzavřít sázku, zažít pocit rizika a vzrušení, je to šance 

vyhrát, zbohatnout. Obchoduji tedy s pocity, uspokojuji mentální požadavky zákazníků 

pomocí finančních operací. Nedá se tedy říct, že produktem je nějaká finanční částka či 

snad možná výhra – při uzavření sázky zákazník ve výhru sice věří a doufá, ale netuší a 

nemá jistotu, bude-li ta která sázka spojena se ziskem nebo ztrátou. Cenou produktu, 

tedy uzavřené sázky mezi sázejícím a sázkovou kanceláří, se pak stává kurs stanovený 

sázkovou kanceláří. Je to právě nabízený produkt a služby s ním spojené, co je u 

sázkové kanceláře určující, co rozhoduje o případném úspěchu či neúspěchu 

společnosti. Sem tedy směřuje snažení mé diplomové práce, zcela v duchu 

marketingových zásad: zjistit, co vlastně zákazníci – sázející chtějí, co by si přáli, co 

jim chybí a s čím jsou spokojeni, jak se dívají na jednotlivé sázkové společnosti a co 

očekávají od budoucnosti, jaký bude vývoj, a na podstatě těchto skutečností navrhnout 

produkty, postupy a služby pro Startip a.s. tak, aby byla společnost schopna 

uspokojovat potřeby a přání sázejících, v co největší možné míře a díky tomu 

prosperovala na trhu kursového sázení v České republice. 

 

Nejdříve se zaměřím na společnost Startip, dále na její hlavní konkurenty na trhu a poté 

přistoupíme k tomu nejdůležitějšímu: 224 vyplněných dotazníků provedených různými 

metodami průzkumu mezi sázejícími. Z nich jsem posléze provedl analýzu jejich 

pohledů na kursové sázení obecně, názorů na jednotlivé společnosti a zejména na 

požadavky a přání zákazníků. 
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4.1. Startip a.s. 

 
Obrázek č. 5: Logo Startip 

 

Základní údaje: 

Obchodní firma:   STARTIP a.s. 

Sídlo:                    Hostivice, Husovo náměstí 1702, PSČ 253 01 

Datum vzniku:      01.09.2008 

Právní forma:       Akciová společnost 

Předmět podnikání: 

• sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků 

nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech nebo uhodnutím jiných událostí 

veřejného zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům. 

Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a 

výši vsazené částky - kursové sázky 

• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než 

základních s pronájmem souvisejících služeb 

 

Statutární orgán – představenstvo: 

předseda představenstva: Robert Změlík 

člen představenstva: Karel Hamr 

člen představenstva: Miroslav Ryba 

Dozorčí rada: 

předseda dozorčí rady: Jan Tůma 

člen dozorčí rady: Milutin Perič 

člen dozorčí rady: Jaroslava Kluchová 

Akcie: 

140 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč 

Základní kapitál: 

70 000 000,- Kč 
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Společnost Startip a.s. je novou českou sázkovou kanceláří. Samotná sázková kancelář 

byla založena v roce 2008, dříve se společnost věnovala jiným podnikatelským 

aktivitám. Za jejím vznikem stojí olympijský vítěz z Barcelony 1992, Robert Změlík. 

Jedná se o ryze českou společnost, bez účasti jakéhokoliv zahraničního kapitálu. V 

současné době má sázková kancelář Startip zhruba 290 poboček po celé české 

republice. V porovnání s ostatními kancelářemi je to žalostně málo. Startip však stále 

vykazuje pozvolný růst. Od svého vzniku se zaměřuje především na kursové sázení 

zejména v oblasti sportovní, ale i ekonomické či společenské. Startip je díky Robertu 

Změlíkovi propojen také se společností Starlife a.s., která je producentem a prodejcem 

produktů zdravé výživy. Startip formou sponzoringu spolupracuje s fotbalovými kluby 

z Příbrami, Českých Budějovic a také s hokejovým klubem z Karlových Varů. 

 

4.1.1 Současný stav Startip a.s. 

 

Po boku významných hráčů na trhu kursového sázení v České republice začínal Startip s 

menším počtem poboček, omezenou nabídkou, bez věrnostního programu pro sázející, 

bez vlastního časopisu a s omezenými marketingovými aktivitami. Situace se ale 

zlepšuje ve všech směrech: počet poboček stoupnul na 290 a Startip je dnes zastoupen 

prakticky ve všech větších městech. Základní nabídka se téměř vyrovnala nabídce 

konkurentů, nedostatky jsou však patrné u speciálních sázek – což, ale neuniklo 

sázejícím. Věrnostní program byl zřízen v průběhu minulého roku, nicméně částečně 

kopíruje konkurenci a svou atraktivností nedosahuje motivačních programů zejména 

vedoucích společností jako jsou Tipsport či Fortuna. V současné době Startip rozjíždí 

internetové sázení, které je však v začátcích, tudíž je zde mnoho možností k vylepšení. 

 

4.1.2 SWOT analýza Startip a.s. 

Tato analýza vznikla z více zdrojů a znázorňuje tak pohled na společnost z několika 

stran a úhlů pohledu. Základ a zdroj informací tvoří názory respondentů dotazníků, a to 

jak sázejících na pobočkách Startip a.s. a hodnotících tedy vlastní pobočku, tak i 

sázejících u jiných společností. 
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Silné stránky Slabé stránky 

- dynamicky se rozvíjející společnost 

- možnost sázet v hospodách, barech a  

   restauracích 

- spolupráce s provozovateli formou  

   podílů 

- minimální sázka jen 5 Kč 

- žádný manipulační poplatek 

 

 

 

 

 

- pro většinu sázkařů neznámá SK 

- nelze sestavit tiket na internetu a  

  odeslat jej na pobočku 

- méně pohodlí na pobočkách 

- nekvalitní internetové sázení  

- věrnostní program 

- absence časopisu 

- chybějící lepší nabídka na internetu  

  (streamy, poker, ruleta, live sázky,  

  internetové casino) 

- menší nabídka oproti konkurenci 

- nutná registrace i v případě    

  nezájmu o int. sázení ( v případě   

  zájmu o bonusy, výhody atd.)  

- slabé bonusy pro nové sázkaře 

- zviditelnění formou sponzoringu 

- chybějící loterie, losy 

- reklama – spojení se známou   

  osobností 

- chybějí VLT na pobočkách 

Příležitosti Hrozby 

- rostoucí trh kursového sázení  

- nové formy hazardu 

- rozvoj sázení přes digitální vysílání 

 

- konkurence větších společností 

- internetové sázkové kanceláře 

- změna legislativy – zdanění   

  kursových sázek a hazardu  

- nové formy hazardu a zábavy 

- vstup zahraničních společností na  

   český trh kursového sázení 

      Tab. č. 4: SWOT analýza společnosti Startip a.s. 
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4.1.3 Porterova analýza 5-ti konkurenčních sil 

Sázková kancelář Startip musí vzdorovat nejen konkurenci svých přímých konkurentů, 

ostatních sázkových kanceláří, které v současné době působí na trhu s kursovým 

sázením v České republice, ale i mnoha jiným aspektům. Zde jsou znázorněny 

v následujícím diagramu. 

Potenciální noví 

konkurenti 

nové společnosti, české 

či zahraniční společnosti 

↓ 

 

 

  

→ 

←                                                           

 

 

                                                                     ↑ 
 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 1: Porterova analýza 5-ti konkurenčních sil  
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4.2. Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za rok 2010 

 
 V roce 2010 bylo sázejícími vloženo do hry 125,6 mld. Kč. Oproti roku 2009 tak klesl 

objem vložených částek o 1,7%. I přes mírný pokles vložených částek došlo ke zvýšení 

zákonem předepsaného odvodu části výtěžku provozovatelů na veřejně prospěšné účely 

o 6,5%  na 3,5 mld. Kč. Předepsaný odvod části výtěžku poklesl ve všech segmentech 

trhu, kromě technických her. Zde naopak došlo o navýšení o 531 mil. Kč, což je 

meziročně 35,8%. 

 

Stejně jako v roce 2009 zaujímají největší podíl mezi sázkovými hrami a loteriemi 

technická zařízení. Celkový podíl těchto her na vložených částkách byl 51,2%. Oproti 

roku 2009 vzrostl jejich podíl na trhu o 9,4 procentních bodů. Oproti roku 2009 vzrostly 

vložené částky o 20,4% na 64 331 mil. Kč, příjmy ze hry vzrostly o 26,6% na 15 592 

mil. Kč. Vývoj je oproti dřívějšku méně dynamický - v roce 2009 činil oproti roku 2008 

nárůst vložených částek 48,8%. Na nárůstu se opět nejvíce podílí interaktivní 

videoloterijní terminály, u kterých se vložené částky zvýšily o 10 312 mil. Kč. 

 

Za technickými hrami následují výherní hrací přístroje s podílem na vložených částkách 

30,1% (37 813 mil. Kč). Tento podíl klesl oproti roku 2009 o 8 procentních bodů. 

Zatímco zájem o výherní hrací přístroje v kasinech se meziročně příliš nezměnil, 

k  poklesu vložených částek došlo u výherních hracích přístrojů povolovaných obcemi. 

Oproti roku 2009 poklesly vložené částky o 29,5%. 

 

Mírně se zvýšil zájem hráčů o kursové sázky. V celkovém součtu vložili do hry 15 374 

mil. Kč, tedy o 4,9% více než v předchozím roce. Zvýšení vložených částek 

zaznamenalo internetové kursové sázení, zařazené v tabulkách mezi technické hry. 

Zatímco v roce 2009 bylo vloženo 60% vkladů do klasických kursových sázek, v roce 

2010 se poměr vkladů mezi klasickou a internetovou kursovou sázkou vyrovnal. Pokles 

vložených částek zaznamenaly loterie a kasina. Vložené částky  u loterií poklesly o 

6,1% na 6 841 mil. Kč, příjmy ze hry zůstaly na úrovni roku 2009. Kasina vykazují 

pokles vložených částek o 6,7% na 8 919 mil. Kč, příjmy ze hry poklesly o 10% na 1 

544 mil. Kč. (21) 



76 
 

Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za rok 2010 (v mil. Kč) 
 

Typ hry Vloženo Vyplaceno Příjmy ze 
hry 

Správní 
poplatky a 

státní dozor 

VPÚ 

Loterie 6 840,5 3 174,3 3 666,1 78,7 711,6 
Kurzové sázky 7 710,5 5 441,1 2 269,5 104,9 255,9 
Bingo 21,2 14,9 6,4 0,6 0,3 
Kasina 8 9187 7 375,1 1 543,6 169,9 122,4 
Technické hry 64 330,9 48 738,8 15 592,2 687,7 2 017,1 
VPH v kasinech 12 365,2 10 785,8 1 579,3 135,8 114,7 
VHP v obcích 25 447,4 18 282,0 7 165,4 1 221,9 308,7 
Celkem 125 634,4 93 811,9 31 822,4 2 395,5 3 530,7 
Vysvětlivky:  VPÚ – veřejně prospěšné účely     VHP – výherní hrací přístroje 

Tab. 5: Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za rok 2010      

 

V následujících grafech mám vyjádřen přehled výsledků loterií a jiných podobných her 

za roky 2007-2010. 

 
Graf  2: Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za roky 2007-2010 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

Na následujícím grafu je vyjádřen podíl jednotlivých druhů her na vložených částkách 

v roce 2010. (21) 

 
Graf 3: Podíl jednotlivých druhů her na vložených částkách v roce 2010  
 
 
Na dalším grafu je vyjádřen podíl jednotlivých druhů her na vložených částkách a jeho 

vývoj v letech 2007-2010. (21) 

 
Graf 4: Podíl jednotlivých her na vložených částkách - vývoj v letech 2007-2010  
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4.3. Sázkové kanceláře působící na území ČR na trhu kursového sázení 

 

V současnosti působí na trhu kursového sázení v ČR deset sázkových kanceláří, stále 

větší procento náběrů ukrajují zahraniční internetové sázkové kanceláře se sídlem mimo 

Českou republiku. V následující části představuji jednotlivé společnosti, včetně jejich 

základních charakteristik a údajů. SWOT analýzy všech SK jsem vypracoval s pomocí 

údajů dostupných na internetů a podle odpovědí v dotaznících. (34) 

 

4.3.2 Tržní podíl sázkových kanceláří 

 

Jedničkou na trhu kursového sázení a nejvyšší tržní podíl drží Tipsport, který ovládá 

zhruba 40 procent trhu, Fortuna má asi 23 procent, Chance 14 procent, Sazka má stejně 

jako Synot Tip šestiprocentní podíl. Zbylých 11 procent si mezi rozdělují především 

Startip, Maxi-Tip, Victoria-Tip, minimální podíly z těchto procent zatím mají nové 

sázkové kanceláře KAJOT bet a Premier bet. V počtu poboček jednoznačně vede 

Tipsport, který má více než 1100 poboček. Druhá je Fortuna s více jako 750 pobočkami. 

Synot Tip je se svými 600 sběrnami na třetím místě. Více jak 500 poboček má Chance.  

Podíly na trhu kursového sázení v ČR

Tipsport Fortuna Chance Sazka Synot tip Startip

Maxi-tip Victoria-tip KAJOT bet Premier bet
 

 Graf 5: Podíly na trhu kursového sázení v ČR  
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Představení jednotlivých společností: 
 

4.3.3 Tipsport a.s. 

 
Obrázek č. 6: Logo Tipsport 

 
Sázková kancelář Tipsport je česká kamenná sázková kancelář. Online sázení provozuje 

pod svou značkou Tipsport.net. Tipsport je největší sázkovou kanceláří ve střední a 

východní Evropě, v Česku má více než 1 100 poboček. Byla založena v roce 1991. 

Společnost je soukromá a ryze česká, zcela bez účasti zahraničního kapitálu. Jde o 

největšího hráče na trhu, který získává asi 45 % veškerých náběrů z kursové sázení 

v ČR. 

 

Tipsport a.s. 
 

Silné stránky Slabé stránky 

• široká nabídka sportů a sázek 

• individuální AKU sázky 

• věrnostní systém 

• generální sponzor extraligy ledního  

  hokeje 

• pro registraci stačí vyplnit jednoduchý  

  formulář 

• internetové sázení 

• nejznámější časopis OK TIP              

• mnoho poboček pro registraci 

• nabízí live sázky, streamy na webu                             

• atraktivní lokalita poboček                  

• sázky od 5 Kč 

• loterie Tipšestka 

• manipulační poplatek 10 % 

• horší přehlednost webových stránek 

  • strnulost daná velikostí sázkové   

     kanceláře 

 

   Tab. 6: Silné a slabé stránky společnosti Tipsport a.s. 
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4.3.4 Fortuna a.s. 

 
Obrázek č. 7: Logo Fortuna 

 
 
Jedna z nejznámějších a nejsolidnějších kamenných sázkových kanceláří u nás je 

sázková kancelář Fortuna. Pro své klienty nabízí širokou síť poboček, které nedávno 

prošly rekonstrukcí, takže se v nich zákazník cítí opravdu příjemně. Fortuna v minulosti 

pohltila síť poboček bývalé sázkové kanceláře Formule. Fortuna a.s. byla první 

sázkovou kanceláří na trhu a byla založena v roce 1990 skupinou čtyř fyzických osob v 

čele s Michalem Horáčkem. 

 

V roce 2005 koupila sázkovou kancelář společnost Penta, která tak úspěšně rozvíjí tuto 

tradiční a mezi sázkaři oblíbenou značku. Byl také vylepšen server pro přijímání sázek. 

Velkou výhodou tedy je, že výhru vám vyplatí okamžitě po skončení daného zápasu a 

na kterékoliv pobočce. Již druhým rokem mohou sázkaři sázet přes internet na adrese 

www.ifortuna.cz. Fortuna se může pochlubit spolehlivým systémem, který narozdíl od 

jiných sázkových kanceláří nevypadává. 
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Fortuna a.s. 

Silné stránky Slabé stránky 

• výběr výhry kdekoliv a ihned po  

  skončení zápasu 

• mnoho poboček 

• loterie Loto 

• nejstarší společnost na trhu                                   

• široká nabídka sportů 

• internetové sázení 

• uzavírání sázek přes telefon                             

• věrnostní systém 

• popularita spojená s Michalem  

  Horáčkem  

• live sázky                                         

• úspěšný časopis Profesionál               

• dobré webové stránky 

• slabší nabídka událostí 

• ztráta první pozice na trhu kursového  

  sázení v ČR 

• absence vkladu kartou 

• delší doba pro založení účtu 

 

   Tab. 7: Silné a slabé stránky společnosti Fortuna a.s. 
 
 
4.3.5 Chance a.s. 

 
Obrázek č. 8: Logo Chance 

 
 
Sázková kancelář Chance byla založena už v roce 1991 ve Frýdku-Místku s cílem stát 

se sázkovou kanceláří s celorepublikovou působností. To se jí nakonec podařilo a dnes 

nabízí klientům více jak 500 poboček. Každý rok navíc vyroste zhruba dalších 30 

nových. První pobočka byla otevřena na počátku 90. let v Ostravě. Od roku 2003 nabízí 

Chance svým klientům věrnostní systém s názvem Golden Club.  
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Chance a.s. 

Silné stránky Slabé stránky 

• tradiční společnost 

• internetové sázení 

• číselné hry                                            

• mnoho poboček 

• široká nabídka sportů 

• kvalitní webové stránky 

• sázení po telefonu                              

• zavedený věrnostní systém 

• nepřehledná nabídka a tikety   

• velmi zdlouhavé připisování peněz 

• mizerný bonus 

• omezená pracovní doba poboček pro  

   registraci 

 

   Tab. 8: Silné a slabé stránky společnosti Chance a.s. 
 
 

4.3.6 Synot tip a.s. 

 
 
Obrázek č. 9: Logo Synot tip 

 
Synot tip je součástí mezinárodního holdingu Synot a je přední českou společností v 

oblasti loterijního průmyslu. Dnes tvoří tři samostatné divize, z nichž jedna se věnuje 

provozování kursového sázení, druhá provozování centrálního loterijního systému, 

videoloterijních terminálů, technických herních zařízení a elektronických rulet či VHP. 

Třetí divize - divize casino - se věnuje především živé pokerové hře.  

 

Divize kursové sázení se orientuje především na kursové sázení (sportovní utkání, 

společenské události, losované hry). Hlavním tématem sázek jsou především sportovní 

utkání, společnost však nabízí i sázení na další atraktivní témata, např. na SuperStar 

nebo na volby do parlamentu. Pro technické inovace a hráčský komfort je proto Synot 

tip stále vyhledávanější sázkovou společností. 
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Hlavní doménou jsou jedinečné on-line terminály, které přinášejí sázejícímu mnoho 

nepřehlédnutelných výhod.Terminál maximálně zpřístupňuje sázení tím, že je možné jej 

nainstalovat téměř kdekoli. Terminály můžete najít nejen ve velkých městech, ale také v 

malých obcích, v barech a na čerpacích stanicích apod. 

 
Synot tip a.s. 
 

Silné stránky Slabé stránky 

• kvalitní webové stránky 

• Synot-Tip Aréna (stadion Slavie Praha) 

• online terminály 

• internetové sázení 

• silné finanční zázemí                          

• VLT a technické hry 

• široká nabídka 

• věrnostní systém 

• možnost sázení přes telefon 

• live sázky                                               

• sázení na nižší fotbalové soutěže v ČR                   

• rychlé vyplácení výher                        

• pověst poskvrněná korupční aférou 

• nepříliš kvalitní live sázky 

• sázky na nižší fotbalové soutěže v ČR 

• složitý a zdlouhavý proces registrace 

  

 

 

 

   Tab. 9: Silné a slabé stránky společnosti Synot tip a.s. 
 
 
4.3.7 Sazka a.s. 

 
Obrázek č. 10: Logo Sazka 

 
 
Sazka nabízí sázejícím zábavu a zajímavé výhry prostřednictvím číselných a 

okamžitých loterií, sportovních a kursových sázek a rychloobrátkových her. Díky své 

celorepublikové síti, několika tisíc terminálů, nabízí také neloterní služby, jako je 

dobíjení kreditů pro mobilní telefony, prodej vstupenek na sportovní, kulturní a další 
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události a platby za služby a zboží. Sazka je však nejznámější především díky loteriím. 

Hlavním produktem sazky je tedy loterie Sportka. Dlouho tradici zde má i sázení na 

sportovní utkání, avšak kursové sázení bude patrně i v budoucnu znamenat pro 

společnost pouze doplňkovou záležitost. V poslední době prošla Sazka krizí, kvůli 

dluhům z výstavby O2 Areny – dříve Sazka Areny. Konkurs byl zrušen a novým 

majitelem Sazky se stala firma Sázková kancelář kontrolovaná společnostmi PPF a 

KKCG. 

 
Sazka a.s. 
 

Silné stránky Slabé stránky 

• velké množství terminálů 

• terminály provozované na některých  

   místech nonstop 

• spojení s Jaromírem Jágrem 

• internetové sázení 

• sázení bez manipulačního poplatku 

• dobré webové stránky 

• možnost výběru výhry na terminálech 

• nutnost obnovit důvěru lidí  

• live sázky 

• nízké kursy 

• méně kvalitní obsluha terminálů než  

  bývá zvykem na pobočkách 

 

   Tab. 10: Silné a slabé stránky společnosti Sazka a.s. 

 

4.3.8 Startip a.s. 

 
Obrázek č. 11: Logo Startip 

 
 
Společnost Startip a.s. je novou českou sázkovou kanceláří. Samotná sázková kancelář 

byla založena v roce 2008, dříve se společnost věnovala jiným podnikatelským 

aktivitám. Za jejím vznikem stojí olympijský vítěz z Barcelony 1992, Robert Změlík. 

Jedná se o ryze českou společnost bez účasti jakéhokoliv zahraničního kapitálu. V 

současné době má sázková kancelář Startip zhruba 290 poboček po celé české 
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republice. V porovnání s ostatními kancelářemi je to žalostně málo. Startip však stále 

vykazuje pozvolný růst. Od svého vzniku se zaměřuje především na kursové sázení 

zejména v oblasti sportovní, ale i ekonomické či společenské. Startip je díky Robertu 

Změlíkovi propojen také se společností Starlife a.s., která je producentem a prodejcem 

produktů zdravé výživy. 

 
Startip a.s. 
 

Silné stránky Slabé stránky 

• dynamicky se rozvíjející společnost 

• možnost sázet v hospodách, barech a  

   restauracích 

• spolupráce s provozovateli formou  

   podílů 

• minimální sázka jen 5 Kč 

• žádný manipulační poplatek 

 

• pro většinu sázkařů neznámá SK 

• nelze sestavit tiket na internetu a  

  odeslat jej na pobočku 

• méně pohodlí na pobočkách 

• nekvalitní internetové sázení 

• věrnostní program 

• absence časopisu 

• chybějící lepší nabídka na internetu  

  (streamy, poker, ruleta, live sázky,  

  internetové casino) 

• menší nabídka oproti konkurenci 

• reklama – spojení se známou osobností  

• absence VLT na pobočkách 

• slabé bonusy pro nové sázkaře 

• zviditelnění formou sponzoringu 

• chybějící loterie, losy 

• nutná registrace i v případě    

  nezájmu o int. sázení ( v případě   

  zájmu o bonusy, výhody atd.)  

   Tab. 11: Silné a slabé stránky společnosti Startip a.s. 
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4.3.9 Victoria-tip a.s. 

 
Obrázek č. 12: Logo Victoria-tip 

 

Victoria-tip je menší, avšak stále se dynamicky rozšiřující sázková kancelář. Již nyní 

má kolem 300 poboček a další přibývají. Výhodou je, že předem neplatíte manipulační 

poplatek, takže pokud nevyhrajete ušetříte. 

Victoria-tip je mladá společnost byla založena teprve v roce 2003. Od té doby se velmi 

rozšířila, sázková kancelář má pobočky především v různých hospodách a restauracích. 

V současnosti existuje více než 300 míst, kde si lze vsadit. 

Victoria-tip a.s. 
 

Silné stránky Slabé stránky 

• neplatí se manipulační poplatek předem 

• široká nabídka sportů 

• zavedený věrnostní systém 

• množství poboček  

• absence internetového sázení 

• fronty na pobočkách 

• nekvalitní webové stránky 

• omezená pracovní doba 

• slabší nabídka příležitostí 

   Tab. 12: Silné a slabé stránky společnosti Victoria-tip a.s. 
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4.3.10 Maxi-tip a.s. 

 
Obrázek č. 13: Logo Maxi-Tip 

 
 
Společnost Maxi-Tip byla založena v březnu roku 1998 a povolování k poskytování 

kursových sázek získala na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR ze dne 6. května 

1998. Od svého vzniku se zaměřuje na kursové sázení zejména v oblasti sportovní, 

ekonomické, ale i společenské. Maxi-Tip je českou, ryze soukromou firmou bez účasti 

státu nebo zahraničního kapitálu a v současné době provozuje více jako 200 poboček. 

 
Maxi-tip a.s. 
 

Silné stránky Slabé stránky 

• možnost sázet v hospodách a  

  restauracích 

• spolupráce s provozovateli těchto  

  zařízení formou podílů 

• věrnostní systémy pro sázející 

 

 

• absence internetového sázení 

• nelze sestavit tiket na internetu 

• většině sázejících neznámá 

• menší nabídka oproti konkurenčním SK 

• absence sázkařského časopisu 

• vázání sázek 3AKO 

• méně pohodlí na pobočkách 

   Tab. 13: Silné a slabé stránky společnosti Maxi-tip a.s. 
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4.3.11 KAJOT bet a.s. 

 
Obrázek č. 14: Logo KAJOT bet 

 
 
Česká sázková kancelář, která nabízí vyšší bezpečnost, v tuzemskou společnost můžete 

mít větší důvěru. KAJOT je zavedenou značkou v sázkařském prostředí. Sídlí v Brně a 

díky mnohaletým zkušenostem ví, co sázkaři očekávají. U KAJOTbet můžete sázet jak 

přes internet, tak i přes mobilní telefon. Vklady finančních prostředků a výběry výher 

jsou přizpůsobeny na české prostředí. Ušetříte tedy poplatky za mezinárodní převody, 

nebudete muset peníze přepočítávat do jiných měn. 

 
 
KAJOT bet a.s. 
 

Silné stránky Slabé stránky 

• vše v češtině 

• vklady a výběry finančních prostředků  

   bez poplatků 

• internetové sázení 

• live sázky 

• žádný manipulační poplatek 

• široká nabídka 

• zavedená značka 

• zajímavý bonus 

• pouze jedno registrační místo 

• v ČR nová, neznámá společnost 

 

 

 

   Tab. 14: Silné a slabé stránky společnosti KAJOT bet a.s. 
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4.3.12 Premier bet a.s. 

 
Obrázek č. 15: Logo Premier bet 

 
 
Premier Bet je nová sázková kancelář na českém trhu kursového sázení. Nabízí tak 

alternativu všem, kteří nemají důvěru v zahraniční společnosti, zvýší také konkurenci v 

českém prostředí, na čemž může vydělat jedině zákazník. Pokud budete chtít sázet u 

Premier Bet, budete se muset nejprve zaregistrovat na webu, následně musíte registraci 

potvrdit, a to osobně na pobočce. Pobočky jsou zatím pouze čtyři, v Praze, Mladé 

Boleslavi, Liberci a Kladně. Internetová sázková kancelář Premier Bet bude provozovat 

klasické kursové sázky na spousty sportovních událostí, nabídne ale také live sázky, 

tedy sázení na již rozehrané duely. 

 
Premier bet a.s. 
 

Silné stránky Slabé stránky 

• internetové sázení 

• vklady a výběry finančních prostředků  

   bez poplatků 

• vše v češtině 

• dobrý bonus 

• žádný manipulační poplatek 

• live sázky  

• pouze čtyři registrační místa 

• v ČR nová, neznámá společnost 

• slabší nabídka příležitostí 

 

 

 

 

   Tab. 15: Silné a slabé stránky společnosti Premier bet a.s. 
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4.3.13 Internetové sázkové kanceláře 

 
Na internetu lze v dnešní době nalézt velké množství sázkových kanceláří, z nichž již 

zhruba tři desítky nabízí i stránky v češtině, včetně podpory, zákaznického střediska a 

možnost zodpovězení dotazů v češtině či slovenštině. 

 

Internetové sázkové kanceláře 
 

Silné stránky Slabé stránky 

• žádné manipulační poplatky 

• nejširší možná nabídka sázek 

• možnost sázet kdykoliv a odkudkoliv  

• vyšší kurzy a možnost vyšší výhry  

• přehledná historie sázek 

• výběr z mnoha sázkových kanceláří  

• anonymita při sázení 

• bonusy za registraci a první vklad 

• lepší kurzy než v kamenných SK 

• možnost live sázek v průběhu utkání  

• nespolehlivost některých internetových  

  sázkových kanceláří 

• nutnost počítače a přístupu na internet 

• platba za surfování na internetu 

• nutnost vložených peněz v sázkových   

  kancelářích 

• nutnost mít peníze na účtu když chci  

  sledovat živé přenosy 

• u některých SK váznoucí komunikace  

  v případě problému zákazníka 

   Tab. 16: Silné a slabé stránky internetových sázkových kanceláří a.s. 
 
 
 
4.4. SLEPT analýza 

SLEPT analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. V této 

analýze jsem se zaměřil na hlediska, která souvisí se sázkovou kanceláří. SLEPT 

analýza umožňuje vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí z 

určitých oblastí podle těchto faktorů:  

 

• Social – sociální hledisko 

• Legal – právní a legislativní hledisko 

• Economic – ekonomické hledisko 

• Policy – politické hledisko 

• Technology – technické hledisko 
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Sociální hledisko  

Mezi tyto znaky patří např. životní úroveň zákazníků, tedy sázejících. V době 

přetrvávající finanční krize jsem toto téma nemohl vynechat. Avšak jak jsme mohli 

vyčíst z grafů zveřejněných v této diplomové práci, suma vložených peněz do hazardu 

se nikterak razantně oproti předchozím rokům nesnížila. V posledním sledovaném roce 

se prosázelo více jak 125 mld. Kč. Krize tedy sázející příliš neovlivnila, ti se naopak 

snaží peníze vyzískat možnou výhrou v sázkové kanceláři. 

 

Legislativní hledisko 

Loterie a jiné podobné hry jak zní definice dle zákona se stále těší obrovské popularitě. 

Jak již bylo zmíněno v posledním sledovaném roce obyvatelé České republiky vložili 

do loterií, výherních hracích přístrojů, kasin či kursového sázení přes 125 mld. Kč. Jsou 

tedy pod náležitou kontrolou státních orgánů, především Ministerstva financí České 

republiky. Zákon č. 202/1990 Sb. O loteriích a jiných podobných hrách je základní 

úpravou podnikání v oblasti kursového sázení. Ministerstvo financí ČR vydá povolení 

k provozování kursových sázek při splnění základních podmínek. Tyto podmínky jsou 

vyjádřeny v bodě 1.2.1. V současnosti se projednává novela zákona, která by tyto 

podmínky upravovala. Jedná se především o odvod 19-ti procentní daně z příjmu, 

kterou doposud sázkové kanceláře nemusely odvádět. 

 

Ekonomické hledisko 

Sázení je vždy částečně ovlivněno ekonomickou situací, avšak i v době přetrvávající 

finanční krize nedochází k poklesu sázek. Lidé se naopak snaží krizi řešit tím, že se 

snaží snadno přijít k penězům právě pomocí sázkových a jiných her. 

 

Politické hledisko 

V současnosti se řeší novela zákona upravující podmínky pro sázkové kanceláře a 

hazard obecně. Jde o to, že loterijní společnosti by odváděly 19 procent na dani 

z příjmu, platily by zvláštní odvod z obratu ve výši 20 procent a zrušily by se odvody na 

veřejně prospěšné účely. Sázkové firmy však útočí na vládou schválené zdanění 

hazardu. Podle Asociace provozovatelů kursových sázek jsou vyšší daně pochopitelné v 
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případě hazardu, ale likvidační pro firmy, které provozují sportovní sázení. A to kvůli 

konkurenci zahraničních firem, které se neřídí českými zákony.  

 

Technické hledisko 

Co se týče technických faktorů, sázkové kanceláře se snaží stále zdokonalovat své 

zařízení a nabídnout tak zákazníkovi co největší komfort. Samozřejmostí je v dnešní 

době sázení přes PC, online terminál, mobilní telefon a hudbou blízké budoucnosti je 

možnost sázení přes televizor. Televizní sázky mohou být provozovány za dvou 

podmínek – digitální vysílání musí kvalitně fungovat a musí být dostatečná legislativa, 

tak aby nedocházelo k sázení osobami, které jsou mladší 18 let. Online sázení pomocí 

digitálního signálu už funguje například ve Francii, Velké Británii nebo Španělsku. 

4.5. Průzkum trhu 

Základní kámen svého projektu hodnocení ekonomické situace podniku a návrhu na její 

zlepšení u společnosti Startip a.s na trhu kursového sázení, jsem se rozhodl postavit na 

průzkumech provedených několika různými metodami zaměřenými na koncového 

uživatele, na určitého zákazníka, sázejícího. Mým cílem bylo zjistit co nejvíce jeho 

požadavků, přání, představ a potřeb. Na základě analýzy těchto získaných poznatků 

navrhnout další možné produkty a postupy pro sázkovou kancelář. Úkol byl tedy jasný - 

uskutečnit co nejrozsáhlejší zkoumání a získat tak, co nejkomplexnější spektrum 

výsledků, zároveň však s finančními a časovými možnostmi a náklady úměrnými 

studentu vysoké školy. Výsledkem bylo toto následující schéma průzkumu: (5) 

1) osobní dotazování – nejdůkladnější, avšak časově velice náročné 

2) průzkum na sázkařských internetových serverech – široký rozsah         

    průzkumu, těžko předem odhadnout zájem 

3) dotazníky na pobočkách společnosti Startip – využití stávající sítě    

    poboček, ovšem s předpokladem nepříliš vysoké návratnosti 

4) vytištěné dotazníky na pobočkách sázkových kanceláří v místě mého                           

    bydliště –  bez výrazných nákladů, ale s nutností domluvit spolupráci s      

    provozovateli -  konkurenty 

5) podchycení různých informací týkajících se předmětu průzkumu, které     

    v průběhu průzkumu vyjdou najevo. 
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6) mystery shopping a srovnávání kanceláří – podnětné, avšak časově   

    obtížné, navíc u mně, coby fiktivního zákazníka samozřejmě existuje  

    jistá podjatost a zaujatost 

 

4.6. Zpracovaní získaných dat z provedených průzkumů 

 
Vytvořené dotazníky byly určené především sázejícím, ale zúčastnit se jej mohli i lidé, 

kteří nejsou se sázením až tak hluboce spjati, ale zajímá je svět kursového sázení a 

samotný hazard. Celkem se podařilo dát dohromady dotazníky, které byly částečně nebo 

zcela vyplněné od 224 dotazovaných. Drtivá většina dotazníků byla vyplněna 

samotnými sázejícím, tudíž odpovědi byly občas neúplné či byly zařazeny k jiné otázce 

nebo se v některých otázkách opakovaly. Nejvýznamnějším zdrojem mého průzkumu se 

stal internet, odkud jsem načerpal nejvíce vyplněných dotazníků.  

Díky svým dobrým známostem jsem několik dotazníků obdržel od pracovnic poboček 

či vyplnil společně se sázejícími na pobočkách společnosti Startip, Fortuna či ve sběrně 

Tipsportu. Poté následovalo utřídění a uspořádání získaných dat, což bylo velmi 

náročné. Zjištěná data jsem posléze rozdělil do dvou částí: první část je tvořena 

převážně grafy, obsahuje zejména informace o sázejících, o jejich způsobu sázení, 

různých zvycích a sázkových kancelářích. Druhá část, jenž pro tuto práci podstatnější, 

se skládá ze slovních posudků, ohodnocených vždy počtem respondentů, kteří ten daný 

názor zastávají. V této časti jde především o prezentaci přání, požadavků a návrhů 

sázejících, jejich pochvaly a připomínky na adresu především společnosti Startip. Dále 

jsou zde brány v potaz jejich možné návrhy řešení a posouzení budoucího vývoje 

kursového sázení. Tato část tvoří základ pro samotný projekt mé diplomové práce, z dat 

a podnětů v těchto dotaznících uvedených jsem vytvořil návrh možných řešení pro 

společnost Startip, nedaly se samozřejmě využít veškeré získané informace a poznatky, 

některé byly zcela nerealizovatelné, jiné nápady zase nezapadaly do celkového 

konceptu nebo se navzájem vylučovaly. V následujícím bodě této práce je zveřejněn 

jejich souhrnný výčet (po vyřazení nesmyslných a nepublikovatelných věcí), neboť 

některé mnou nevyužité myšlenky mohou inspirovat někoho dalšího k jiným možným 

východiskům. 
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4.6.1 Odpovědi sázejících 

 
Graf 6: Dotazník: Jaké je vaše pohlaví?  

 
 
 

 
Graf 7: Dotazník: Kolik je vám let?  
 

 
Graf 8: Dotazník: Sportujete?  
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Graf 9: Dotazník: Co Vás motivuje k sázkám?  

 
 
 

                                          
Graf 10: Dotazník: Jak často si vsadíte?  

 
Graf 11: Dotazník: Kde nejčastěji sázíte?  
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Graf 12: Dotazník: Vámi nejčastěji navštěvovaná sázková kancelář? 
 
 
 

 
Graf 13: Dotazník: Kde zjišťujete informace k sázení?  
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Graf 14: Dotazník: Na jaký sport vsázíte nejčastěji?  

 

                                             
Graf 15: Dotazník: Jste pro výplatu výher hned po zápase?  

 

 
Graf 16: Dotazník: Co je pro vás důležitější? 
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Graf 17: Dotazník: Pojišťujete poslední zápas na tiketu? 
 
 
 
 
 
 

                                               
Graf 18: Dotazník: Co Vám chybí v kursové nabídce? 
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4.6.2 Hodnocení, přání, požadavky a názory sázejících 

 
Číslo vpravo za odpověďmi udává počet sázejících s příslušným názorem. Zpracováno a 

vybráno bylo vždy 5 nejčastějších odpovědí respondentů.  

 
 

Nedostatky u kamenných sázkových kanceláří 
Manipulační poplatky 79 
Chybějící live sázky 33 
Slabší kursová nabídka 31 
Loterie, losy 29 
Čekání ve frontě v sázkové kanceláři 9 

   Tab. 17: Dotazník: Nedostatky u kamenných sázkových kanceláří?  
 
 

Prostor pro zlepšení 
Loterie, losy  60 
Nelze sázet live sázky přes internet 32 
Slabá nabídka 31 
Prostředí pobočky 23 
Chybějící časopis 19 

   Tab. 18: Dotazník: V čem by se mohla Vaše sázková kancelář zlepšit?  

 
 

Faktory ovlivňující výběr sázkové kanceláře 
Není manipulační poplatek ( převážně u internetového sázení) 81 
Blízkost bydliště 61 
Šíře kursové nabídky   33 
Prostředí pobočky 29 
Příjemná obsluha na pobočce 11 

   Tab. 19: Dotazník: Podle čeho si vybíráte Vaši sázkovou kancelář?  
 
 
Sázející nejčastěji uváděli u preferovaných akcí, dnes, již existující a používané 

způsoby, tedy soutěže o ceny, tikety zdarma, vstupenky, různé dárky a nebo dárek 

formou sázkařského či sportovního časopisu. 

 
Přání sázejících co se týče promo akcí 

Soutěže o věcné ceny 51 
Dárky 42 
Tikety zdarma ke vsazení 31 
Vstupenky na různé akce 27 
Sázkařský časopis 16 

Tab. 20: Dotazník: Jaké promo akce byste si přáli?  
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Tabulka týkající se přání, požadavků a potřeb sázkařů představuje pro Startip důležitý 

zdroj informací, které jsou velice často motivovány nabídkou na internetu nebo u 

konkurenčních sázkových kanceláří. Tyto informace jsou základním materiálem pro 

další část práce. 

 
Požadavky a přání týkající se kursové nabídky 

Sázky na nižší soutěže 65 
Live sázky přes internet 44 
Snížit limit možné vsazené částky na 1 Kč 22 
Více střelců ve všech sportech 19 
Handicapy u více soutěží než jen u fotbalu 17 

Tab. 21: Dotazník: Co vám chybí v nabídce?  

 

Údaje získané v předchozí tabulce vyjadřují přání, požadavky a názory těch, pro které je 

konečný produkt určen. Tyto poznatky tedy jasně vyjadřují meze, kterým směrem se 

ubírat a jsou zároveň zdrojem inspirací pro projektovou část práce. 

 
 
 
 
Zhodnocení 

 

Tato část diplomové práce sloužila k tomu, abychom si podrobněji představili 

společnost Startip a.s., její konkurenty a s tím spojenou SWOT analýzu každé 

společnosti. Dále zde byla implementována Porterova analýza 5-ti konkurenčních sil a 

SLEPT analýza. Součástí tohoto bloku byl i přehled výsledků loterií a jiných podobných 

her za uplynulý rok. Nemohlo chybět ani rozdělení tržního podílu sázkových kanceláří. 

V další části této práce byly v rámci průzkumu provedeného formou dotazníků získané 

výsledky vyhodnoceny a odpovědi zákazníků (sázejících) setříděny a uspořádány do 

tabulek a grafů. V rámci dotazování bylo zjištěno, co sázejícím chybí v jejich domovské 

sázkové kanceláři, jaké jsou jejich přání či požadavky a názory na jednotlivé sázkové 

kanceláře. Tyto získané informace poté byly použity v další části práce. 
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5 FINANČNÍ ANALÝZA STARTIP A.S. 
 
 
Finanční  analýza  plní  důležité poslání v posuzování  finanční  důvěryhodnosti  

podniku, jak z hlediska  investorů,  tak věřitelů.  Z jejích  výstupů  můžeme  vyhodnotit  

slabé  a  silné stránky společnosti a tím i předejít případným problémům.  

 
Pro  finanční  analýzu společnosti byly  použity  výkazy  finančního  účetnictví,  které  

jsou  součástí účetní závěrky tvořené podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

rozvahou, výkazem zisku a ztrát a přílohou účetní závěrky. Tyto výkazy byly použity za 

období let 2006 – 2009.   
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5.1 Horizontální analýza 
 

Cílem horizontální analýzy je změřit  pohyby  jednotlivých  veličin  a relativně změřit 

jejich intenzitu. 

 
 
5.1.1 Analýza aktiv 

Porovnáme-li  hodnotu  celkových  aktiv,  je  patrné,  že  hodnota aktiv je celkově 

stabilní a jejich stav se mění v řádech několika málo %. Zvýšení vidíme především u 

dlouhodobého hmotného majetku, který se v posledním roce zvýšil několikanásobně 

oproti letům minulým. Stav ostatních hodnot se příliš neměnil. 

 
 

AKTIVA 07/06 08/07 09/08 

 Aktiva celkem 1,018 1,623 0,885 

B. Dlouhodobý majetek 0,636 0,960 14,943 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek X X X 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 0,858 0,960 14,943 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek X X X 

C. Oběžná aktiva 1,032 1,053 1,136 

C. I. Zásoby X X X 

C. II. Dlouhodobé pohledávky X X X 

C. III. Krátkodobé pohledávky 1,591 1,398 1,213 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 1,002 1,023 1,127 

D. I. Časové rozlišení 0,060 2,500 0,800 

Tab. 22: Analýza aktiv     
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5.1.2 Analýza pasiv 

 

Z horizontální  analýzy  pasiv  můžeme vyčíst některé změny v její struktuře. 

Nejzásadnější je zvýšení základní kapitálu z 10 na 30 milionů. V současné době je 

základní kapitál navýšen dokonce na 70 milionů, avšak hodnoty ze současnosti ještě 

nejsou k dispozici k možnému zpracování. Negativem jsou výsledky hospodaření, kdy 

se společnost pohybovala v záporných číslech. Ve sledovaném období vzrostly cizí 

zdroje, což není příliš dobré, znatelný byl nárůst i krátkodobých závazků v posledním 

sledovaném roce. Jak můžeme vidět, tak společnost vůbec nevyužívala možnosti 

bankovního úvěru. 

Analýza pasiv 

PASIVA 07/06 08/07 09/08 

 Pasiva celkem 1,018 1,623 0,885 

A. Vlastní kapitál 0,445 11,529 0,796 

A. I. Základní kapitál 1,000 3,000 1,000 

A. II. Kapitálové fondy X X X 

A. III. Rezervní fondy, nedělené fondy X X X 

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let - 1,518 - 1,326 - 1,314 

A. V. Výsledek hospodaření běž. úč. období 0,956 - 1,277 - 1,474 

B. Cizí zdroje 1,334 0,206 1,596 

B. I. Rezervy X X X 

B. II. Dlouhodobé závazky 0,846 0,345 X 

B. III. Krátkodobé závazky 2,144 0,115 4,715 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci X X X 

C. I. Časové rozlišení 0,304 3,928 0,832 

Tab. 23: Analýza pasiv      
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5.1.3 Analýza výkazu zisku a ztrát 

 
Výkaz  zisku  a  ztrát  nám  sděluje,  jak  výkonný  je  podnik  z pohledu  využívání  

aktiv  a  pasiv,  tj.  o  hospodářském  výsledku.  Z horizontální  analýzy  výkazu  zisků  

a  ztrát  je patrný  pohyb  jednotlivých  položek  v čase.   

 

V posledním sledovaném roce dosáhla společnost výsledku hospodaření z - 2,7 mil. Kč 

před zdaněním na – 3,8 mil. Kč, což je dáno investicemi na rozvoj společnosti.  

 

Zřetelný je v  posledních letech nárůst osobních nákladů a to především mzdových 

nákladů a nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. To vše je spojené se 

snahou o rozšíření společnosti.  

 

5.2 Vertikální analýza 
 
Vertikální  analýza struktury  účetních  výkazů  má za cíl   zjištění,  jak  se  např.  

jednotlivé majetkové části podílely na bilanční sumě. 

 
 
5.2.1 Analýza rozvahy 

 

Z grafu je zřetelný obrovský podíl oběžného majetku na úkor dlouhodobého majetku. 

Tato situace se začala mírně měnit až v posledním sledovaném roce. To je velmi  

pozitivní  ukazatel,  kterým společnost  ukazuje  investorům  a  věřitelům svojí   

stabilizaci.   Osobitá   struktura   aktiv   je   způsobena   povahou   činnosti  Startip a.s. 



105 
 

Struktura aktiv
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 Graf 19: Struktura aktiv       
 
 
 
 
 
Struktura dlouhodobého majetku sázkové kanceláře byla ve sledovaném  období  

tvořena  z drtivé většiny pouze dlouhodobým  hmotným  majetkem.  Překvapivé  

zjištění  je,  že  společnost  nevlastní  žádný dlouhodobý finanční ani nehmotný majetek. 
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 Graf 20: Struktura dlouhodobého majetku    
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Struktura oběžných aktiv je tvořena pouze z krátkodobého finančního majetku, který 

tvoří víc jak 80 % celkových oběžných aktiv a z krátkodobých pohledávek. Zásoby a 

dlouhodobé pohledávky společnost nemá. 
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 Graf 21: Struktura oběžných aktiv   

 
 
Z vertikální  analýzy  pasiv  je  patrné,  že v roce 2008 došlo k navýšení vlastního 

kapitálu. V tu chvíli byl tento podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech více jak 

80%. Minimální podíl zde má časového rozlišení, které v posledním sledovaném období 

mělo podíl okolo 5% z celkového podílu struktury pasiv. 
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 Graf 22: Struktura pasiv     
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Ze  struktury  cizích  zdrojů  je  patrné,  že  v letech 2006 a 2008 zde  byly nesplacené 

dlouhodobé závazky. V posledním sledovaným období už jsou veškeré dlouhodobé 

závazky splaceny. Společnost tedy dále využívala převážně krátkodobé cizí zdroje 

financování. 
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 Graf 23: Struktura cizích zdrojů    

 

5.2.2 Analýza zisku a ztrát 

 

Z grafu je  jasně patrné,  že  největší  podíl  na  nákladech  tvoří  výkonová  spotřeba,  

která představuje spotřebu materiálu, energií a služby. Nejvýrazněji se na výkonové 

spotřebě podílejí služby, které představují zhruba 80% ve všech čtyřech sledovaných 

letech. V posledních letech se však tyto náklady snížily a naopak se zvýšil podíl 

osobních nákladů. Další významnou složkou jsou daně, které zejména v posledních 

dvou sledovaných obdobích dosahují podílu asi 15% z celkové struktury nákladů. 



108 
 

Struktura nákladů

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ostatní provozní náklady Odpisy DM Daně a poplatky

Osobní náklady Výkonová spotřeba

 
 Graf 24: Struktura nákladů     
 

 

5.3 Poměrové ukazatele 
 
Pro analýzu pomocí poměrových ukazatelů je nutné znát údaje, které nejsou obsaženy 

v daných účetních  výkazech,  proto  použiji  následující  tabulku,  ve  které  jsou  

potřebné  údaje dopočítány. 

 
Dopočítané doplňující údaje 

Doplňující údaje 2006 2007 2008 2009 

Celkové tržby (v tis. Kč) 49 814 26 567 5 439 6 102 

Celkové výnosy (v tis. Kč) 25 707 49 684 4 629 5 072 

Celkové náklady (v tis. Kč) 27 857 51 741 7 256 9 038 

EBIT (v tis. Kč) - 2150 - 2 057 - 2 627 -3 966 

Čistý pracovní kapitál NWC (v tis. Kč) 9 918 6 466 13 633 12 480 

Tab. 24: Doplňující údaje       

 
Z následujících údajů je jasně patrné, že společnost rok, co rok končí v mírné ztrátě. Jde 

o to, že společnost není na trhu dostatečně zavedená, známá a nenabízí tak kvalitní 

služby, aby přitáhla větší množství zákazníků a dosáhla tak větších tržeb a zisku. V roce 
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2008 došlo ke změně majitele a změnila se tedy struktura i celkový profil společnosti. Je 

tedy třeba investovat do nových služeb a rozšířit nabídku pro zákazníky. Tuto situaci lze 

řešit formou úvěrů.  

 
 
5.3.1 Ukazatele rentability 

 
Ukazatele rentability se věnují hlavně míře zisku, tzn. obecné síle reprodukce vloženého 

kapitálu.  

Ze získaných údajů je jasné, že tyto výsledky nelze srovnávat s výrobním podnikem, 

činnost  sázkové kanceláře je  diametrálně  odlišná a jedinečná, a  proto  rentabilita  není  

tím  pravým ukazatelem, který by popisoval reálnou situaci, ve které se společnost 

nachází.  

 
Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability  2006 2007 2008 2009 

Rentabilita aktiv ROA -15,63 % -14,69 % -11,55 % -19,24 % 

Rentabilita vlastního kapitálu ROE -57,99 %  -124,6 % -13,80 % -25,57 % 

Rentabilita tržeb ROS -4,31 % -7,74 % -48,29 % -63,48 % 

Tab. 25: Ukazatele rentability     

 
Ukazatele rentability jsou ve všech sledovaných letech v záporných hodnotách, 

společnost na tom není příliš dobře. Je tedy třeba dostatečných investic a zamyšlení se 

nad změnou strategie společnosti.   

 
 
 
5.3.2 Ukazatele aktivity 

 
Z těchto ukazatelů se snadno dozvíme, jak efektivně daná firma nakládá se svými 

finančními prostředky nebo třeba jakou má vyjednávací sílu vůči dodavatelům. 

Ukazatele  aktivity  hodnotí  vázanost  kapitálu  v různých  formách  aktiv.  V podstatě  

se jedná o ukazatele doby obratu vybraných daných skupin aktiv.  
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Ukazatele aktivity 2006-2009 

Ukazatele aktivity 2006 2007 2008 2009 

Obrat celkových aktiv 3,62 1,89 0,23 0,30 

Doba obratu celkových aktiv 99,35 195,16 1 188 1504,27 

Obrat zásob 0 0 0 0 

Doba obratu zásob 0 0 0 0 

Obrat pohledávek 73,47 24,62 3,60 3,33 

Doba splatnosti pohledávek 5 15 101 110 

Obrat krátkodobých závazků 14,67 3,65 6,45 1,54 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 24,53 98,61 55,79 234,51 

Tab. 26: Ukazatele aktivity      

 

Ukazatel  obratu  celkových  aktiv  by  měl  dosahovat výsledné hodnoty  vyšší  než  

jedna. V posledních dvou letech je ukazatel  pod touto hodnotou. V posledním 

sledovaném roce však došlo oproti roku 2008 k mírnému zlepšení hodnoty tohoto 

ukazatele. 

Při pohledu na ukazatele doby obratu aktiv zjistíme, že ukazatel nám vyjadřuje 

v podstatě to stejné co obrat celkových aktiv, pouze výsledek je zde uveden ve dnech. 

Doporučená hodnota by neměla být vyšší jako jeden rok, což Startip, a. s. splňuje pouze 

v prvních dvou sledovaných letech. V následujících letech je situace o poznání horší. 

Ukazatel obratu zásob se zde nedá vyjádřit, jelikož se nejedná o výrobní firmu. 

Společnost Startip tedy nemá vůbec žádné zásoby.  

Obrat pohledávek se v posledních sledovaných obdobích držel na vyrovnaných 

hodnotách. V roce 2009 se pohledávky obrátily 3,33krát ve srovnání s rokem 2007 

došlo k poklesu, tehdy se pohledávky pohybovaly na hodnotě 24,62. Ukazatel doby 

splatnosti pohledávek nám představuje v podstatě to samé. Cílem je snížit dobu, po 

kterou společnost musí čekat, než mu za jeho pohledávky zaplatí odběratel. V praxi lze 

hodnotu okolo 14 považovat za výbornou a hodnotu nad 70 za nepříliš uspokojivou. 

Sledovaný ukazatel byl v prvních letech na výborných hodnotách avšak v roce 2008 

došlo k razantnímu zhoršení, které přetrvalo i v roce 2009. Docházelo tedy k 

častému prodlužování doby splatnosti pohledávek. 
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Důležité v hodnocení ukazatelů aktivity je, aby byla doba splatnosti pohledávek menší,  

než doba splatnosti krátkodobých závazků, což je v případě  Startip, a.s. splněno 

v posledním sledovaném roce, což ukazuje na  pozitivní vývoj společnosti. 

 

5.3.3 Ukazatele zadluženosti 

 

Ukazatele   zadluženosti   vypovídají   o   struktuře   zdrojů   využívaných   k 

financování podniku.  

Ukazatel věřitelského rizika nebo též jinak celková zadluženost společnosti, se ve 

sledovaném období podařila snížit na průměrné hodnoty. Jestliže je však ukazatel 

zadluženosti vyšší jak 50 % jako tomu bylo v roce 2006 a 2007, věřitelé vždy váhají s 

poskytnutím úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok. 

Míra zadluženosti vlastního kapitálu nám ukazuje v jakém rozsahu je podnik financován 

cizím kapitálem. S růstem  míry  zadluženosti  vlastního  kapitálu  klesá  bonita  

společnosti. Tento ukazatel je důležitý především pro banky. Hodnota do 30 % 

vyjadřuje nízkou míru zadluženosti, což je hodnota, které se společnosti podařilo 

v posledních letech dosáhnout. V roce 2007 byla tato hodnota na hrozivých 729 % 

procentech, logicky tedy došlo ke změně majitele. 

 

Analýza ukazatelů zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2006 2007 2008 2009 

Ukazatel celkové zadluženosti 65,65 86,00 10,95 19,74 

Míra zadluženosti vlastního kapitálu 243,48 729,81 13,08 26,23 

Tab. 27: Ukazatele zadluženosti     

 
 
5.3.4 Ukazatele likvidity 

 

Likvidita,  někdy  také  nazývaná  platební  schopnost,  označuje schopnost přeměny 

určitého aktiva na peněžní prostředky. S pojmem likvidita je spojena i solventnost, nebo 

také platební schopnost. Peněžní  likvidita  je ukazatel, který vyjadřuje okamžitou 

schopnost společnosti uhradit své krátkodobé závazky.  
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Doporučená hodnota peněžní likvidity se pohybuje mezi 0,2 až 0,5. Podnik tento 

ukazatel nesplňoval ani v jednom období a výrazně tyto hodnoty překračuje.  

 

Pohotová  likvidita  porovnává  oběžný  majetek  (bez  zásob  a  dlouhodobých 

pohledávek)  a  krátkodobé  závazky.  Doporučená hodnota běžné likvidity se pohybuje 

mezi 1 a 1,5 a společnost ji bohužel nesplňovala ani v jednom ze sledovaných období. 

 

Ukazatel běžné likvidity nám říká, kolikrát je ekonomický subjekt schopen uspokojit 

pohledávky věřitelů v případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva v peněžní 

prostředky. Doporučená hodnota v rozmezí od 1,5 do 2,5 se bohužel podniku 

v posledních letech nepovedla dosáhnout. Zde má tedy podnik určité rezervy. Jelikož 

podnik nemá žádné zásoby, jsou hodnoty peněžní a pohotové likvidity na stejné úrovni. 

 
Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2006 2007 2008 2009 

Peněžní likvidita 3,92 1,88 17,17 4,13 

Pohotová likvidita 3,92 1,88 17,17 4,13 

Běžná likvidita 3,72 1,74 15,38 3,67 

Tab. 28: Ukazatele likvidity      

 

5.4 Rozdílové ukazatele 
 
Rozdílové ukazatele představují rozdíl stavu určitých skupin aktiv či pasiv vztažených 

vždy k témuž okamžiku. Typickým představitelem rozdílového ukazatele je čistý 

pracovní kapitál. 

 
 
5.4.1 Čistý pracovní kapitál – NWC 

 

Čistý  pracovní  kapitál je vlastně  část  kapitálu,  která  je  relativně  volná  a  není 

vázána na jiné krátkodobé závazky. 
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Čistý pracovní kapitál (net working capital) – NWC 

Čistý pracovní kapitál NWC 2006 2007 2008 2009 

Oběžná aktiva 13 312 13 743 14 476 16 455 

Krátkodobé závazky 3 394 7 277 843 3 975 

Čistý pracovní kapitál NWC 9 918 6 466 13 633 12 480 

Tab. 29: Čistý pracovní kapitál     

 
Hodnoty čistého pracovního kapitálu dosahovaly ve všech sledovaných obdobích 

kladné hodnoty, tudíž to svědčí o tom, že společnost měla dostatek pracovního kapitálu 

a to vypovídá o dobré likviditě a finanční stabilitě. 

 

Čisté pohotové prostředky 

Ukazatel čistých pohotových prostředků vyjadřuje schopnost podniku likvidovat 

všechny své  dluhy  s okamžitou  lhůtou  splatnosti  penězi  v hotovosti  a  na  běžných  

finančních účtech.  Pro zjištění  hodnoty  čistých  pohotových  prostředků  odpočítáme  

okamžitě  splatné  závazky  od  pohotových  finančních  prostředků.  Přesnou  hodnotu  

tohoto  ukazatele však nemohu  zjistit, neboť z veřejně  dostupných  zdrojů   nelze  určit  

přesnou  výši  okamžitě splatných závazků. Tyto informace mají k dispozici pouze 

interní uživatelé podniku. 

 

5.5 Tokové ukazatele 
 
Tokové ukazatelé informují o změně extenzivních ukazatelů, k níž došlo za určitou 

dobu. Typickým tokovým ukazatelem je zisk, který představuje rozdíl mezi výnosy a 

náklady.  

 
5.5.1 Cash flow  

 
V tabulce máme zobrazeny čtyři kategorie cash flow. Cash flow I. ukazuje peněžní 

toky. Vliv přírůstků zásob se projevuje do cash flow II. Informace o pohybu pracovního 

kapitálu jsou znázorněny v cash flow III. U celkového cash flow můžeme pozorovat 

přírůstek nebo úbytek peněz za dané období.   
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Výkaz CASH FLOW ( v tis. Kč) 

Zjednodušený výkaz CASH FLOW 
Položka 2006 2007 2008 2009 
HV za účetní období - 2150 - 2057 - 2627 - 3874 
+ odpisy 146 146 9 170 
+ přírůstky rezerv 0 0 0 0 
+ přírůstek ostatních pasiv 307 - 705 905 - 203 
-  přírůstek ostatních aktiv - 30 - 31 3 - 1 
Cash flow I - 1727 - 2647 - 1716 - 3908 
-  přírůstek zásob 0 0 0 0 
Cash flow II - 1727 - 2647 - 1716 - 3908 
-  přírůstek krátkodobých pohledávek - 9745 401 430 322 
+ přírůstek krátkodobých závazků 1395 3883 - 6434 3132 
+ přírůstek krátkodobých bank. úvěrů 0 0 0 0 
Cash flow III - 10077 835 - 8580  - 1098 
-  přírůstek dlouhodobých pohledávek 0 0 0 0 
+ přírůstek dlouhodobých závazků 1539 - 867 - 3118 - 1 647 
+ přírůstek dlouhodobých bank. úvěrů 0 0 0 0 
+ přírůstek základního kapitálu 0 0 20 000 0 
+ přírůstek kapitálových fondů 0 0 0 0 
+ přírůstek fondů ze zisku 0 0 0 0 
-  přírůstek dlouhodobého fin. majetku 0 0 0 0 
-  přírůstek pohledávek za upsaný 
vl.kap. 

0 0 8000 0 

-  přírůstek DNM - 91 - 92 0 0 
-  přírůstek DHM (bez vlivu odpisů) - 55 - 54 - 10 3430 
Cash flow celkem - 8684 - 178 282 - 6175 

Tab. 30: Cash flow         

 
V posledním řádku tabulky můžeme vidět, že hodnoty v posledním roce jsou záporné, 

což ukazuje že společnost nedokáže své finanční prostředky využívat dostatečně 

efektivně. Další důležitou informací je to, že v roce 2008 k navýšení základního 

kapitálu. 
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5.6 Finanční hodnocení společnosti 
 
Co se týče finančního hodnocení společnosti tak výkaz  zisku  a  ztrát  nám  sděluje,  jak  

výkonný  je  podnik  z pohledu  využívání  aktiv  a  pasiv,  tj.  o  hospodářském  

výsledku.  Z horizontální  analýzy  výkazu  zisků  a  ztrát  je patrný  pohyb  jednotlivých  

položek  v čase.   

 

V posledním sledovaném roce dosáhla společnost výsledku hospodaření z - 2,7 mil. Kč 

před zdaněním na – 3,8 mil. Kč, což je dáno investicemi na rozvoj společnosti.  

Zřetelný je v  posledních letech nárůst osobních nákladů a to především mzdových 

nákladů a nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. To vše je spojené se 

snahou o rozšíření společnosti.  

 

Pozitivním jevem je to,  že  hodnota aktiv je celkově stabilní a jejich stav se mění 

v řádech několika málo %. Zvýšení vidíme především u dlouhodobého hmotného 

majetku, který se v posledním roce zvýšil několikanásobně oproti letům minulým. Stav 

ostatních hodnot se příliš neměnil. Co se týče podrobnějšího hodnocení aktiv, je zde 

zřetelný  především obrovský podíl oběžného majetku na úkor dlouhodobého majetku. 

Tato situace se začala mírně měnit až v posledním sledovaném roce. To je velmi  

pozitivní  ukazatel,  kterým společnost  ukazuje  investorům  a  věřitelům svojí   

stabilizaci.   Osobitá   struktura   aktiv   je   způsobena   povahou   činnosti  Startip a.s. 

 

Z horizontální  analýzy  pasiv  můžeme vyčíst některé změny v její struktuře. 

Nejzásadnější je zvýšení základního kapitálu z 10 na 30 milionů. V současné době je 

základní kapitál navýšen dokonce na 70 milionů, avšak hodnoty ze současnosti ještě 

nejsou k dispozici k možnému zpracování. Negativem jsou výsledky hospodaření, kdy 

se společnost pohybovala v záporných číslech. Ve sledovaném období vzrostly cizí 

zdroje, což není příliš dobré, znatelný byl nárůst i krátkodobých závazků v posledním 

sledovaném roce. Jak můžeme vidět, tak společnost vůbec nevyužívala možnosti 

bankovního úvěru. V tu chvíli byl tento podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech 

více jak 80%. Minimální podíl zde má časového rozlišení, které v posledním 

sledovaném období mělo podíl okolo 5% z celkového podílu struktury pasiv. Ze  

struktury  cizích  zdrojů  je  patrné,  že  v letech 2006 a 2008 zde byly nesplacené 
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dlouhodobé závazky. V posledním sledovaným období už jsou veškeré dlouhodobé 

závazky splaceny. Společnost tedy dále využívala převážně krátkodobé cizí zdroje 

financování. 

 

Co se týče hodnocení nákladů je  jasně patrné,  že  největší  podíl  na  nákladech  tvoří  

výkonová  spotřeba,  která představuje spotřebu materiálu, energií a služby. 

Nejvýrazněji se na výkonové spotřebě podílejí služby, které představují zhruba 80% ve 

všech čtyřech sledovaných letech. V posledních letech se však tyto náklady snížily a 

naopak se zvýšil podíl osobních nákladů. Další významnou složkou jsou daně, které 

zejména v posledních dvou sledovaných obdobích dosahují podílu asi 15% z celkové 

struktury nákladů. 

 

Obrat pohledávek a doba splatnosti pohledávek se v posledních sledovaných obdobích 

držel na vyrovnaných hodnotách. Sledovaný ukazatel byl v prvních letech na výborných 

hodnotách avšak v roce 2008 došlo k razantnímu zhoršení, které přetrvalo i v roce 2009. 

Docházelo tedy k častému prodlužování doby splatnosti pohledávek. Důležité v 

hodnocení ukazatelů aktivity je, aby byla doba splatnosti pohledávek menší než doba 

splatnosti krátkodobých závazků, což je v případě Startip, a.s. splněno v posledním 

sledovaném roce, což ukazuje na  pozitivní vývoj společnosti. 

 

Ukazatel věřitelského rizika nebo též jinak celková zadluženost společnosti se ve 

sledovaném období podařila snížit na průměrné hodnoty. Jestliže je však ukazatel 

zadluženosti vyšší jak 50 % jako tomu bylo v roce 2006 a 2007, věřitelé vždy váhají s 

poskytnutím úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok. 

 

Míra zadluženosti vlastního kapitálu nám ukazuje v jakém rozsahu je podnik financován 

cizím kapitálem. S růstem  míry  zadluženosti  vlastního  kapitálu  klesá  bonita  

společnosti. Tento ukazatel je důležitý především pro banky. Hodnota do 30 % 

vyjadřuje nízkou míru zadluženosti, což je hodnota, které se společnosti podařilo 

v posledních letech dosáhnout. V roce 2007 byla tato hodnota na hrozivých 729 % 

procentech, logicky tedy došlo ke změně majitele. 
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V případě hodnocení cash flow můžeme vidět, že hodnoty v posledním roce jsou 

záporné, což ukazuje, že společnost nedokáže své finanční prostředky využívat 

dostatečně efektivně. Další důležitou informací je to, že v roce 2008 k navýšení 

základního kapitálu. 

 

Ze zjištěných údajů je tedy jasně patrné, že společnost rok, co rok končí v mírné ztrátě. 

Jde o to, že společnost není na trhu dostatečně zavedená, známá a nenabízí tak kvalitní 

služby, aby přitáhla větší množství zákazníků a dosáhla tak větších tržeb a zisku. V roce 

2008 došlo ke změně majitele a změnila se tedy struktura i celkový profil společnosti. Je 

tedy třeba investovat do nových služeb a rozšířit nabídku pro zákazníky. Tuto situaci lze 

řešit také formou úvěrů. Využitelné návrhy sloužící k možnému zlepšení této finanční 

situace zmiňuji v další části práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení 

 

Tato část diplomové práce sloužila ke zhodnocení finanční situace podniku, byly zde 

provedeny analýzy jednotlivých finančních ukazatelů. Jednalo se o ukazatele aktivity, 

likvidity, rentability nebo také hodnocení cash flow. Součástí tohoto bloku byla také 

analýza hodnot a struktury aktiv a pasiv společnosti, včetně analýzy výkazu zisku a 

ztrát. Nedílnou součástí práce byly také ukazatele zadluženosti a likvidity společnosti. 

Veškeré informace získané z analýzy finanční situace byly následně rozebrány v části - 

finanční hodnocení společnosti. 
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6 PLÁN NA ZVÝŠENÍ TRŽNÍHO PODÍLU SPOLEČNOSTI 
STARTIP A.S. 
 
Než se dostanu k samotnému plánu, je důležité si ujasnit co je jeho cílem a jak se 

k tomu cíli dostat. Jak je v názvu práce uvedeno, cílem je zhodnocení finanční situace a 

návrhy na její zlepšení a zároveň snaha dosáhnout zvýšení tržního podílu společnosti 

Startip a.s. na trhu kursového sázení v České republice. Tohoto stavu, tedy zvýšení 

tržního podílu lze dosáhnout těmito způsoby: přetáhnout sázející od konkurenčních 

společností ke společnosti Startip, pokusit se oslovit a získat úplně nové sázkaře či také 

vytěžit více sázek od stávajících klientů Startipu. 

 
Aby byl projekt smysluplný a zároveň efektivní je třeba k němu přistupovat jako 

k celku. A i když může některá část tohoto celku působit silněji a rychleji než jiné části, 

pro úspěch je třeba rozvíjet všechny oblasti a dostatečně tak využívat efektů synergie. 

Výsledkem by poté měl být  pohled zákazníků na společnost Startip jako na zavedenou, 

dynamicky rostoucí sázkovou kancelář, která je schopná pružně reagovat na jejich 

přání, potřeby a požadavky a dostatečně je uspokojovat. Je tedy potřeba jasně vymezit 

pohled na společnost, odlišit ji od konkurenčních společností a zároveň spojit jméno 

Startip s vlastnostmi, které jsou u sázkařů kladně vnímány. 

 

Dle provedených průzkumů je zřetelné, že spousta respondentů není dokonale 

seznámena se společností Startip, proto je jedním z cílů této části práce pomocí různých 

návrhů dostat společnost Startip do většího povědomí sázkařů a všeobecně celé 

populace a získat tak nové zákazníky, ať už od konkurence či úplně nové sázkaře 

pomocí zavedení novinek. Společně s tímto faktem pak musí sázková kancelář zavést 

standardní služby pro zákazníky, které již konkurence nabízí a pokud možno tyto služby 

ještě vylepšit. Cílem této části je, aby zákazník, který dnes říká, že Startip a.s. nabízí to 

stejné, co ostatní, začal říkat, že nabízí to stejné, co ostatní, ale mnohem lépe a ještě 

něco navíc k tomu. 

 

Další velmi důležitou skutečností na kterou se chci zaměřit, je vystoupení sázkové 

kanceláře Startip a.s. ze stínu větších společností, co se samotné nabídky produktu týká. 

Nabídka většiny sázkových kanceláří se jednoznačně neustále zlepšuje a rozšiřuje, 
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respondenti ji však shledávají nedostatečnou oproti nabídce internetových sázkových 

kanceláří, kde bych se chtěl částečně inspirovat a také oproti nabídce největších 

sázkových kanceláří v ČR Tipsportu a Fortuně. Každá sázková kancelář je částečně 

svým způsobem specifická, každá má své věrnostní programy a druhy sázkových her. 

Tipsport a Fortuna se zaměřují především na kursové sázení a nyní začínají zavádět 

loterie. Sazka je zase nejvíce zaměřena na loterie, kde má jednoznačně největší zisky a 

kursové sázky jsou zde v pozadí. Synot-Tip zase nejvíce sází na své sázkové terminály. 

Stejně tak Startip a.s. musí pevně vymezit a definovat svůj produkt a nabídnout 

zákazníkovi něco navíc, něco, co jinde nemají a nyní si to vždy spojí se společností 

Startip a.s.  

 

Další důležitou oblastí, kterou se v práci budu zabývat je motivační a věrnostní 

program. To je velice lákává a zároveň velmi účinná zbraň. Pokud si zákazník volí 

sázkovou kancelář dle toho, co mu která nabídne např. bonusy při registraci nebo dárky 

za věrnost patrně se rozhodne pro rozvinutější a propracovanější program. Nabídka tedy 

musí být svým způsobem specifická a odlišná od nabídek konkurence. Tyto části jsou 

základními pilíři mé diplomové práce. Ke splnění hlavního cíle tj. zvýšení tržního 

podílu společnosti Startip a.s. na trhu kursového sázení tedy vedou tyto body:  

 

 1) utvořit jasně vymezený produkt (poskytovat kvalitní nabídku 

sázkových příležitostí) a pomocí zavedení novinek se odlišit od 

konkurence 

                 

2) dostat společnost Startip a.s. do většího povědomí sázkařů a všeobecně 

celé populace a získat tak nové zákazníky (ať už od konkurence či zcela 

nové sázkaře) 

 

3) vytvořit kvalitní motivačně-věrnostní program vedoucí současné 

sázkaře k věrnosti a zároveň vyšší aktivitě a získávající zcela nové 

zákazníky 
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6.1 Pohled na Startip a.s. 
 

Cílem této části práce je navržení možností a řešení, které mohou společnosti Startip a.s. 

pomoci v jejím rozvoji a vzestupu. Je třeba tedy odstranit nedostatky, které má 

společnost oproti konkurenčním sázkovým kancelářím, nebo které jsou jí připisovány 

sázkaři. Zároveň představit postupy, jak by bylo možné s nimi seznámit sázkařskou 

veřejnost. V současné době má společnost Startip a.s. velmi nízké procento podílu 

(kolem 3%) na trhu kursových sázek v České republice. Jedním z cílu této práce bude 

tržní podíl společnosti navýšit. Za cíl jsem si dal navýšení alespoň o 0,5%. Tržby 

z kursových sázek by při uvažovaném 3,5% podílu činily 269 mil. tím pádem by při 

uvažované 29%ní ziskovosti (viz. tabulka č. 1) mohl přínos z vkladů činit 78 mil. Kč. 

 
 

6.2 Navrhované možnosti 
 

• Zavedení loterie 

• Zavedení losů 

• VLT na pobočkách 

• Internetová nabídka a sázení po internetu 

• Burza ve spojení se sázkovou kanceláří 

• Možnosti reklamy novinek a neplacení manipulačního poplatku 

• Zavedení bonusů  

• Spojení či spolupráce s jinou SK 

• Zlepšení věrnostního programu 

• Zlepšení motivačního programu 

• Základní vylepšení  

• Kursová nabídka a její vylepšení  

• Spolupráce sázkové kanceláře a sportovního klubu 

• Zavedení sportovních kempů pro mládež pod patronátem společnosti 

 
 

 
 
 



121 
 

Zavedení loterie 
 
Jednou z možností je zavedení loterie. Lidé v České republice mají sázení rádi a právě 

číselné loterie patří k nejoblíbenějším. S tím souvisí několik prosázených miliard ročně 

a samozřejmě také pohádkové výhry. Až stamilionové jackpoty ve Sportce dělaly radost 

sázkařům v minulosti. Nyní už se vysoké částky vyhrávají i jinde. Loterie provozuje 

Sazka, Tipsport, Fortuna a Chance. V loňském roce bylo do loterií vloženo 6 840 mil. 

Kč a profitabilita loterií činí 50 procent. Losování loterií by u sázkové kanceláře Startip 

probíhalo jednou týdně, např. v sobotu či neděli. Náběry by bylo možné provádět na 

pobočkách heren a barů společnosti a zajímavou možností by bylo také zavedení sázení 

číselných loterií přes internet. U nás tuto možnost žádná sázková kancelář nenabízí. 

Přitom možnosti a podmínky by byly stejné jako u samotného kursového sázení 

provozovaného přes internet. Další alternativou jak rozšířit prodejní síť pro číselné 

loterie je oslovení trafikantů s nabídkou provize z vkladů.  

 

 

Zavedení losů 
 
Zájem o stírací losy stoupá, i když ještě loni tomu bylo právě naopak. V losech je zatím 

velký nevyužitý potenciál. Do letošního května měla na stírací losy monopol společnost 

Sazka, poté se do hry vložila i společnost Fortuna. Trh losů je tedy rozdělen především 

mezi tyto dvě sázkové kanceláře. Češi loni utratili za losy 233 milionů korun. Podíl 

losů na celkových příjmech loterijního byznysu byl skoro tři procenta. Tento podíl by se 

měl neustále zvyšovat. Např. u společnosti Fortuna příjmy ze stíracích losů v prvních 

měsících od zavedení potvrdily předpoklad, že v Česku mají losy obrovský potenciál, 

který stávající tržní hráči zatím nedokázali využít.  Na vyspělých trzích západní Evropy 

patří stírací lístky k nejpopulárnějším loteriím. Jejich podíl na celkových příjmech tam 

dosahuje kolem 20 procent. Česko by se podle expertů mohlo takovému číslo v 

budoucnu přiblížit. Výhodou stíracích losů jsou nízké náklady. 
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VLT na pobočkách 
 
VLT přístroje jsou vlastně automaty připojené pomocí zabezpečeného internetového 

připojení k centrálnímu serveru. U hráčů dosahují velké obliby zejména z důvodů vyšší 

maximální sázky a tím i vyšší maximální možné výhry. Hra je tak rychlejší a 

napínavější. Interaktivní videoloterijní terminály jsou velmi oblíbené a jejich záliba u 

hráčů stále stoupá. Rok od roku se zvyšuje i jejich počet. Nyní jich je více jak 60 tisíc a 

stále přibývají (viz. obrázek č.3).  

 
 
Internetová nabídka a sázení po internetu 
 
Internetové sázení je u společnosti Startip v provozu teprve pár měsíců, je zde tedy 

spoustu prostoru pro zlepšení, v současnosti oproti konkurenci v nabídce služeb 

zaostává. Internetové sázení se neustále rozvíjí a stále více vytlačuje do ústranní sázení 

v kamenných pobočkách. Hlavní výhodou je to, že zákazník nemusí vůbec nikam chodit 

a svůj tip může uzavřít v pohodlí domova, a to v podstatě kdykoliv. S internetovým 

sázením je zároveň spojeno mnoho možností. Základem jsou samozřejmě vstupní 

bonusy při registraci do internetového sázení (tento bod je zpracován v části zavedení 

bonusů). Pohodlí, bonusy, kvalitní široká nabídka příležitostí a her, dobré kursy, 

přehledná historie sázek - to jsou hlavní body, které zajímají sázející přes internet.  

 

V dnešní době jsou samozřejmostí live sázky, které jsou pro sázkové kanceláře velice 

výdělečně, neboť sázející zde utratí velké množství peněz. Tuto možnost zatím Startip 

nenabízí. Live sázky jsou vlastně sázkové příležitosti, které jsou vypisovány až v během 

rozehraného sportovního utkání, případně již odstartovaného závodu. Živé sázení je pro 

sázkaře velmi vzrušující a zároveň pro ně představuje vidinu velmi rychle vydělaných 

peněz. Sledujete například finále mistrovství světa. Tým, kterému fandíte nebo si 

myslíte, že by měl vyhrát hraje dobře, ale přesto od začátku zápasu prohrává a vy jste 

skálopevně přesvědčeni, že dojde k obratu a váš favorit nakonec vývoj zápasu otočí a 

zvítězí. Není nic jednoduššího, než si v z internetových sázkových kanceláří na váš tým 

vsadit live. Pocit vzrušení a napětí, který budete zažívat při každé gólové příležitosti 

bude neopakovatelný. Pomoci live sázek se dá sázet téměř cokoliv, ať už jde o počet 

gólů, počet rohových kopů, karet či střídání. Live sázky patří ve světě internetového 
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sázení k nejoblíbenějším sázkám a pro sázkové kanceláře to znamená jeden z 

nejvýznamnějších zdrojů příjmů. 

 

Velkým plusem sázkových kanceláří jsou streamy – neboli živé přenosy vysílané na 

internetových stránkách společnosti. U nás tuto možnost nabízí zatím pouze společnost 

Tipsport a Fortuna. Jde především o to, že když má sázející možnost sledovat daný 

zápas, na který jsou vypsány live sázky, jeho touha a pokušení si vsadit se zvyšuje. 

Přeci jen sázet live na zápas, který nemůžu sledovat v přímém přenosu není tak 

vzrušující, jako možnost prožívat každou šanci.  

 

Další možností sázkové kanceláře je zavedení tzv. internetového kasina, které by 

obsahovalo např. možností hraní pokeru či rulety přes internet. U nás v současné době 

tuto variantu nenabízí žádná sázková kancelář. 

 

Co se týče internetové nabídky, základem by určitě měla být i možnost sestavení tiketu 

na internetu a jeho odeslání na pobočku – sázkař si dle svých představ vytvoří tiket na 

internetu a ušetří se tak čas zákazníka i obsluhy na pobočkách při podání sázky. 

 

Jako zajímavá možnost se též nabízí propojení věrnostní karty používané pro účely 

sázení s platební kartou, resp. kreditní kartou, zde je velký využitelný prostor a 

společnost Startip by se touto možnost měla zabývat. 

 

 
Burza ve spojení se sázkovou kanceláří 
 

Zajímavou a pro milovníky adrenalinu jistě lákavou možností je spojení sázkové 

kanceláře a burzy. Touto variantou jsem se inspiroval u anglické sázkové kanceláře, 

která tuto burzu ve spojení se sázkovou kanceláří prostřednictvím internetu nabízí. Jde 

vlastně o online obchodování s akciemi. V zahraničních sázkových kancelářích již 

vyzkoušené a velmi populární. V České republice zatím žádná sázková kancelář 

podobnou možnost nenabízí. Jedná se o zajímavé zpestření v nabídce společnosti, které 

zároveň může být velmi výnosné. 
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Možnosti reklamy novinek a neplacení manipulačního poplatku 
 
Reklama je v dnešní době důležitou marketingovou částí každé společnosti. 

Konkurenční sázkové kanceláře k reklamě využívají známé osobnosti např. Tipsport 

Leoše Mareše, Sazka Jaromíra Jágra. Společnost Startip je pro běžné obyvatele téměř 

neznámou sázkovou kanceláří, proto je třeba v této části udělat určitý pokrok. 

Majitelem sázkové kanceláře Startip je bývalý úspěšný atlet Robert Změlík, tudíž se 

nabízí např. reklamní spojení s Železným, Šebrlem, Špotákovou či jinou atletickou 

hvězdou. de je možnost lepší domluvy v rámci dobrých vztahů. Známá tvář by 

prosazovala firmu na billboardech, internetu, v novinách nebo také na oblečení při 

závodech. Důležitou výzvou je televizní reklama. Náklady na ni jsou 

neoddiskutovatelně vysoké, avšak jednorázová investice do kampaně v průběhu 

významné sportovní soutěže či akce by zasáhla celý segment sázejících (procento 

sázkařů, kteří si nechají ujít například zápasy české reprezentace na hokejovém MS 

nebo fotbalovém ME, tipuji v řádu jednotek). Výsledný efekt této akce by pak byl 

dlouhodobý a výrazně by ulehčil cestu k cíli: informovat sázkařskou veřejnost o faktu, 

že na našem trhu existuje společnost, která nabízí určitou novinku, jejíž jméno zní 

Startip a nabídku i seznam všech poboček naleznou na internetové adrese 

www.startip.cz.  

 

Neplacení manipulačního poplatku by mělo být jednou z hlavních zbraní společnosti 

Startip. Je tedy třeba tuto možnost patřičně medializovat a dostat ji k potenciálním 

zákazníkům. V současné době tato skutečnost totiž není sázejícím na trhu kursového 

sázení dostatečně známá. Dle dostupných informací plynoucích z vyplněných dotazníků 

by většina respondentů ocenila, kdyby sázková kancelář nevybírala žádný manipulační 

poplatek. Jedná se o konkurenčně velmi účinný prostředek. Je nutné sázející se 

skutečností, že je na trhu společnost, která manipulační poplatek nevybírá seznámit. 

Manipulační poplatek by se vybíral pouze v případě, kdy by byl tiket sázejícího výherní 

a to ve výši 10 % z vkladu, což je stejná výše jako u všech ostatních sázkových 

kanceláří. V případě sázek přes internet bych navrhoval úplné zrušení manipulačního 

poplatku, tak jako je tomu u většiny zahraničního sázkových kanceláří. V ČR většina 

sázkových kanceláří provozujících internetové sázení vybírá manipulační poplatek ve 

výši 5 %. Každá společnost využívá určitého sloganu, který je s ní ve společnosti 
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spojen. Startip by mohl využívat třeba slogan typu – „Sázej se Startipem bez poplatků!“ 

a tento slogan dostatečně prezentovat. 

 

Kvalitní prezentace a medializace informací o 0 % manipulačním poplatku by měla být 

základem. Neplacení manipulačního poplatku se musí stát synonymem společnosti 

Startip a ideální situace by nastala v tu chvíli, kdy kdykoliv někdo uslyší o Startipu 

vzpomene si na neplacení poplatku. Reklama by měla být prezentována na letácích, 

dopisech zákazníkům, emailech, na dárkových předmětových a tiketech (kde by byla 

prezentována i adresa internetových stránek Startipu a možnost registrace do 

internetového sázení). Informace o neplacení poplatku bych využil i při inzerci v tisku, 

např. v deníku Sport nebo MF Dnes, ale v rámci menších kampaní bych inzeroval i 

v ostatních tištěných mediích. 

 
Informace o neplacení manipulačního poplatku je třeba uvést i při distribuci tiketů 

zdarma například na sportovních utkáních, kdy tikety příkladně v hodnotě 30 Kč bude 

společnost zdarma rozdávat mezi potenciální sázkaře. Zájemci z cílové skupiny tak 

budou mít možnost vyzkoušet si v praxi, že u Startipu se manipulační poplatek opravdu 

nevybírá. Zároveň dostane společnost sázející na pobočku nebo k internetovému sázení 

u Startipu. Vzniká tak možnost zapůsobit na zákazníka a přinutit jej vsadit si i příště u 

Startipu. Nabízí se zde spolupráce se smluvními partnery (sportovní kluby, vydavatelé 

novin), která by snížila celkové náklady na akci a zvýšila tím účinnost. Při těchto 

reklamních akcích je také možno využít získaných informací pro adresnou evidenci 

klientů a další komunikaci s nimi. 

 

Důležitá je zároveň reklama a kvalitní vybavení pobočky, už při vstupu musí být jasné o 

jakou pobočku se jedná. Je nutné dbát na kvalitu prostředí, personálu a atmosféru 

sázkové kanceláře. Samozřejmostí by měli být označené tabule, loga, plakáty, vše 

vyladěné do barev Startipu. U poboček Startipu včetně maleb stěn. U hospod a 

sportbarů pak vzhled a interiér sázkové kanceláře doladit pomocí ubrusů společnosti či 

pivních sklenic atd.. Sázející musí mít kvalitní prostředí, ve kterém bude mít klid na 

vytvoření svého tiketu. Další možností kde informovat o 0 % manipulačním poplatku je 

sportovní časopis společnosti Startip, jehož zavedení je řešeno v dalším bodu této práce. 
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Každé číslo tohoto časopisu by obsahovalo základní prvky společnosti - název, slogan, 

logo, informace o 0 % MP. 

 

V dnešní době hojně využívaným řešením je internetová reklama nebo také reklama 

pomocí sociálních sítí. Je třeba tedy být aktivní na těchto sociálních sítích, ať už máme 

na mysli Facebook nebo Twitter, nabízet lidem určité soutěže o věcné ceny, např. 

formou internetové tipovací soutěže a samozřejmě dostatečně informovat o neplacení 

manipulačního poplatku.  

 

Při sázení na pobočkách sázející využívají předtištěných lístků, kde zapisují svoje tipy – 

tyto lístky je třeba využít pro reklamu společnosti - každý takový lístek bude označen 

názvem, adresou internetových stránek společnosti, adresou na sociální sítě s odkazem 

na Startip a sloganem o 0 % MP. 

 

Prostor na takovém lístku lze nabídnout partnerům společnosti pro jejich inzerci 

reklamy. Tyto informace by byly vyznačeny i na samotném vytištěném tiketu 

sázejícího. Jako další věc pak navrhuji zavést možnost vytvoření kopie vsazeného tiketu 

(na kterou, ale nelze uplatnit výhru) pro účastníky tzv. skupinového sázení (vsadí si 

např. 5 kamarádů dohromady, ale mají jen jeden tiket), jako je to úspěšně zavedeno 

například v Itálii či Anglii. 

 

Zavedení bonusů 
 
Podstatným bodem, který ovlivňuje řadu sázejících jsou bonusy: A to, ať už  mluvíme o 

bonusech pro úplně nové sázkaře nebo bonusy při vyšších vkladech formou například 

určitého kursového zvýhodnění, případně bonusy v daných soutěžích pro úspěšné 

sázkaře. V dnešní době jsou samozřejmostí především bonusy v internetovém sázení. 

Při založení účtu v internetovém sázení dostane nový uživatel bonus ve výši 100% 

počátečního vkladu např. až do výše 2000,- Kč. V zahraničních sázkových kanceláří je 

využívána také akce přiveď kamaráda, kdy osoba, která přivedla nového sázející 

k registraci a určitému počátečnímu vkladu ve výši alespoň 1000,- Kč obdrží peněžní 

bonus v rozmezí 300 - 500,- Kč jako dárek za získání nového zákazníka. Tyto možnosti 

jsou základem pro získání nových hráčů. 
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Bonusová výhra – je částečně inspirována hrou Desítka od společnosti Chance. 

Společnost by vždy na počátku týdne vypsala 10 zápasů s vyrovnanými kursy, jejichž 

výsledky by sázející tipovali v této specifické sázkové hře. Pokud jeden nebo více 

sázejících uhodne všech 10 výsledků bude mezi ně rozdělen jackpot – bonusová výhra. 

Celková pravděpodobnost výhry při 10 zápasech je zde cca 1 : 2000 a Startip tak může 

na výhry vyplatit mnohem nižší procento z celkové vybrané sumy než je tomu u 

klasických kursových sázek. 

 
 
Spojení či spolupráce s jinou SK 
 

Jednou z možností je i spojení či spolupráce společnosti s jinou sázkovou kanceláří. 

Tuto variantu bych navrhoval v případě, že by společnost delší dobu stagnovala a nebo 

by její výsledek hospodaření končil rok co rok v záporných číslech. Nabízí se spojení s 

větší zavedenou sázkovou kanceláří a tím pádem i možnost rozšíření jejího působení na 

trhu kursového sázení v České republice. Tuto eventualitu částečně využila například 

firma Chance, která pracuje s terminály, které ji poskytla Sazka. Jde vlastně o doplnění 

portfolia číselných her na terminálech sazky, což oběma společnost může přivést nové 

zákazníky. Jedná se tedy o zajímavou možnost pro obě spojené sázkové kanceláře. 

 
 
Zlepšení věrnostního programu 
 
Kvalitní věrnostní program je základem každé dobré sázkové kanceláře. Za uzavřené 

sázky získává zákazník určitý počet bodů – většinou dle výšky vkladu. Jako odměnu 

obdrží sázející za získané body např. kursové zvýhodnění svého tiketu, které bych 

navrhoval využít i pro kombinované sázky a nejen pro jednoduché sázky. Šlo by o 

zvýhodnění buď jedné skupiny nebo vsazené kombinace více skupin. Kursové 

zvýhodnění více skupin by vedlo k celkovému většímu zvýhodnění (veškerá 

zvýhodnění by se vzájemně násobily). Tato možnost zvýhodňování kombinovaných 

sázek by byla ošetřena např. maximálním vkladem.  

 

V dnešní době, kdy je většina sázkových kanceláří společnosti Startip umístěna ve 

sportbarech a hospodách je zajímavou možností koupě občerstvení přímo na pobočce za 

body. Nejde o nákladné řešení, na úhradě občerstvení by se společně podíleli sázková 



128 
 

kancelář i provozovatel sportbaru. Určitě by se jednalo o zvýšení atraktivnosti 

věrnostního programu. 

 

Sázející určitě potěší i dárky, které by byly určené především pro ty nejvěrnější a 

nejšikovnější. Získání takového dárku bude podmíněno například podáním daného 

množství tiketu, např. za 70 podaných tiketů tričko nebo  šála zdarma nebo při uzavření 

sázky s určitou výši vkladu nebo správným tipem na kurs předem dané hodnoty, např. 

kdo uhodne kurs 50 a výš, dostane tiket zdarma atd.. O nabízené dárky musí mít sázkaři 

zájem a aby akce byla celkově úspěšná, musí se projevit ve zvýšeném náběru sázek. 

 
 
Zlepšení motivačního programu 
 
Získat a udržet si stále zákazníky, kteří se budou vracet na pobočku nebo internetové 

stránky společnosti a uzavírat další sázky to je cílem motivačního programu. Sázející 

zde mohou být odměněni např. formou tiketu zdarma nebo kursového zvýhodnění za 

určitý počet návštěv, sázek atd.. 

 
Dalším bodem motivačního programu jsou nabídky slev a výhod u spřízněných partnerů 

na zdravou výživu či telefonní tarify. V rámci sponzorských smluv se sportovním kluby 

by sázková kancelář nabízela slevy na fotbalové či hokejové vstupenky (např. formou 

dárků), dresy, šály a jiné dárkové předměty klubů. 

 
Z výsledků dotazníků je jasné, že krom zisku je důležitým podnětem při sázení zábava, 

vzrušení a soutěživost. Proto bych navrhnul zavedení a rozšíření motivačního programu 

o soutěže typu Sázkař dne, týdne atd., Live sázkař měsíce, Sázkař pobočky (pro sázkaře 

s nejvyššími správně uhodnutými kursy) či vyhlašovat „titul“ Smolaře dne…(nevýherní 

tiket s nejvyšší potenciální výhrou, kde jen jediný zápas byl nevýherní). Další možností 

je zavedení soutěže Fotbalový a Hokejový specialista. Spousta těchto soutěží je již 

v nabídce konkurence a některé se objevují i u Startipu, rozhodně bych však nabídku 

těchto zajímavých soutěží pro sázkaře nadále rozšiřoval. 

 

Fotbalový a hokejový expert 

Pokud sázející rádi sází na fotbal či hokej je zde pro ně zajímavá soutěž s názvem 

Specialista. Soutěže se účastní každý kdo na svou sázenku zařadí pouze fotbalové nebo 
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hokejové události z nabídku Startipu. Výherní tikety budou zařazeny do soutěže o 

nejlepšího znalce konkrétního sportu. Rozhoduje součet kurzů na všech výherních 

tiketech. Do soutěže budou zařazeny tikety, které budou obsahovat pouze daný sport. 

Nejlepším třem sázejícím za daný měsíc budou předány zajímavé ceny.  

  
Ceny platné pro měsíc prosinec 2011: 
 
Fotbalový Specialista 

1. místo - 2 ks VIP vstupenek na jeden zápas na jakýkoliv prvoligový stadion + cestovní 

taška a tričko společnosti, v případě zájmu permanentní vstupenka na domácí zápasy 

týmu Dynamo České Budějovice nebo FK Příbram 

2. místo - cyklo taška, láhev na pití, kšiltovka 

3. místo - frisbee, nafukovací balon, antistresový míček 

  

Hokejový Specialista 

1. místo - 2 ks VIP vstupenek na jakýkoliv domácí zápas týmu HC Karlovy Vary 

2. místo - cyklo taška, láhev na pití, kšiltovka 

3. místo - frisbee, nafukovací balon, antistresový míček 

 

Základní vylepšení  
 

Tato část obsahuje souhrn základních návrhů a vylepšení ve kterých společnost Startip 

zaostává oproti konkurenci a jejichž náklady na provedení jsou minimální. Jednou 

z věcí, ve kterých společnost zaostává oproti konkurenci je to, že nevydává svůj vlastní 

sázkařský časopis obsahující základní informace a výsledky, které jsou užitečné pro 

sázející. Společnost by měla zavést časopis na všechny pobočky. Absence časopisu je 

základním nedostatkem a sázkaři jsou nuceni čerpat informace například 

v konkurenčních časopisech nebo musí důležité informace shánět z internetu či 

teletextu. Formou časopisu má společnost Startip možnost působit na svoje zákazníky, 

prezentovat jim nabídku, různé akce, seznam poboček atd.. Dalším zmiňovaným 

nedostatkem je menší nabídka oproti konkurenci. Společnost by se měla zaměřit na 

rozšíření jak nabídky tak i samotných sázkových příležitostí. Možným tahákem pro 

sázkaře je i nabídka vyšších kursů na favority než je tomu u konkurence. Další věcí ke 
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zlepšení je nevyhovující omezení, které brání sázkaři zjistit informace o bonusech, 

výhodách apod., vždy je nutná registrace i v případě nezájmu o internetové sázení.  

 

Sázející také vyžadují možnost sestavit si tiket na internetu, odeslat jej na pobočku a 

poté jej pomocí určitého čísla vygenerovaného na stránkách vsadit na pobočce. Sázkař 

si vytvoří tiket na internetu přesně podle svých představ a ušetří se tak čas zákazníka i 

obsluhy na pobočkách při jeho zadávání. Jednou z dalších bodů ke zlepšení je 

prodloužení otevírací doby (oblíbena NHL či baseball nebo tenisové zápasy mají 

začátky zápasů kolem půlnoci). Je škoda nevyužít možnosti, že otevírací doba spousty 

heren a barů je delší než otevírací doba Startipu. Některé společnosti již k tomuto kroku 

přistoupily a nabízí podání sázek ve sportbarech i v pozdějších hodinách, využít se dají 

také terminály Synot-Tipu. Tato možnost by byla sázkaři jistě ceněna, i když by 

fungovala třeba jen v omezeném rozsahu. (např. omezení maximálního vkladu nebo 

výhry kvůli kontrole tiketů bookmakery). 

 
 
Kursová nabídka a její vylepšení 
 
Kursová nabídka a její šíře je základem každé sázkové kanceláře. Pro sázející je tento 

bod velice důležitý a spoustu z nich ovlivňuje ve smyslu pro kterou sázkovou kancelář 

se rozhodnout. Nabídka musí být dostatečně široká, musí obsahovat množství zápasů a 

sázkových příležitostí k těmto zápasům, zároveň musí být pro sázkaře atraktivní a 

respektující jejich přání a požadavky, jinak nemůže společnost pomýšlet na růst tržního 

podílu. 

 
V této části práce se zaměřuji na nedostatky v kursové nabídce sázkové kanceláře, jichž 

si všimli i samotní respondenti v dotaznících. Součástí je i návrh nových příležitostí, 

které na trhu třeba chybí a díky kterým může Startip získat výhodu oproti konkurenci. 

 
Zavedení minimální vložené částky na sázku Kombinátor – stížnosti dotazovaných u 

společnosti Startip většinou kritizovali to, že konkurenční společnosti nabízí minimální 

vklad na sázku kombinátor již od 1 Kč. U Startipu může mnoho lidí odradit celková 

výše vkladu, pokud mají vsadit například kombinaci ve které je 50 skupin a následně ji 
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vsadit po 5 Kč. Navrhuji proto snížit minimální vklad na sázku kombinátor na jednu 

skupinu na 1 Kč, tak jak to již nabízí konkurence. 

 

Sázky na nižší soutěže – jsou pro sázející velmi atraktivní, protože si mohou třeba 

vsadit na město, ve kterém žijí nebo kterému fandí. Jednalo by se například o nižší 

fotbalové soutěže – 3.liga, divize, v hokeji například 2.hokejová liga. Jsou to však sázky 

velmi choulostivé, protože je zde jisté nebezpečí ovlivnění výsledků a případné ztráty 

sázkové kanceláře. V dnešní době však existují propracované systémy, které monitorují 

množství vložených peněz na každý zápas a tak v případě jakýchkoliv pochybností lze 

sázky zastavit a zápas z kursové nabídky stáhnout. 

 
 
Sázky na okrajové sporty – sázky na okrajové sporty jakou jsou např. motorky, zimní 

sporty, šipky, koně, snooker, chrtí závody, box, rugby, kriket či stolní tenis představují 

možnost rozšíření nabídky sázkové kanceláře, internetovými sázkovými kancelářemi již 

hojně využívanou. Šíře nabídky je pro sázející jedním z nejdůležitějších bodů a je to 

zároveň možnost, jak oslovit co nejvíce potenciálních zákazníků. Pro zákazníky jsou 

velmi zajímavé společenské sázky např. kdo bude prezidentem, SuperStar, Miss a 

podobně. 

 

Nabídky na střelce- velmi populární je sázet na to, kdo vstřelí gól, ať už se jedná o 

fotbalové či hokejové zápasy. Kursy jsou zde pro sázející velmi atraktivní a tak by 

nabídka těchto příležitostí měla být co nejširší. Vypisovat kursy na střelce se dá ve 

všech významnějších evropských fotbalových soutěžích. V hokeji se jedná např. o 

NHL, ruskou KHL nebo českou či slovenskou extraligu.  

 

Využívání Handicapů – handicapy jsou v podstatě sázky, které se vypisují v případě, 

že je jeden ze soupeřů výrazně slabší, proto mu dávají bookmakeři často „náskok“, 

který se pak připočítává ke skutečnému výsledku. Mezi sázejícími se jedná o velmi 

oblíbené a hojně využívané sázky. U českých sázkových kanceláří jsou tyto sázky mimo 

Tipsportu a Fortuny nedostatečně využívány a opomíjeny. Handicapy lze vypisovat na 

téměř každý sport, ať už se jedná o hokej, fotbal,házenou, basketbal či tenis. U většiny 

českých sázkových kanceláří je zcela opomíjen asijský handicap neboli jinak - sázka 
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bez remízy. Při této sázce se outsiderovi přičítá 0,5 branky, ve výsledku při remíze tedy 

vítězí outsider, při výhře vítězí favorit. Jedná se tedy o sázku, kde neexistuje remíza, 

což se samozřejmě promítá do výše kursů, kde jsou při stejných šancích obou týmů 

kursy nastaveny na hodnoty 1,8:1,8. Tyto sázky jsou díky absenci remízy ve světě velmi 

oblíbeny a na oblibě pomalu získávají i u českých sázkařů. 

 

 
Spolupráce sázkové kanceláře a sportovního klubu 
 
 
V České republice je tato možnost velice často využívána. Je totiž výhodná pro obě 

strany, zejména proto, protože spousta fanoušků sportu jsou zároveň i sázejícími. Pro 

sázkovou kancelář je zde zároveň velké procento potenciálních zákazníků, kteří 

například sází u konkurenčních společností, sází málo nebo dosud nesázeli vůbec. Zde 

může sázková kancelář nalákat zákazníky například díky nabídce volných sázek zdarma 

na pobočku a tam jim poté nabídnout účast ve věrnostním programu nebo je rovnou na 

místě zaregistrovat do internetové sázení společnosti. Sázková kancelář jako protislužbu 

může zajišťovat například prodej lístků na zápasy na svých pobočkách, ušetří tím 

náklady na zaměstnance sportovního klubu v případě předprodeje atd.. Další možností 

je například prodej klubových suvenýrů na pobočkách sázkových kanceláří.  

 

Zavedení sportovních kempů pro mládež pod patronátem společnosti 

 

Další možností je spolupráce se sportovními kluby, které klub sponzoruje, v rámci 

pořádání určitých letních sportovních kempů, ať už hokejových či fotbalových. Tato 

akce by se mohla jmenovat třeba „Startip letní hokejová škola“ nebo „Startip fotbalový 

kemp“. Například hokejový kemp by se konal někde v blízkosti hokejových hal pod 

vedením trenérů mládeže vybraného družstva případně za účasti vybraných 

extraligových hráčů. Taková letní hokejová škola by se v případě většího zájmu mohla 

stát ve svém oboru prestižní záležitostí a zároveň by přitáhla zájem veřejnosti. Jde o 

výdělečnou činnost a zároveň dobrou reklamu. 
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Zhodnocení 

 

Cílem této části práce bylo vytvoření návrhů, které by vedly ke zvýšení tržního podílu 

sázkové kanceláře alespoň o 0,5 %. Mezi tyto návrhy patřilo zavedení loterií, losů, VLT 

na pobočkách. Nedílnou součástí je také reklama neplacení manipulačního poplatku, 

vylepšení věrnostního a motivačního programu pro sázkaře. Je zde souhrn základních 

vylepšení, zavedení bonusů pro sázející. Zmínil jsem také možnost zavedení burzy ve 

spojení se sázkovou kanceláří či spolupráce s jinou sázkovou kanceláří. Je třeba vylepšit 

také internetovou nabídku a sázky přes internet. Na závěr bych zmínil i možnost 

spolupráce sázkové kanceláře a sponzorovaných klubů a také možnost zavedení 

sportovních kempů pro mládež. Je důležité také využít získaných informací ohledně 

nedostatků, které byly zmiňovány sázejícími v dotaznících 
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7 ANALÝZA RIZIK A NÁKLADŮ 

 
Analýza rizik a nákladů, navrhovaných změn a vylepšení je patrně nejsložitějším bodem 

mé práce. Je velmi těžké odhadnout, potažmo vyčíslit jejich dopad a přijetí u 

sázkařského obecenstva a celkově populace. Finanční stabilita společnosti je na celkem 

dobré úrovni a finance pro případné investice jsou k dispozici, ať už z vlastních zdrojů 

nebo formou bankovních úvěrů. Je však jasné, že veškeré navrhované změny 

nepřinesou výsledky okamžitě. Dalo by se říct, že veškeré možnosti a opatření lze 

rozdělit do těchto tří skupin: 

 

1) zlepšování postupně malými krůčky bez výraznějších nákladů – většinou 

menší návrhy 

 

2) zavedení akcí, které lze pomocí nízkých nákladů vyzkoušet na určitém 

místě a dle reakcí zákazníků rozhodnout, zda je poté využívat i nadále a ve 

větším měřítku 

 

3) nejnákladnější akce a v případě úspěchu také nejziskovější. Akce 

s největší mírou rizika.  
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7.1 Návrhy s nižšími náklady 
 

Většina z těchto změn či akcí patří mezi méně nákladné. Předpokládají se běžné 

provozní náklady společnosti nebo pouze zvýšená časová potřeba stávajících 

zaměstnanců při zavádění novinek. U některých akcí je vzniklý náklad uhrazen vyšším 

náběrem sázek, ani zde se ovšem nejedná o vyšší částky. Vše je zachyceno v následující 

tabulce:   

 
Umístění internetové adresy, informací 

o novinkách na tiket 

nenákladná změna při tisku tiketu 

Reklama na internetu – facebook, twitter téměř bez nákladů 

Reklama 0 % manipulačního poplatku 

prostřednictvím reklamních materiálů 

stejné jako stávající náklady na reklamu 

Propagace na sportovních utkáních náklady v řádech tisíců 

Předtištěné tipovací lístky téměř bez nákladů 

Rozšíření nabídky náklady v řádech tisíců 

Zavedení časopisu v řádech desetitisíců ročně 

Kopie tiketu pro přátele či spolusázející téměř bez nákladů 

Dárky pro sázkaře vyrovnáno náběry ze sázek, které jsou 

podmínkou pro vydání dárku 

Nutnost registrace pro sestavení tiketu 

na internetu 

téměř bez nákladů, změna nastavení 

Možnost občerstvení za body na 

pobočkách, hernách, sportbarech 

náklady v rámci spolupráce se sportbary 

v rámci desetitisíců ročně 

Prodloužení otevírací doby SK na 

pobočkách, hernách, sportbarech 

vyšší mzdové náklady, které jsou však 

pokryty vyššími zisky díky vyšším 

náběrům 

Možnost sestavení tiketu na internetu téměř bez nákladů 

Tab. 31: Návrhy s nižšími náklady 
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7.2 Návrhy implementované postupně 
 
 
Možnosti reklamy novinek a neplacení manipulačního poplatku 

 

Náklady na reklamu v televizi např. 3x v průběhu hokejového zápasu, jsem 

kvalifikovaným odhadem a na základě dostupných informací o cenových relacích 

reklamních spotů včetně podílu fixních nákladů na tvorbu reklamního spotu společnosti 

stanovil na 1 200 000 Kč. 

 

 1 2 3 

Kurs 1,4 1,6 1,9 

Celkový kurs 1,4 1,95 3,61 

Pravděpodobnost výhry 72 % 64 % 53 % 

Kumulace pravděpodobnosti 72,00 % 45,70 % 23,56 % 

Tab. 32: Tikety nových zákazníků  

 

Mám-li takový tiket s průměrným kursem 1 : 4,6, pak výherních tiketů bude 23,56 %. 

Při 100 vsazených tiketech po 100 Kč činí náběr 10 000 Kč, výhry činí 8 506 Kč (23,56 

x 361), tj. 85,06 % celkových náběrů. K pokrytí nákladů jedné akce je tedy celkem 

potřeba 4 230 484 Kč nových náběrů. 

 

Dále můžeme využít také reklamy v časopisech, novinách, internetu či na billboardech. 

Nabízí se také spojení se známou sportovní osobností. Jednotlivé ceny za navrhované 

služby jsem stanovil na základě dostupných informací týkajících se jednotlivých 

reklamních položek viz. tabulka: 
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Navrhovaný rozpočet může mít např. takovou podobu: 

Externí agentura – grafika 150 tisíc 

Externí agentura - oslovení klientů 400 tisíc 

Tiskárna 850 tisíc 

Reklama- časopis Fotbal 1,1 milionu 

Reklama- časopis Gól 700 tisíc 

Reklama- denní tisk (Sport, MF Dnes aj.) 1,1 milionu 

Reklama - billboardy 1,4 milionu 

Tisk reklamních letáků 50 tisíc 

Reklama - internet 700 tisíc 

Finanční rezerva 500 tisíc 

Distribuce letáků ve sportovních střediscích 100 tisíc 

Celkem 8 150 000,- Kč 

Tab. 33: Rozpočet na reklamu v tisku a internetu 
 

V případě využití možnosti reklamy a zviditelnění společnosti díky známé sportovní 

osobnosti (např. oštěpařka Špotáková) by náklady činily 4-5 mil. Kč. 

 

 
Akce tikety zdarma a zlepšení motivačního programu 

 
Postupné zavádění novinek je již ověřenou metodou a umožňuje tak co nejvíc snížit 

rizika nových projektů. Jednou z možností, kde doporučuji tento postup využít je 

rozdávání tiketů zdarma například na sportovních utkáních nebo na vytipovaných 

pobočkách sázkové kanceláře. V uvedené tabulce je znázorněno porovnání vydaných 

tiketů zdarma a vynaložených nákladů na tuto akci. K dispozici nabízíme 200 volných 

tiketů, jeden v hodnotě 20 Kč. 

Zákazník vsadí  6 zápasů s celkovým kursem 10, pravděpodobnost výhry v tomto 

případě bude 1:15. 

Počet 
tiketů 

Hodnota 
tiketů 

Využito 
tiketů 

Výherních 
tiketů 

Vyplaceno 
na výhrách 

Náklady 

200 4000 150 10 10 x 200 2000 
Tab. 34: Porovnání hodnoty tiketů a vyplacených výher 
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Z této tabulky je patrné, že náklady na vyplacené výhry tvoří polovinu hodnoty 

poskytnuté sázkovou kanceláří. Ani teď však nehovoříme o konečném čísle: náklady 

budou ještě sníženy o výnosy z vyšších náběrů sázek, a to díky dvěma způsobům: 

 

1) sázkaři, kteří vsadí např. za 100 Kč, 20 Kč uhradí pomocí tiketu zdarma a 

zbytek v hotovosti 

2) sázející, kteří si při vybírání případné výhry znovu vsadí nebo je zaujme 

sázková kancelář Startip a přijdou znovu i když poprvé nevyhrají 

 

Jsem přesvědčen, že výnosy z náběrů těch sázkařů, které zmíněná akce na pobočku 

přivedla zajistí vysokou a dlouhodobou návratnost a ziskovost částky vložené do této 

akce. 

 
Dalším bodem, kde by se dal udělat krok blíže k sázejícím je zavedení nebo rozšíření již 

fungujících soutěží. Mám na mysli např. soutěž Sázkař dne, měsíce, roku, Sázkař live 

sázek, Sázkař pobočky či Král Startipu. Pokud sázející rádi sází na fotbal či hokej je zde 

pro ně zajímavá soutěž s názvem Specialista. Soutěže se účastní každý kdo na svou 

sázenku zařadí pouze fotbalové nebo hokejové události z nabídku Startipu. Výherní 

tikety budou zařazeny do soutěže o nejlepšího znalce konkrétního sportu. Rozhoduje 

součet kurzů na všech výherních tiketech. Do soutěže budou zařazeny tikety, které 

budou obsahovat pouze daný sport. Nejlepším třem sázejícím za daný měsíc budou 

předány zajímavé ceny. Pro některé odvážné sázející může být zajímavá také soutěž 

Smolař roku, kdy by byl oceněn sázkař nějakou věcnou cenou v řádech tisíců korun. 

Jednalo by se o soutěž s cílem uhodnout co nejvyšší kursy a získat co nejvyšší výhru, 

tak je zde motivace sázejících vysoká a náklady na tyto akce se díky zvýšené atraktivitě 

sázkové kanceláři vyplatí. Náklady na věcné ceny jsou v řádech desetitisíců korun, 

jedná se především o trička, batohy, vstupenky na sportovní zápasy a jiné věcné dary 

uvedené v předchozí části práce. 
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Motivační program (ročně) 

Možnosti Náklady Přínosy 

Náklady na věcné dary pro úspěšné sázkaře 40 tis. Kč  

Celkem 40 tis. Kč  

Tab. 35: Motivační program 
 
 
 
Zavedení bonusů  

 
Bonus výhra 
 
Pro můj výpočet jsem stanovil maximální výši výhry ve hře Bonus výhra, jak jsem ji 

pojmenoval, ve výši 100 000 Kč a hodnotu tiketu 50 Kč. 

 

V tabulce níž je vždy vyjádřen kurs (na nejpravděpodobnější výsledek zápasu), 

pravděpodobnost uhodnutého tipu a kumulovaná pravděpodobnost. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kurs 1,8 1,9 1,9 1,9 2 2 2,1 2,1 2,2 2,4 

Pravděp. 50% 48% 48% 48% 45% 45% 42% 42% 40% 37% 

Kum.pr. 50% 23% 11% 5,5% 2,7% 0,9% 0,4% 0,2% 0,1% 0,05% 

Tab. 36: Kursy a pravděpodobnost pro hru Bonus výhra 
 

Aby byla došlo k uhrazení celé výhry je nutné aby bylo podáno 2000 tiketů po 50 Kč, 

což při skoro 300 pobočkách předpokládalo průměrný náběr 7 tiketů za týden na každé 

pobočce. Každý další vsazený tiket přináší výnos pro sázkovou kancelář. Velmi 

zajímavé určitě je to, že pravděpodobnost, že někdo správně natipuje všech 10 zápasů je 

0,05 %, tedy 1 : 2000, což značí, že při počtu 2000 podaných tiketů bude dlouhodobě 

vždy právě jen jeden tiket výherní. Pokud bude výherců více, dělí se všichni tito výherci 

o celkovou částku, ale pokud se stane, že neuhodne nikdo, zůstává Bonus výhra 

společnosti, popř. může být jeho část převedena do dalšího kola. 
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Zavedení sportovních kempů pro mládež pod patronátem společnosti 

 

Startip by měl na starosti ubytování a stravování mládeže, v rámci sponzorské 

spolupráce mezi sázkovou kanceláří a klubem by poté klub zajistil led a propůjčil 

vybavení pro mladé hokejisty. Platy trenérů mládeže by hradila sázková kancelář nebo 

by je v rámci sponzorských smluv platil ze svého klub. Ve své práci počítám s variantou 

úhrady platů sázkovou kanceláří. 

 

Takový týdenní kemp vyjde jedno dítě na 11 000,- Kč. Kemp by mohl pojmout až 40 

dětí týdně. Což by při plné obsazenosti činilo výnosy 440 000,-Kč. Náklady Startipu 

4 000,- strava, ubytování na týden/dítě = 160 000,-Kč týdně. 

Další náklady společnosti by tvořily platy trenérům mládeže, což by při 8 trenérech 

s průměrným platem kolem 20 000,- Kč činilo 160 000,- Kč. Celkové náklady by tak 

činily 320 000,-. Když vezmeme v úvahu plnou obsazenost kempu týdenní zisk z této 

akce by mohl činit 120 000,-Kč. Během letních prázdnin by se na jednom místě konalo 

8 týdenních turnusů. To by znamenalo zisk 960 tis. Kč z jednoho kempu. Takové 

kempy by mohli být až 4 po celé ČR, zisk by v tom případě činil 3 840 tis. Kč během 

dvou měsíců. Pokud bychom uvažovali i o fotbalových kempech, mohli by být zisky 

podobné. 

 

Zavedení letní hokejové školy ( jedná se o týdenní ceny) 

Možnosti Náklady Přínosy 

Poplatek za účast v letní hokejové škole  440 tis. Kč 

Ubytování a stravování dětí 160 tis. Kč  

Platy trenérům mládeže 160 tis. Kč  

Celkem 320 tis. Kč 440 tis. Kč 

Tab. 37: Zavedení letní hokejové školy 

 

 
 
 
 
 
 



141 
 

Internetová nabídka a sázení po internetu poker, ruleta, burza akcií 

 
Internetové sázení je u společnosti Startip v provozu teprve pár měsíců, je zde tedy 

spoustu prostoru pro zlepšení, v současnosti oproti konkurenci v nabídce služeb 

zaostává. V dnešní době jsou samozřejmostí live sázky, které jsou pro sázkové 

kanceláře velice výdělečně, neboť sázející zde utratí velké množství peněz. Tuto 

možnost zatím Startip nenabízí. Její zavedení by v počátku stálo společnost určité 

investice, avšak jak je již zmiňováno live sázky patří mezi sázkaři k nejoblíbenějším, 

tudíž návratnost taková investice by byla velmi rychlá. 

 

Velkým plusem sázkových kanceláří jsou streamy – neboli živé přenosy vysílané na 

internetových stránkách společnosti. Zavedení streamů by stálo společnost náklady za 

televizní práva na dané zápasy. Avšak nejedná se o žádné horentní sumy. 

 

Další možností sázkové kanceláře je zavedení tzv. internetového kasina, které by 

obsahovalo např. možností hraní pokeru či rulety přes internet. U nás v současné době 

tuto variantu nenabízí žádná sázková kancelář. Velmi zajímavou možností je také 

spojení burzy se sázkovou kanceláří prostřednictvím internetu. Avšak samotné finanční 

hodnocení a přínos internetové kasina (pokeru, rulety, jiné hry atd.) a samotné burzy 

akcií pro společnost je v současné době těžko odhadnutelný a zhodnocení tohoto návrhu 

by bylo určitě zajímavým námětem pro jinou diplomovou práci. Jedno je však jisté, 

ruleta i poker patří k vůbec nejvýdělečnějším hrám v internetových sázkových 

kancelářích a kasinech.  

Internetová nabídka 

Možnosti Náklady Přínosy 

Výnos z live sázek  6 mil. Kč 

Zavedení live sázek 0,6 mil. Kč  

Platy zaměstnancům 1,2 mil. Kč  

Zavedení a provoz streamů 2,1 mil. Kč  

Celkem 3,9 mil. Kč 6 mil. Kč 

Tab. 38: Internetová nabídka 
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7.3 Finančně náročnější návrhy 
 
Jako stěžejní doporučení bych navrhoval vzhledem k současným trendům v oblasti 

kursové sázení a po konzultacích s lidmi podnikajícími v této oblasti zavedení loterií a 

VLT na pobočky společnosti, což by mělo přinést stanovené zvýšení tržního podílu o 

0,5 procenta. Zisky společnosti by se tak mohly zvýšit při zavedení obou těchto variant 

přibližně o 30 mil. Kč. 

 
Zavedení loterie 
 
Zavedení loterie je jednou z nejvýnosnějších možností. Minimální sázka na loterii by 

činila 15 Kč. Odhadované týdenní tržby Startipu by činily 1 mil. Kč.  Měsíčně  by to 

byly 4 mil. Kč  ročně tržby v rozpětí mezi 40-50 mil. Kč. Náklady společnosti by tvořila 

především platba za licenci a provize trafikantům. Profitabilita samotné loterie činí 50 

%. Jackpot u společnosti Startip by se pohyboval na hranici kolem 8 mil. Kč. Náběry by 

bylo možné provádět na pobočkách heren a barů společnosti a zajímavou možností by 

bylo také zavedení sázení číselných loterií přes internet. U nás tuto možnost žádná 

sázková kancelář nenabízí. Přitom možnosti a podmínky by byly stejné jako u 

samotného kursového sázení provozovaného přes internet.  

 
Zavedení loterie (ročně) 

Možnosti Náklady Přínosy 

Licence + provize trafikám + jackpot 15- 20 mil. Kč  

Tržby  40-50 mil. Kč 

Celkem 15- 20 mil. Kč 40-50 mil. Kč 

Tab. 39: Zavedení loterie 

 
 
 
Zavedení losů 

Při plánovaném prodeji 150 tis. losů měsíčně kdy jeden los bude stát průměrně 20 Kč 

dojde měsíčně obratu za 3 mil. Ročně tedy Startip prodá losy za 36 mil. Kč. Na výhry 

vynaloží společnost 60% vkladů. Měsíčně by šlo o 1,8 mil. Kč, ročně by tato částka 

činila 21,6 mil. Kč. Náklady na nákup a distribuci losů jsou ročně ve výši 3,6 mil. Kč. 
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Zisk z loterií by tedy činil 10,8 mil. Kč ročně. Experti tvrdí, že v Česku mají losy 

obrovský potenciál, který stávající tržní hráči zatím nedokázali využít.   

Zavedení losů (ročně) 

Možnosti Náklady Přínosy 

Tržby z losů   36 mil. Kč 

Náklady na výhry sázejících 21,6 mil. Kč  

Nákup a distribuce losů 3,6 mil. Kč  

Celkem 25,2 mil. Kč 36 mil. Kč 

Tab. 40: Zavedení losů 

 
 

VLT na pobočkách 

 

Interaktivní videoloterijní terminály jsou velmi oblíbené a jejich záliba u hráčů stále 

stoupá. Rok od roku se zvyšuje i jejich počet a stále přibývají. Příjmy z jednoho VLT 

přístroje činí v průměru 208 315,- Kč, od toho je nutné odečíst poplatky, které činí 32 

tis./ročně státu a 20 tis. obci + průměrně 12,5 tis. Kč z tržeb přístroje a náklady na 

pronájem, které činí 84 tis. ročně za přístroj. Zisk na jeden VLT přístroj je tedy ve výši 

60 tis. ročně. Při plánovaném pořízení 150 ks VLT přístrojů by roční zisk činil 9 mil. 

Kč. 

 
Zavedení VLT na pobočky (ročně na jeden přístroj) 

Možnosti Náklady Přínosy 

Zisk z jednoho přístroje  208 tis. Kč 

Poplatek státu, obci + % z tržeb  64 tis. Kč  

Pronájem VLT přístrojů 84 tis. Kč  

Celkem 148 tis. Kč 208 tis. Kč 

Tab. 41: Zavedení VLT na pobočky 

 

„kvalifikované odhady vycházející částečně z konkrétní analýzy a částečně z veřejně 
dostupných dat o finančních nákladech jiných konkurenčních subjektů“.  
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7.4 Doporučované návrhy 
 
Tyto návrhy by měli patřit ke stěžejním a měli by vést ke splnění stanoveného cíle – 

zvýšení tržního podílu společnosti o 0,5 procenta. Je zřejmé, že společnost si nemůže 

dovolit investovat do všech výše zmíněných návrhů, proto bylo třeba vybrat ty 

nejvhodnější. Jako hlavní návrhy jsem tedy vybral po konzultaci s lidmi podnikajícími 

v této oblasti zavedení loterií a VLT na pobočky. Jako druhotné jsem vybral návrhy 

týkající se zavedení sportovních kempů pro mládež pod patronátem společnosti a 

vylepšení internetového sázení. Vzhledem k současným trendům a situaci ve světě 

kursových sázek je třeba zákazníkovi nabídnout to, po čem touží a co jej přitáhne a 

udrží u společnosti. Náklady na zavedení loterií se pohybují ve výši 15-20 milionů Kč, 

tržby z loterií by měli činit dle kvalifikovaných odhadů 40-50 milionů Kč. 

Předpokládaný minimální zisk z loterií by tedy činil 20 milionů Kč. Dalším návrhem je 

zavedení VLT na pobočky společnosti. Interaktivní videoloterijní terminály jsou stále 

oblíbenější mezi současnými příznivci hazardu. Při plánovaném pořízení 150 ks těchto 

přístrojů by náklady na pořízení provoz činily ročně 22,2 milionů Kč, výnosy z této 

činnosti by činily 31,2 milionů Kč, díky provozu VLT na pobočkách by si společnost 

vydělala 9 milionů Kč. Když budeme uvažovat o druhotných návrzích, tak vezmeme-li 

v potaz zavedení sportovních kempů pro mládež pod patronátem společnosti tak zde by 

náklady činily 2,56 mil. Kč, výnosy by činily 3,52 mil. Kč, zisk z provozu těchto 

sportovních kempů by společnosti během dvou letních měsíců přinesl zisk 960 tis. Kč 

z jednoho kempu. Uvažujme tedy, že takové kempy by mohli být až 4 po celé ČR, zisk 

by v tom případě činil 3,84 mil. Kč. Další možností je vylepšení internetového sázení 

společnosti, zde by stačilo prozatím zavedení live sázek, kterou jsou pro sázející 

nejatraktivnější. Náklady na zavedení a provoz live sázek by činily 1,8 mil. Kč. Výnosy 

z live sázek by činily odhadem 6 mil. Kč, což by v konečném výsledku znamenalo zisk 

4,2 mil. Kč. Celkové náklady na tyto investice by činily 44 milionů Kč. Výnosy z těchto 

návrhů by byly v celkové výši 81 milionů Kč. Hrubý zisk společnosti by tedy byl ve 

výši 37 mil. Kč, což by mělo přinést požadované zvýšení tržního podílu o 0,5 procenta. 
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Doporučované návrhy 

Možnosti Náklady Přínosy 

Zavedení loterií 17 mil. Kč 40 mil. Kč 

Zavedení VLT na pobočky  22,2 mil. Kč 31,2 mil. Kč 

Zavedení sportovních kempů pro mládež 2,56 mil. Kč 3,52 mil. Kč 

Zavedení a provoz live sázek 1,8 mil. Kč 6 mil. Kč 

Celkem 44 mil. Kč 81 mil. Kč 

Tab. 42: Doporučované návrhy 

 
 
 
Zhodnocení  

 

Tato část práce obsahovala analýzu a finanční hodnocení na zavedení jednotlivých 

návrhů. Návrhy byly rozděleny do tří skupin, dle předpokládaných nákladů na jejich 

provedení. Mezi ty akce s menšími náklady patří drobné změny jako je např. vydávání 

časopisu společnosti, reklama na internetu pomocí sociálních sítí, propagace na 

sportovních utkáních, prodloužení otevírací doby, rozšíření nabídky, možnost sestavení 

tiketu na internetu a také dárky pro sázkaře. Do skupiny návrhů implementovaných 

postupně a s částečně vyššími náklady lze zařadit rozdávání tiketu zdarma v určitých 

hodnotách, dále vylepšení motivačního programu pro sázející formou různých soutěží. 

Novinkou může být zařazení nových her. Další možností sázkové kanceláře je 

spolupráce s kluby, které Startip aktivně sponzoruje na pořádání letní hokejové školy. 

Posledním bodem této části jsou možnosti vylepšení v rámci internetového sázení, kde 

by mělo dojít k zavedení live sázek, streamů a v blízké budoucnosti bych navrhoval i 

zavedení internetového kasina. Mezi nejvíce nákladné, ale zároveň nejvíce výdělečné 

návrhy patří zavedení loterií, losů a VLT na pobočkách společnosti a také kvalitní 

mediální reklama. Je zřejmé, že společnost si nebude moct dovolit investovat do všech 

těchto návrhů, je tedy jen na hodnocení odpovědných pracovníků společnosti, které 

návrhy by mohly být pro Startip přínosné. Jako stěžejní doporučení bych navrhoval 

vzhledem k současným trendům v oblasti kursové sázení a po konzultacích s lidmi 

podnikajícími v této oblasti zavedení loterií a VLT na pobočky společnosti a také 

návrhy týkající se zavedení sportovních kempů pro mládež pod patronátem společnosti 
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a vylepšení internetového sázení, což by mělo přinést stanovené zvýšení tržního podílu 

o 0,5 procenta. Hrubé zisky společnosti by se tak mohly zvýšit při zavedení těchto 

variant přibližně o 37 mil. Kč. 
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8 ZÁVĚR 
 

Díky mé diplomové práci jsem měl možnost ponořit se hlouběji do oboru, ve kterém se 

již několik let aktivně pohybuji a který je svým způsobem fascinují, je to svět sázek a 

adrenalinu. Mým cílem byl průzkum trhu kursových sázek, zjištění, jakým pohledem na 

něj nahlíží jeho přímí účastníci – sázkaři, jaké jsou jejich přání, potřeby a požadavky. 

Na základě těchto zjištěných informací pak následně navrhnout plán, systém opatření, 

které pomohou společnosti Startip zvýšit podíl na trhu kursového sázení, počty 

sázejících i výši vložených peněz do sázek. Důležitou součástí mé práce je hodnocení 

finanční situace podniku. 

 

Stěžejní bod mé diplomové práce se nacházel v provedení průzkumu mezi respondenty. 

Snažil sem vytěžit, co nejvíce materiálu a z něj plynoucích informací kombinováním 

různých průzkumů. Tyto informace tvoří základ návrhové části mé diplomové práce. 

Podařilo se mi sesbírat dohromady 224 dotazníků od jednotlivých respondentů, což 

považuji za kladný výsledek. Získané informace jsem pak následně zpracoval do 

jednotlivých statistik, z nichž sem vybral ty nejpodstatnější a nejvíce zajímavé a 

prezentuji ji v praktické části práce formou tabulek a grafů. Všechny získané data od 

respondentů (zpracované výsledky, statistiky, dotazníky v elektronické i písemné 

podobě) jsem následně předal společnosti Startip, kde se mohou stát inspirací a zdrojem 

pro různé nápady a vylepšení. 

 
Dle zjištěných dat jsem vytvořil plán návrhů, možností ke zlepšení stávající situace a 

zavedení nových akcí pro společnost Startip a. s., tak abych jí dopomohl ke zvýšení 

jejího tržního podílu. Tento plán se skládá ze tří částí, rozdělených dle vynaložených 

nákladů. Je třeba věnovat pozornost všem těmto částem, pak dosáhneme potřebného 

účinku, projeví se efekt synergie a tím se znásobí působení jednotlivých navrhovaných 

možností. 

 
První část mých návrhů se zabývá méně nákladnými akcemi, kde navrhuji například 

zavedení firemního časopisu, možnost občerstvení na pobočce za body, propagace 

sázkové kanceláře na sportovních utkáních, reklamou a komunikací se sázejícími 

formou sociálních sítí. Součástí tohoto bodu je také soubor různých doporučení a 
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návrhů, přání a potřeb sázejících, co se týče kursové nabídky, otevírací doby či 

nedostatků ve srovnání s konkurenčními sázkovými kancelářemi. Mým návrhem tedy je 

upravit nabídku sázkových příležitostí tak, aby společnost Startip odstranila nedostatky, 

které má ve srovnání s konkurencí na trhu, zavedla produkty, které jsou běžné a které již 

konkurence nabízí a navíc nabídla sázkařům produkty nové, na trhu prozatím 

nezavedené a které sázkaři chtějí a vyžadují. Inspirací můžeme brát např. na základě 

nabídky světových sázkových kanceláří. Právě ze spojení s nabídkou nových 

nezavedených produktů může sázková kancelář vytěžit rozhodující konkurenční 

výhodu. Cílem je tedy vytvořit sázkovou kancelář, která bude schopna konkurovat již 

dlouhodobě zavedeným sázkovým kanceláří a zároveň ji co nejvíce přiblížit představám 

sázejících. 

 

Druhá část práce se zabývá možností reklamy novinek sázkové kanceláře a zlepšení 

medializace neplacení manipulačního poplatku u společnosti Startip a. s.. Možností jak 

přilákat nové sázkaře se věnuji v bodu akce tikety zdarma a vylepšení motivačního 

programu, kde navrhuji zavedení nebo rozšíření již fungujících soutěží, které by 

obohatily nabídku sázkové kanceláře Startip. Mám na mysli např. soutěž Sázkař dne, 

měsíce, roku, Sázkař live sázek, Sázkař pobočky či Král Startipu nebo zavedení úplně 

nových her pod názvem Bonus výhra či Fotbalový a Hokejový expert. Samostatnou a 

jistě zajímavou kapitolou je zavedení sportovních kempů pro mládež pod patronátem 

Startipu, což může být pro společnost zdrojem příjmů a zároveň dobrou reklamou. 

Důležitým bodem v dnešní době je internetové sázení a nabídka různých příležitostí, 

bonusů a jiných her. Internetové sázení je u společnosti Startip v provozu teprve pár 

měsíců, je zde tedy spoustu prostoru pro zlepšení, v současnosti oproti konkurenci 

v nabídce služeb zaostává. Základem je spuštění live sázek a streamů. Další možností 

sázkové kanceláře na internetu je zavedení tzv. internetového kasina, které by 

obsahovalo např. možností hraní pokeru či rulety přes internet. U nás v současné době 

tuto variantu nenabízí žádná sázková kancelář. Velmi zajímavou možností je také 

spojení burzy se sázkovou kanceláří prostřednictvím internetu. 

 

Třetí část práce se věnuje nejvíce nákladným návrhům. Sem patří zavedení loterií, losů 

a VLT na pobočkách společnosti. Tyto možnosti patří mezi nejnákladnější, ale zároveň 
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nejvýnosnější. Je zřejmé, že společnost si nebude moct dovolit investovat do všech 

těchto návrhů, je tedy jen na hodnocení odpovědných pracovníků společnosti, které 

návrhy by mohly být pro Startip přínosné.  

 

Cílem této práce byly návrhy, které by měly přinést zvýšení tržního podílu společnosti. 

U těchto návrhů byly stanoveny náklady spojené s jejich realizací a odhadnut dopad na 

ekonomickou situaci společnosti v budoucnosti. Jako hlavní doporučení jsem navrhnul 

zavedení loterií a VLT na pobočky společnosti a také návrhy týkající se zavedení 

sportovních kempů pro mládež pod patronátem společnosti a vylepšení internetového 

sázení, což by mělo přinést stanovené zvýšení tržního podílu o stanoveného 0,5 

procenta. Hrubé zisky společnosti by se tak mohly zvýšit při zavedení těchto variant 

přibližně o 37 mil. Kč. 

 

V práci jsem se okrajově zmínil i o zajímavých tématech jako je např. zavedení burzy 

ve spojení se sázkovou kanceláří či propojení sázkové kanceláře a internetového kasina 

nebo fungování sázek pomocí digitálního signálu či propojení věrnostní Startip karty 

s kartou platební. 

 
 
Na závěr bych chtěl zmínit, že jakkoli je hlavním cílem této práce být prací 

diplomovou, tak věřím, že nashromážděné dotazníky, z nich získané informace a mnou 

navrhovaná možná řešení, opatření či postupy mohou přispět k dalšímu rozvoji 

společnosti Startip a. s. a jejímu vylepšení pozice na trhu kursového sázení v České 

republice. 
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příloha č. 1: Sázkařský dotazník 
 
 
SÁZKAŘSKÝ DOTAZNÍK 
 
Vážení sázející, cílem tohoto dotazníku je vytvoření nové podoby sázek dle vašich 
požadavků, přání a návrhů. Dotazník je zcela anonymní a nezabere vám více než 5 
minut Vašeho času. Odpovědi na všechny otázky jsou dobrovolné. Děkujeme Vám 
za vaši pomoc.   
 
Poznámka: SK = sázková kancelář 
 
1) Jaké je vaše pohlaví?              Žena         Muž 
2) Jaký je váš věk?                      18-20      21-30     30-45     45-65    65-x  
3) Sportujete?                                                                                                               ANO     NE 
4) Co vás motivuje k sázení?    Zisk   Zábava   Přátelé    Styl života      Vzrušení  ……………….. 
5) Jak často sázíte?                                Denně        3x - 4x týdně       1x týdně        nepravidelně                                                  
6) Kde sázíte nejčastěji?                      Pobočka          Sportbar              Internet  ………………… 
7) Na jaký sport sázíte nejvíce?    …………………………………………………….....……………… 
8) Jaký sport sázíte nejraději?      …………………………………………………….....……………… 
9) U které SK sázíte nejčastěji?    ………………………………………………………………………. 
10) Co u Vás rozhoduje při výběru SK?……………..………...………….…………………………….                                   
11) Co vám nejvíce vadí při sázení u SK?  1) …………………………………………………........... 
                                                                    2) …………………………………………………………. 
                                                                    3) …………………………………………………………. 
12) Jaký vidíte směr, možnosti sázení v budoucnu?                   
                                                                    1)……………….…………………………………………. 
                                                                    2)... ………………………………………………………. 
                                                                    3).………………………………………………………… 
13) Jaké jsou největší výhody, přednosti Vaší SK? ………………………………………………….. 
….…………………………....……………………………………………………………………………… 
14) Co z nabídky příležitostí internetových SK postrádáte u kamenných?.…………………………  
15) Co se vám nejvíc líbí či nelíbí na dané SK (pokud SK neznáte, vynechejte): 
Tipsport ………………………. ………………………………………………………………………….. 
Fortuna ……………………………………………………………………………………………………. 
Chance……………………………………………………………………………………………………..
Synot-Tip…………………………………………………………………………………………………… 
Startip.……………………………………………………………………………………………………… 
Sazka…..………………………………………………………………………………………………….. 
Victoria-Tip ……………………………………………………………………………………………….. 
Maxi-Tip ………………………………………………………………………………………………….. 
Internetové..………………………………………………………………………………………………. 
Jiná sázková kancelář(napište název příslušné SK)…………….…………………………………… 
16) Jaká promo či bonusové akce byste chtěli? …………….……………………………………….. 
17) Co je pro Vás důležitější:     a) široká nabídka (větší množství sportů, akcí, i nižší soutěže) 
                                                   b) hloubka nabídky (co nejvíce sázek k jednotlivým zápasům) 
18) Co Vám chybí v kursové nabídce?................................………………………………………….. 
19) Kde získáváte informace pro sázení:……………………………………………………………….. 
20) Je pro Vás důležitá výplata tiketů např. do 2 hodin po skončení zápasu?              ANO     NE 
21) Jaký druh sázky sázíte nejraději?: a) SÓLO     b) AKU    c) Kombinátor     d) 
Maxikombinátor 
22) Pojišťujete poslední zápas na tiketu, když ostatní vychází?                                   ANO     NE 
23) Máte nápady na nové sázky, nové formáty pro sázení? ……….……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….…
………….…………………………………………………………………………………………………… 
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 Příloha č. 2 : Odkazy nejznámějších sázkových kanceláří 
 

Název sázkové kanceláře Internetová adresa 
Tipsport a.s. www.tipsport.cz 
Fortuna a.s. www.ifortuna.cz 
Chance a.s. www.chance.cz 
Synot-Tip a.s. www.synot-tip.cz 
Startip a.s. www.startip.cz 
Maxi-tip a.s. www.maxi-tip.cz 
Victoria-Tip a.s. www.victoria-tip.cz 
Sazka a.s. www.e-sazka.cz 
KAJOT bet www.kajotbet.cz 
Premier bet www.premierbet.cz 
Unibet www.unibet.com 
Betway www.betway.com 
Bwin www.bwin.com 
Pinnacle Sports www.pinnaclesports.com 
Bet-at-home www.bet-at-home.com 
Sportingbet www.sportingbet.com 
Betfair www.betfair.com 
Expert www.expekt.com 
Interwetten www.interwetten.com 
Worldbet www.worldbet.com 
Doxxbet www.doxxbet.sk 
StanJames www.stanjames.com 
Bet365 www.bet365.com 
Ladbrokes www.ladbrokes.com 
William Hill www.williamhill.com 
Nordic bet www.nordicbet.com 
Jetbull www.jetbull.com 
Betcris www.betcris.com 
Betclic www.betclic.com 
Betsson www.betsson.com 
Boylesports www.boylesports.com 
Eurobet www.eurobet.com 
Paddypower www.paddypower.com 
Intertops www.intertops.com 
Triobet www.triobet.com 
Redbet www.redbet.com 
Betfred www.betfred.com 
You Win www.youwin.com 
BetOnline www.betonline.com 
Chili bet www.chilibet.com 
BestBet www.bestbet.com 
My bet www.mybet.com 
GoalWin www.goalwin.com 

http://www.tipsport.cz/
http://www.i-fortuna.cz/
http://www.chance.cz/
http://www.synot-tip.cz/
http://www.tiptiptip.cz/
http://www.maxi-tip.cz/
http://www.victoria-tip.cz/
http://www.e-sazka.cz/
http://www.unibet.com/
http://www.betway.com/
http://www.bwin.com/
http://www.pinnaclesports.com/
http://www.bet-at-home.com/
http://www.sportingbet.com/
http://www.betfair.com/
http://www.expekt.com/
http://www.interwetten.com/
http://www.worldbet.com/
http://www.doxxbet.sk/
http://www.stanjames.com/
http://www.jetbull.com/
http://www.betcris.com/
http://www.betclic.com/
http://www.betsson.com/
http://www.boylesports.com/
http://www.eurobet.com/
http://www.paddypower.com/
http://www.intertops.com/
http://www.triobet.com/
http://www.redbet.com/
http://www.betfred.com/
http://www.youwin.com/
http://www.betonline.com/
http://www.chilibet.com/
http://www.bestbet.com/
http://www.mybet.com/
http://www.goalwin.com/
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Příloha č. 3: Internetové stránky společnosti Startip a.s. 
 
 
 

 
 
 


