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Anotace 

Tato práce si klade za cíl posoudit situaci vybrané organizace na základě SWOT 

analýzy, Porterovy analýzy, SLEPTE analýzy a Quicktestu za jisté kontrolované 

období. V diplomové práci budou nejdříve vysvětleny jednotlivé metody a následně 

budou pouţity do skutečných podmínek vybrané organizace.     

 

 

Annotation  

This thesis aims to assess the situation of selected organization based on SWOT 

analysis, Porter's analysis, SLEPTE and Quicktest analysis controlled for some period. 

The thesis will first explain the different methods and then will be used in real 

conditions of the selected organization. 
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Úvod 

 

Analýza vybrané firmy je podle mého soudu velmi podstatná. Kaţdý podnikatel 

chce, aby jeho firma byla trvale úspěšná. Investoři před vloţením finančních prostředků 

zkoumají, zda daný projekt je reálný a má šanci na úspěch, neboť se chtějí vyhnout 

riziku a přijít tak mnohdy o nemalé peníze. Při uskutečňování určitých analýz vyjdou na 

hladinu různé fakta, které nejsou hned zřejmá. Jsem si jistý, ţe podnik, který má 

vypracované singulární analýzy dříve odhalí potencionální chyby a je schopen lépe řešit 

mnohé situace.  

 

Různé rozbory se ptají na mnoho normálních i neobvyklých dotazů, které se 

vztahují na různé úseky zkoumaného subjektu. Nezjistí jen negativní stránky, ale i 

pozitivní fakta, jeţ lze zuţitkovat a tím posílit firmu v konkurenčním prostředí.  

 

Rezultáty různých analýz nejsou jen pro management, ale i pro řadové pracovníky, 

klienty, jednoduše pro všechny, kteří chtějí vědět, jak firma prosperuje. Samozřejmě 

největší přínos je pro management, který z výsledků analýz můţe vyvodit různá 

opatření do praxe. K zhotovení hodnotných analýz je velký počet metod. Tyto metody 

jsou odlišné podle individuálních typů.  

  

Záměrem mé činnosti je implementovat vybrané analýzy na určitý podnik. Byl 

bych moc rád, kdyby se moje práce určitým způsobem zúročila a pomohla vybrané 

organizaci pro lepší budoucí prosperitu. V práci budu nejdříve teoreticky popisovat 

jednotlivé metody a pak je pouţiji na vybranou firmu a podle získaných údajů se 

pokusím zhotovit souhrn zdokonalovacích plánů.       

  

Pro moji diplomovou práci jsem si vybral subjekt, která koná podnikatelskou 

aktivitu v sportovním odvětví. Moje analyzovaná organizace je příspěvková a jmenuje 

se Sportovní a rekreační areál Kraví hora.  
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V Brně, kde se popisovaná organizace nachází je plaveckých bazénů sporadicky, 

tudíţ je toto odvětví značně konkurenční. Doufám, ţe tato práce pomůţe k rozvoji 

analyzované firmy a tím pádem ke získání dominantního postavení.   
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1 Vymezení problému, cíle práce 

 

Záměrem práce je pouţít výsledné poznatky z uţitých metod do skutečných 

podmínek organizace a rozpoznat tím, v jaké situaci se firma nachází. Podle výsledných 

dat potom vymyslet různé plány, které by vedly k lepší prosperitě. Jelikoţ jsem 

aktivním sportovcem, byl bych rád, kdybych i přispěl ke zvýšení pohodlnosti 

sportujícího obyvatelstva.  

 

Pouţité metody jsou následující: SWOT analýza, SLEPTE analýza, Porterova 

analýza a Quicktest. Domnívám se, ţe vybrané analýzy postačí k posouzení momentální 

situace v organizaci a následných doporučení. 

 

 

1.1 Metodologie analýz 

V diplomové práci budu pouţívat zvláště analytické metody, které mají velký 

smysl pro cíl mé práce. Celkově se provádí mnoho analýz, které odkryjí mnohé jak 

kladné i záporné skutečnosti ve firmách. Protoţe globálně byznys je masírován spousty 

vnitřních či okolních činitelů. 

 

Napřed pouţiji SWOT analýzu. Jedná se o komplexní metodu kvalitativního 

vyhodnocení veškerých relevantních stránek fungování firmy (popř. problémů, řešení, 

projektů atd.) a její současné pozice. Je silným nástrojem pro celkovou analýzu 

vnitřních i vnějších činitelů a v podstatě zahrnuje postupy technik strategické analýzy. 

 

Následující metoda se jmenuje SLEPTE analýza, která bývá označována jako 

prostředek pro analýzu změn okolí. Umoţňuje vyhodnotit případné dopady změn na 

projekt, které pocházejí z určitých oblastí podle těchto faktoru: social, legal, economic, 

policy, technology, ecology. 
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Jako předposlední popíši Porterovu analýzu, jenţ je zaměřena na oborové okolí 

firmy, jenţ je ovlivněno především jeho konkurenty, dodavateli a zákazníky. Firmy 

uspokojující zákazníky určitými výrobky a sluţbami si aţ na výjimky vzájemně 

konkurují a jsou více či méně závislé na určité skupině dodavatelů. Porterův model 

konkurenčního prostředí vychází z předpokladu, ţe strategická pozice firmy působící v 

určitém odvětví na určitém trhu je především určována pěti základními faktory. Těmi 

jsou vyjednávací sílá zákazníků, vyjednávací síla dodavatelů, hrozba vstupu nových 

konkurentů, hrozba substitutů a rivalita firem působících na daném trhu. 

 

Poslední analýza se nazývá Quicktest. Je to jednoduchý postup srovnání výnosové 

situace a finanční stability. Provádí se proto, ţe je z jeho výsledku okamţitě zřejmá 

momentální finanční stabilita a výnosová situace. V testu je pouţito čtyř poměrových 

ukazatelů se stejnou vahou. Výpočet probíhá oznámkováním dle níţe uvedené stupnice 

za kaţdý ukazatel a jednotlivá období jako aritmetický průměr. Lze potom vypočítat 

dvojice ukazatelů jako průměr známek na finanční stabilitu a výnosovou situaci a 

průměr za všechny ukazatele, který se posoudí dle uvedené stupnice známkování. 
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2 Teoretická východiska práce 

 

2.1 Podnikatelská činnost
1
 

Podnikání je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosaţení zisku. 

Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku. 

Samostatná činnost spočívá v tom, ţe určitá právnická nebo fyzická osoba samostatně 

rozhoduje o tom: jaké statky nebo sluţby bude na trhu poskytovat, jakým způsobem a 

kde bude své produkty vytvářet, s kým bude spolupracovat, jakým způsobem bude 

provoz financován, jaká bude právní forma podnikání, jakým způsobem se budou tvořit 

ceny, jakého zisku se má dosahovat. 

 

Podnikání fyzických osob - fyzické osoby mohou podnikat na základě 

ţivnostenského listu, či koncesní listiny, podle toho, zda se jedná o ţivnost ohlašovací, 

či koncesovanou. Podnikat se můţe od zapsání do ţivnostenského rejstříku. Někdy jsou 

zapisovány do obchodního rejstříku i fyzické osoby. Výjimku, kdy nejde podnikat na 

základě ţivnostenského listu ani koncesní listiny, tvoří například soukromí detektivové. 

Tyto výjimky jsou popsány v zákoně. 

 

Podnikání právnických osob - právnické osoby, tedy obchodní společnosti (a.s., 

s.r.o., k.s., v.o.s.), mohou podnikat také na základě ţivnostenského listu, ale fyzické 

osoby firmu zakládající musí sepsat společenskou smlouvu a společnost vzniká po 

zapsání do obchodního rejstříku. 

 

Podnik obecně je místo, kde se něco podniká, kde se něco děje. V ekonomii se 

jedná o soubor hmotných, osobních a nehmotných sloţek slouţících podnikání – 

                                                 
1
 Pramen: SOUKUPOVÁ VĚRA, STRACHOTOVÁ DANA. Podniková ekonomika, verze 2.0 

[online]. VŠCHT v Praze, 2006 
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podnikatelský objekt, které někdy splývá s pojmem firma. V praxi můţe být ale jeden 

podnik pouze jednou provozovnou velké firmy – tedy pouze částí nějaké firmy. 

 

Podnikatelský objekt - k takto definovanému podniku náleţí věci, práva a jiné 

majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouţí k provozování podniku, nebo 

vzhledem k své povaze mají tomuto účelu slouţit. Podnik je společenství lidí a 

prostředků, které jsou spojeny za účelem zabezpečování různých činností za účelem 

zajištění vlastního prospěchu. Podnik vstupuje na trh a zabezpečuje pro jiné různé 

výkony (zboţí nebo sluţby) za účelem dosaţení zisku. 

 

Podnikatelský záměr - 1. Nápad 2. Průzkum 3. Plán realizace (na základě 

průzkumu stanovit jaké činnosti a jakým způsobem) 4. Zakladatelský rozpočet (jaké 

budou potřebovat výrobní faktory) 5. Posouzení reálnosti 6. Zaloţení podniku. 

 

Právní formy podniku - Právní forma podnikání specifikuje formu podnikání, 

pod kterou podnikatel vystupuje. 1. Ţivnosti 2. Obchodní společnosti. 

 

Obchodní společnosti - 1. Veřejná obchodní společnost v.o.s. 2. Komanditní 

společnost k. s. 3. Společnost s ručením omezeným s.r.o. spol. s.r.o. 4. Akciová 

společnost a.s. 

 

2.2 SWOT analýza
2
 

Ţádná firma neexistuje izolovaně od zbytku světa. Ţije uprostřed veškerého dění a 

působí na ni spousta negativních a pozitivních vlivů. Ty, které převáţí, pak rozhodují o 

budoucnosti firmy. Záleţí jen na tom, jak je na různé vlivy firma připravená a jak se s 

nimi dokáţe vypořádat. Pomoci můţe SWOT analýza. 

 

                                                 
2
 Pramen: Podnikatel.cz [online]. 24.1. 2008 [cit. 2010-03-17]. Rizika a příleţitosti v podnikání 

pomůţe odhalit SWOT analýza. Dostupné z WWW: <http://www.podnikatel.cz/clanky/rizika-a-

prilezitosti-odhali-swot-analyza/>. 
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Kaţdý podnikatel chce, aby jeho firma byla trvale úspěšná. Investoři před 

vloţením finančních prostředků zkoumají, zda daný projekt je reálný a má šanci na 

úspěch, neboť se chtějí vyhnout riziku a přijít tak mnohdy o nemalé peníze. Při 

rozhodování si sepisují pozitiva a negativa a podle toho, která skupina zvítězí, se 

rozhodují. Aniţ to by třeba tušili, sestavují tak částečně tzv. SWOT analýzu.  

 

Ne kaţdá firma, zvláště malá nebo střední, má na časté analytické činnosti či 

drahé, ale kvalitní, marketingové výzkumy čas, finanční prostředky a správné lidi. 

Navíc kvalitní výzkum můţe trvat relativně dlouhou dobu a v situaci, kdy se podnik 

potřebuje rozhodnout rychle, nemusí mít potřebné podklady k dispozici. V takových, 

ale i jiných případech, se nabízí SWOT analýza, která informace pro budoucí 

rozhodování získává empiricky, tedy zkušenostmi. 

 

SWOT analýza je tedy studie, která pomáhá posoudit úspěšnost firmy nebo 

určitého projektu zjištěním silných a slabých stránek (Strengths, Weaknesses), 

příleţitostí a hrozeb (Opportunities, Threats). 

 

 

 

Obrázek 1: Faktory SWOT analýzy
3
 

                                                 

3
 Osobní vypracování na podkladu z http://www.ipod-cb.cz/index.php?cid=18 
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2.2.1 Možný postup sestavení SWOT analýzy
4
 

Pro kaţdou analýzu, SWOT nevyjímaje, jsou samozřejmě potřeba informace. 

Zdrojem mohou být především vlastní zaměstnanci firmy na všech hierarchických 

úrovních. V první fázi je tedy moţné získat individuální náměty od jednotlivých 

pracovníků dotazníkovou akcí.         

Tyto náměty jsou pak zdrojem rozsáhlého souboru informací. Poté dojde k 

hodnocení významnosti jednotlivých návrhů při kolektivní diskuzi a jednotlivé návrhy 

se seřadí dle významnosti, s jakou mohou mít vliv na firmu.     

Důleţité je vzít v potaz a zohlednit všechny stránky a články firmy či projektu, 

aby nedošlo ke zkreslení údajů či neočekávaným nepříznivým jevům. 

 

2.2.2 Jednotlivé části SWOT analýzy 

SWOT analýza se skládá ze 4 hlavních částí – silných a slabých stránek dané 

firmy nebo projektu, potenciálních příleţitostí a hrozeb (název SWOT analýzy je 

vytvořen z počátečních písmen anglického názvu kaţdé skupiny, tedy Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats).  

 

Podstata celé analýzy spočívá v zamyšlení se a v nalezení co nejvíce 

charakteristik a příkladů v rámci kaţdé skupiny a jejich vzájemném porovnání. Poctivá 

příprava pak přináší ovoce v podobě předcházení rizik, vyuţití potenciálů, odstranění 

nedostatků a včasného podchycení podnikatelských příleţitostí. Nevyplatí se tedy 

podceňovat či zatajovat byť sebemenší problém, který není nutné aktuálně řešit. Z malé 

a podceněné komplikace se pak v budoucnu můţe stát poměrně velká a někdy i 

neřešitelná situace. 

                                                 
4 Pramen: Manaţerská ekonomika. Praha 7 : Grada Publishing, a.s., 2007. 464 s. 
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Silné a slabé stránky se týkají především organizace či projektu samotného, 

zatímco příleţitosti a hrozby přicházejí nejčastěji z okolí podniku. 

 

 

 

Obrázek 2: SWOT analýza
5
 

 

 

Silné stránky 

Kaţdá silná stránka je úspěchem samotné firmy. Moţností je mnoho, záleţí na 

typu organizace. Silnou stránkou mohou být např. velikost firmy (v některých situacích 

se lépe pohybuje malá, v jiných zase velká), kvalitní vedoucí pracovníci s velkými 

zkušenostmi a správnými motivačními technikami, dostatek kvalifikovaných a 

zkušených pracovníků, moderní technologie, firemní know-how, optimální mnoţství 

finančních prostředků na rozvoj firmy, zdraví firmy, výhodné geografické umístění 

                                                 
5
 Osobní vypracování na podkladu z http://www.vlastnicesta.cz/.../swot-analyza/      
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sídla s ohledem na trh a distribuční cesty, účelná organizační struktura, flexibilita firmy, 

dobré jméno firmy a značky jejích výrobků či sluţeb, apod.  

 

Patří sem např. i unikátní a kvalitní výrobek, dostatečná distribuční síť, 

spolehliví a stálí dodavatelé a odběratelé, cenné zkušenosti v daném oboru, dobře 

zmapovaný trh, dovednosti v umění jednat se zákazníkem a schopnost pronikat do 

nových segmentů, kvalitní a rychlý servis, atd. 

 

 

Slabé stránky 

Opačným stavem vyjmenovaných silných stránek jsou stránky slabé. Můţeme k 

nim ještě přidat např. nedostatečné pochopení pro marketing a reklamní kampaně ze 

strany vedoucích pracovníků, nedostatek obchodních dovedností, špatnou kvalitu 

surovin, výrobního zařízení či dokonce i samotného výrobku, špatné výrobní postupy, 

nedostatečná výstupní kontrola, nedostatečné kapacity pro uspokojení poptávky na trhu, 

nepříznivá legislativa vůči aktivitám firmy, příliš úzký nebo naopak široký výrobkový 

sortiment či sortiment sluţeb, nedostatečná komunikace na všech stupních řízení, atd. 

 

 

Příležitosti 

Příleţitosti přinášejí potenciální uţitek pro firmu. Jejich vyuţitím firma můţe 

získat konkurenční výhodu či finanční prostředky. Většinou přicházejí zvenčí, např. 

navázání kontaktů s novými partnery, moţnost expandovat na nové trhy, zájem 

investorů o firmu, nové příleţitosti pro investování, příleţitost zlepšit povědomí o firmě 

ve vztahu k zákazníkům či investorům, moţnost získat určité výhody vůči konkurenci 

atd. 

 

 

Hrozby 

Hrozby představují opět protipól příleţitostí, stejně jako slabé stránky opak 

silných stránek. Hrozbou můţe být příliv nové a silné konkurence, která ohrozí stabilitu 

firmy na trhu, moţná akvizice firmy ze strany konkurenta, nestabilní politická situace v 
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oblasti, kde se firma pohybuje, nejrůznější ţivelné pohromy, odchod klíčových 

pracovníků ke konkurenci, ztráta dobrého jména firmy a dobrého povědomí o značce 

mezi zákazníky, atd. 

 

Analýza silných a slabých stránek je vlastně rozbor současného stavu firmy či 

projektu, zatímco analýza potenciálních příleţitostí a hrozeb je rozborem moţného 

budoucího stavu. Aby se zjistilo co nejvíce potenciálních příleţitostí a hrozeb ze všech 

stran, je moţné uplatnit jednoduchou pomůcku – tzv. PEST analýzu, která zkoumá okolí 

firmy z hlediska politicko-právního, ekonomického, sociálního a technicko-

technologického. Stejně jako mince má dvě strany, tak totéţ platí i při SWOT analýze. 

Cílem podniku je maximalizovat silné stránky a realizovat příleţitosti a eliminovat co 

nejvíce slabé stránky a moţná ohroţení firmy nebo projektu.  

 

Ovšem ne všechny příleţitosti a hrozby působí na podnik stejnou silou a přináší 

stejně velká pozitiva nebo negativa. Některé hrozby jsou velmi závaţné, jiné méně, to 

samé platí i u příleţitostí. Zde je moţné vyuţít tzv. Paretova pravidla 80/20, se kterým 

se setkáváme dennodenně, aniţ bychom si ho připouštěli. Podle tohoto pravidla např. 

„pouhých“ 20 % zákazníků přinese aţ 80 % obratu nebo třeba 20 % potenciálních 

hrozeb můţe způsobit 80 % finančních ztrát atd.  

 

Je potřeba jen vědět, co patří do těch 20 %, které mají tak obrovský vliv na 

výsledek. Proto je před uplatněním Paretova pravidla nutné uspořádat jednotlivé 

poloţky (např. právě hrozby, příleţitosti atd.) postupně od těch nejzávaţnějších nebo v 

případě třeba příleţitostí od těch nejvýhodnějších. 
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2.3 SLEPTE analýza
6
 

Popisovaná analýza se pouţívá na rozbor nejširšího okolí organizace. Analyzuje 

faktory, které na organizaci působí, a které většinou sama nemůţe výrazněji ovlivnit. 

 

 Zkratka SLEPTE, označuje faktory Sociální, Legislativní, Ekonomické, Politické, 

Technologické a Ekonomické. Analýza stavu prostředí spolu s uvědoměním si míry 

vlivu jednotlivých faktorů na fungování organizace, jí odkrývají moţnosti cíleného 

směrování a upozorňují ji na případné hrozící rizika. Organizace se tak stává více 

flexibilní. 

 

 

2.3.1 Sociální faktory 

Sociální faktory jsou pro neziskové organizace jedny z nejdůleţitějších, jelikoţ z 

velké části určují poptávku po jejích sluţbách. Z hlediska personální strategie se 

zejména zkoumá:  

 

 Ţivotní úroveň obyvatelstva – zejména výše průměrné mzdy, výše a dostupnost 

sociálních dávek atd.  

 Věkovou strukturu populace a změny v ní  

 Změny v rodinné struktuře – zdali ţije více generací pohromadě a je nutná 

domácí péče, nebo staří rodiče svěřováni do institucionální a mladší generace 

pracuje, zdali pracují matky a jak dlouho zůstávají na mateřské dovolené atd. 

 Vztah obyvatelstva k společenským problémům, k ţivotnímu prostředí, míra 

ochoty pomáhat.  

 

 

 

                                                 
6
 Pramen: Tvorba fundraisingové strategie pro neziskové organizace : Metodická příručka 

[online]. Praha : Linde, 11.5. 2009 [cit. 2010-03-17]. Dostupné z WWW: <http://www.spiralis-

os.cz/nabidka/Matky_FR_11_5_2009.doc>. 
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2.3.2 Legislativní faktory 

Legislativní faktory určují legislativní rámec existence a fungování organizace. 

Různé zákony, vyhlášky či jiné právní normy vymezují prostor pro činnost organizace, 

upravují podmínky jejího vzniku a působení. Jejich změny můţou mít na budoucnost 

organizace výrazný dopad. 

 

Kromě právních předpisů, které platí pro všechny organizace (v oblasti 

personalistiky zejména zákoník práce), je potřeba zde upozornit na úpravy specifické 

pro neziskové organizace: 

 

• Zákon o sociálních sluţbách (108/2006 Sb.), 

• Zákon o dobrovolnické sluţbě (198/2002 Sb.). 

 

 

2.3.3 Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory zkoumají stav ekonomiky v okolí organizace. Jejich 

analýza je velice důleţitá pro komerční podniky. Pro neziskové organizace je zajímavá 

zejména z hlediska ekonomické síly obyvatelstva (jako potenciálních klientů a dárců). 

Zkoumá se výše HDP na obyvatele, míra nezaměstnanosti, příliv a odliv pracovních sil 

do zahraničí, ekonomická stabilita země a dopad ekonomických výkyvů na obyvatele a 

organizace. 

 

2.3.4 Politické faktory 

Politické faktory ovlivňují celý neziskový sektor a tím i organizaci samu. Druh 

politického zřízení v zemi a charakter vládnoucí strany (a z toho vyplývající síla 

státního sektoru) na jedná straně a sociální politika a míra pokrytí sociálních potřeb 

státem na straně druhé, předurčují prostor pro fungování neziskové sféry. Kde pokrytí 

státem neexistuje (či není dostačující), nastupují neziskové organizace, aby tuto mezeru 

vyplnily. Při analýze se organizace tedy zaměřují hlavně na: 
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• celkovou sociální politiku státu 

• působení státu v dané oblasti 

• stabilitu vlády, moţné změny v tomto působení 

• moţnost organizace ovlivnit politiku státu, moţnost lobby 

 

Z hlediska personální strategie je tato analýza důleţitá z toho důvodu, ţe se z jejich 

výstupů dá předpokládat růst či zmenšování organizace a tím i nárůst či pokles počtu 

pracovníků.  

 

 

2.3.5 Technologické faktory 

Technologické faktory jsou zajímavé zejména pro výrobní podniky, či organizace 

působící v oblasti moderní techniky, kterým rychlé změny v oblasti technologií můţou 

přinášet významné příleţitosti nebo naopak ohroţení. Pro neziskovou sféru působící 

především v oblasti sociálních sluţeb není jejich rozbor aţ tak důleţitý.  

 

Sledování nových trendů v technologiích však můţe přinést nové moţnosti na poli 

komunikace, marketingu, technického provedení pomoci atp. 

 

 

2.3.6 Ekologické faktory 

Na ekologii je v součastné době kladen čím dál větší důraz. Firma musí 

dodrţovat ekologické normy a velmi důleţité se stávají mezinárodní standarty. 

Kontroluje se např. nakládání s odpady a jakým způsobem firma zajišťuje recyklaci. 

Zajisté řízení se podle těchto norem svým způsobem ztěţuje firmě volný podnikatelský 

byznys. 
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2.4 Porterova analýza
7
 

Porterova teorie se pokouší vysvětlit konkurenční chování prostřednictvím vývoje 

situace na trhu. Porterův model slouţí k vysvětlení toho, jak chování a aktivity trţních 

subjektů ovlivňují ziskovost těchto subjektů. S rostoucí konkurencí se trţní subjekt 

stává méně ziskový, se slábnoucí konkurencí naopak ziskovost roste. Kaţdý vývoj, 

který ovlivňuje ziskovost, chápe Porter jako faktor konkurence.  

 

Porter definuje pět základních konkurenčních sil: 1. vnitřní rivalitu 2. rivalitu 

nových konkurentů 3. rivalitu způsobenou substitučními produkty 4. rivalitu 

způsobenou zákazníky 5. rivalitu způsobenou dodavateli. 

 

2.4.1 Vnitřní rivalita 

 Konkurence mezi společnostmi, které operují ve stejném trţním segmentu. Je 

ovlivňována těmito faktory: 

 

 stupněm koncentrace (Nízký počet konkurentů znamená vysokou koncentraci a 

vysoký stupeň konkurence, a naopak vysoký počet konkurentů znamená nízký 

stupeň koncentrace a tím i niţší intenzitu konkurenčních tlaků)  

 míra diferenciace výrobků (čím diferencovanější výrobky či sluţby, tím 

účinnější je obrana proti konkurenčním tlakům)  

 změnami velikosti trhu (zvětšování trhu vede k niţší intenzitě konkurenčních 

tlaků a naopak)  

 strukturou nákladů (vysoké fixní náklady při zmenšujícím se trhu vedou často k 

cenové konkurenci)  

 objem výrobních kapacit (vyšší růst výrobních kapacit neţ růst trhu znamená 

zostření konkurence)  

 bariéry výstupu (pokud je obtíţné či nákladné opustit klesající sektor, zvyšuje to 

konkurenci v sektoru)  

                                                 
7
 SyNext [online]. 2008 [cit. 2010-03-17]. Analýza konkurence, jejích úspěšných a neúspěšných 

kroků, jejího potenciálu. Dostupné z WWW: <http://www.synext.cz/analyza-konkurence-jejich-

uspesnych-a-neuspesnych-kroku-jejiho-potencialu.html>. 
  



25 

 

2.4.2 Rivalita nových konkurentů 

Moţnost vstupu nových konkurentů do daného sektoru stoupá s mírou 

ziskovosti, jeho růstem a snadnou dostupností. V tom okamţiku hrají roli tzv. 

„strategické“ a „strukturální“ vstupní bariéry. 

 

2.4.3 Rivalita substitutů 

Výrobky, které se dokáţou funkčně vzájemně nahradit, znamenají pro stávající 

dodavatele ohroţení, které roste vţdy, kdyţ: 

 

 poměr kvalita / cena je u substitutu lepší  

 zákazníci jsou flexibilní  

 zákazníci nemusí významně investovat, pokud chtějí přejít od původního 

výrobku k substitutu  

 

 

 

 

Obrázek 3: Porterova teorie konkurenčních sil
8
 

                                                 
8
 Osobní vypracování na podkladu z http://www.ewizard.cz/logistika-slovnik.php?detail=331
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2.4.4 Rivalita způsobená zákazníky 

Vliv zákazníků na ziskovost je dán těmito faktory: 

 

 koncentrací zákazníků (čím méně zákazníků kupuje daný produkt, tím silnější je 

jejich vyjednávací pozice vůči dodavateli)  

 moţností zpětné integrace v průmyslovém řetězci  

 stupněm diferenciace produktů (zákazník, závislý na specializovaném produktu, 

má slabší vyjednávací pozici)  

 citlivostí na kvalitu produktu (zákazník, silně závislý na kvalitě specifického 

výrobku, má slabší vyjednávací pozici)  

 

 

2.4.5 Rivalita způsobená dodavateli 

Zde platí obdobná pravidla jako u zákazníků. Jejich síla roste v případě ţe: 

 

 se zvýší koncentrace dodavatelů  

 se dopředná integrace stává schůdnější  

 dodávají diferencovanější produkty  

 jejich produkt je nositelem zásadních kvalitativních parametrů, důleţitých pro 

konečný produkt  

 by zákazník byl donucen k velkým investicím při přechodu k jinému dodavateli  

 

2.5 Quicktest9 

Tento test slouţí k rychlé analýze. Ačkoliv se skládá jen ze čtyř ukazatelů, jeho 

výpověď je jiţ v zásadě správná a při pouţití více ukazatelů se výsledek nemění.  

Rychlý test pracuje s ukazateli, které jsou voleny tak, aby co nejméně podléhaly 

rušivým vlivům. Pokrývají oblast jak finanční stability, tak i výnosové situace.   

                                                                                                                                               
 
9
 Finanční management [online]. Brno : Masarykova univerzita, 2007 [cit. 2010-03-17]. Quick-

test podle Petra Kralicka , s. . Dostupné z WWW: 

<http://is.muni.cz/el/1456/jaro2007/PHFIMAN/financni_management_klikaci.pdf?fakulta=145

6;obdobi=3365;kod=PHFIMAN#94>. 
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Hodnocení firmy se provádí na základě stupnice od 1 do 5, podle níţ se vypočítá 

průměrná známka, resp. Průměrné známky pro finanční stabilitu (ukazatel R1 a R2) a 

výnosovou situaci (ukazatel R3 a R4). Podrobnějším rozborem je ale moţné odhalit 

příčiny chyb nebo zvláště příznivých vývojových trendů. 

 

Hodnocení firmy se provádí na základě stupnice od 1 do 5, podle níţ se vypočítá 

průměrná známka, resp. Průměrné známky pro finanční stabilitu (ukazatel R1 a R2) a 

výnosovou situaci (ukazatel R3 a R4). Podrobnějším rozborem je ale moţné odhalit 

příčiny chyb nebo zvláště příznivých vývojových trendů. 

 

 

 Hodnocení finanční stability (FS): 

FS = ( R1 + R2) / 2 

 

 Hodnocení výnosové situace (VS): 

VS = ( R3 + R4 ) / 2 

 

 Hodnocení celkové situace (CS): 

CS = ( FS + VS ) / 2 

 

 

 

2.5.1 Kvóta vlastního kapitálu 

Ukazatel kvóty vlastního kapitálu (koeficientu samofinancování) vypovídá o 

kapitálové síle firmy a informuje i o tom, zda existuje nebo neexistuje absolutně mnoho 

dluhů v peněţních jednotkách nebo v procentech celkových aktiv. 
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Tabulka 1: Algoritmus Quick testu
9 

 

 

Přitom charakterizuje dlouhodobou finanční stabilitu a samostatnost. Udává do 

jaké míry je firma schopna pokrýt své potřeby vlastními zdroji. 

 

 

 

2.5.2 Doba splácení dluhu 

Ukazatel informuje o tom, za jak dlouhé časové období je firma schopna uhradit 

své závazky. (krátkodobé závazky i dlouhodobé závazky) Cash flow se přepočítává pro 

účely srovnání, aby se porovnával okamţikový ukazatel. Doba splácení dluhu z cash 

flow spolu s kvótou vlastního kapitálu vypovídá o finanční stabilitě a solventnosti 

firmy. Ukazatel je ztvárněn v rocích a příznivě je chápána co nejniţší hodnota výsledku 
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2.5.3 Rentabilita celkového kapitálu 

Jeden z klíčových ukazatelů, na který soustřeďují pozornost akcionáři, společníci 

a další investoři. Měří, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného 

kapitálu akcionářem, neboli vyjadřuje míru zhodnocení vlastního kapitálu. Tedy 

umoţňuje srovnání celkové výkonnosti vlastního kapitálu ve srovnání s výnosností 

celkového a potaţmo cizího kapitálu. Kromě toho umoţňuje porovnat zhodnocení 

vlastního kapitálu s mírou inflace a úrokovou mírou za půjčený cizí kapitál.  

 

 

Číselné vyhodnocení ukazatelů 

 

 

 

Tabulka 2: Číselné vyhodnocení ukazatelů
9 

 

 

2.5.4 Cash flow  

Je adekvátní (pravdivý) jen při obratech rostoucích mírně, při silném vzestupu 

obratu je platební schopnost udávána příliš vysoko a obráceně, při silných poklesech je 

více hotovosti. Výška je závislá na tom, zda jde o průmysl, obchod či sluţby, u všeho 

závisí na typu. Obecně se uvádí 3 – 5 %.  
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3 Analýza problému a současné situace 

 

 Sportovní a rekreační areál Kraví hora je honosný sportovní komplex, kde se 

dají provádět různé sportovní aktivity, které budu charakterizovat. Hlavním lákadlem 

jsou samozřejmě dva bazény. Dále popíši chod organizace a odvětví, kde subjekt 

působí. Analýzy, které jsem popisoval v předchozí kapitole, budou pouţity na 

popisovanou firmu. 

 

3.1 Charakteristika odvětví
10

 

Prvním ze zdrojů, ze kterých se sport vyvinul, je podle historiků potřeba výcviku 

armád, která vyústila v nejrůznější hry a soutěţe zaměřené na bojové dovednosti a na 

fyzickou zdatnost (zápas, lukostřelba, jízda na koni). Druhým zdrojem jsou rituální 

aktivity, kdy byla určitá forma soutěţe prováděna jako součást obětního rituálu nebo 

rituálu předpovídání budoucnosti - do první kategorie patří řecké olympijské soutěţe, do 

druhé kategorie mayské obřadní míčové hry. 

 

Plavání je pohyb, pomocí kterého se dokáţou lidé a zvířata přemisťovat ve vodě 

pouze pohyby vlastního těla. První historické záznamy, ukazující, ţe lidé uměli plavat, 

pocházejí ze starověkého Egypta. Ve starověku nedosáhlo plavání vrcholu v Egyptě, ale 

v Řecku a Římě, kde bylo součástí vzdělání. Po nástupu křesťanství bylo umění plavat 

potlačováno. K plavání se vrací aţ humanisté, kteří studovali antická díla, ve kterých se 

dozvěděli o způsobech plavání. Na toto téma vznikají různá pojednání a v roce 1538 

sepsal švýcarský profesor Wynmann první učebnici plavání. Tento sport získával čím 

dál více na oblibě, později začaly vznikat plavecké školy nebo byl zařazen do 

vyučování v běţných vzdělávacích institucích. V období romantismu nabylo plavání 

nového významu jako sportovní disciplína. 

                                                 
10

 Vitalita.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-18]. Kondiční plavání. Dostupné z WWW: 

<http://www.vitalia.cz/specialy/kondicni-plavani/>. 
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3.1.1 Výčet pozitivních vlivů
11 

Plavat můţe opravdu téměř kaţdý, dokonce i lidé s omezenými pohybovými 

moţnostmi, protoţe voda zmírní vliv gravitace na naše těla, coţ odlehčuje páteři a 

celému pohybovému aparátu. Rozsáhlý pohyb horních i dolních končetin působí 

příznivě také na rozvoj kloubní pohyblivosti.  

 

Při plavání rovnoměrně zatěţujeme svalstvo celého těla a tím dochází k lepšímu 

prokrvení tkání. To, ţe se při něm pohybujeme horizontálně, má příznivý vliv na 

oběhový systém a zároveň usnadňuje náročnou práci srdci.  

 

Kdyţ plaveme správně, nutí nás to pravidelně dýchat a překonávat tím tlak a 

odpor vody, coţ zvyšuje maximální expirační sílu a vitální kapacitu plic. Vzhledem k 

tomu, ţe teplota vody bývá niţší neţ teplota vzduchu, působí toto prostředí pozitivně na 

rozvoj termoregulačních schopností lidského organismu, coţ napomáhá jeho otuţování. 

 

Pochopitelně má jak letní koupání, tak i hry ve vodě své klady: trávíme při nich 

volný čas na čerstvém vzduchu, který je těsně nad vodní hladinou očištěn od prachu a 

nasycen vodními parami, coţ příznivě působí na sliznici horních cest dýchacích.   

 

Sečteno a podtrţeno, je plavání jednou z nejlepších aktivit pro naše zdraví. 

Pozitivně působí na naši fyzičku, ale i na psychiku, protoţe bezprostřední kontakt s 

vodou zklidňuje náš duševní stav ohroţovaný tolika neţádoucími civilizačními vlivy. 

 

3.1.2 Výčet negativních vlivů
11

 

 Nesprávná technika plaveckého stylu prsa vede k přetěţování krční páteře. 

 Nedostatečná hygiena plaveckého bazénu přináší riziko koţních chorob a plísní. 

 Nesnášenlivost chlóru můţe vést k nevolnostem a ke koţním problémům. 

 Prochladnutí můţe mít za následek nachlazení či zánět močových cest. 

                                                 
11

 Plavání: plavecké dovednosti, technika plaveckých způsobů, kondiční plavání, šnorchlování. 

Praha 7 : Grada Publishing, a.s., 2004. 130 s. 
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3.2 Představení organizace
12

 

Areál letního koupaliště na Kraví hoře, pocházejícího ze šedesátých let minulého 

století, patří svou polohou a přírodním charakterem mezi nejcennější rekreační a 

oddechová místa v Brně, proto i dnešní název Sportovní a rekreační areál Kraví hora 

příspěvková organizace městské části Brno- střed. 

 

Jako výletní místo slouţí nejen pro obyvatele Brna jiţ řadu desetiletí. Jeho 

hodnota je dána především polohou na stráni Kraví hory s výhledem na panorama města 

v čele se známou dominantou hradu Špilberku a katedrály Sv. Petra a Pavla.  

 

V současnosti v sobě areál spojuje moţnost odpočinku v moderním a přitom 

nanejvýš přírodním prostředí. Projekt rekonstrukce začal v roce 2001-2002 a realizace 

byla dokončena v roce 2004, kdy byl areál 1.5. slavnostně otevřen.  

 

 

 

 

Obrázek 4: Koupaliště Kraví hora
12 

                                                 
12

 Koupaliště Kraví hora [online]. 2008 [cit. 2010-03-19]. Vítejte na Kraví hoře. Dostupné z 

WWW: <http://www.kravihora-brno.cz/index.php>. 
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Sportovní a rekreační areál Kraví hora je od soboty 29. 5. 2004 přístupný 

veřejnosti. Pro návštěvníky je připraven komfort v podobě nerezových bazénů, vířivek a 

parní komory v hale, chrličů, vodních stěn, dětského brouzdaliště, skluzavek a dalších 

dětských atrakcí ve venkovním prostoru areálu. Kapacita krytého bazénu je 165 lidí, 

venkovních prostor pak 2.000 lidí denně. 

 

3.2.1 Základní informace o organizaci
13

 

 

Sídlo účetní jednotky: 

Název: Sportovní a rekreační areál Kraví hora 

Ulice, č.p: Dominikánská 2 

Obec: Brno  

PSČ, pošta: 601 69  

 

Místo podnikání: 

Ulice, č.p: Údolní  

Obec: Brno 

PSČ, pošta: 602 00 

 

Předmět podnikání: 

Hlavní činnost: Poskytování tělovýchovných a sportovních sluţeb 

Vedlejší činnost: Pronájem movitých a nemovitých věcí 

GPS: 49°12'6.222"N, 16°35'7.292"E 

Investor - Statutární město Brno 

Investiční náklady stavby - 125 mil. Kč 

Dodavatel technologické části - CENTROPROJEKT a.s. 

 

 

 

                                                 
13

 CENTROPROJEKT [online]. 2007 [cit. 2010-03-19]. Rekreačně sportovní areál Kraví Hora. 

Dostupné z WWW: <http://www.centroprojekt.cz/rb-sportovni-areal-kravi-hora.htm>. 
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Údaje o organizaci: 

Identifikační číslo: 71214747 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed 

 

Kontaktní údaje: 

Telefon: 543216433 

Fax: 543216432 

E-mail: placherova@kravihora-brno.cz 

www stránky: www.kravihora-brno.cz 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Orientační mapa
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3.2.2 Nabídka služeb 

 

Hlavní atrakcí Kraví hory jsou dva bazény. První je vnitřní, který má 25 metrů na 

délku, 1,75 – 1,80 m hloubku a 12,5 m na šířku. Slouţí převáţně kondičním plavcům, 

ale i sportovcům na reprezentativní úrovni. Druhý bazén je venkovní. Má 50 metrů na 

délku, 1,00 – 2,00 m hloubku a 12,5 m na šířku, označuje se jako koupaliště. U obou 

bazénů jsou přítomny četné atrakce. Například chrliče jsou velice dobrým a efektivním 

nástrojem, jak docílit dobrou regenerace svalů. V objektu se nachází i vířivka, která má 

4 m na délku, 1 m hloubku a 4 m na šířku, je tedy vhodně koncipována pro 15 lidí. Má 

mnohé masáţní proudy, které masírují tělo zákazníka.  

 

 

 

Obrázek 6: Schematická mapa areálu
 

 

 

1. Vchod do areálu 

2. Krytá plavecká hala 25 m a 15 m, vířivky, kavárna v 1 patře 

3. Provozní budova WC, občerstvení (venkovní areál) 

4. Terasa 

5. Plavecký bazén 50 m, skluzavka 

6. Dětský bazén, dětské brouzdaliště, skluzavka 

7. Park 
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Nesmím opomenout parní komoru, která má 3 m na délku, 3 m výšku a 2 m šířku 

a je výborným regeneračním doplňkem. Samozřejmě součástí páry jsou studené sprchy, 

které se nacházejí hned vedle komory.  

 

Vedle pětadvacítky je i hrátkový bazén, který má 6 m na délku, 0,70 – 1,10 m 

hloubku a 12,5 na šířku, slouţí malým dětem, dále pak pro výuku nejrůznějším 

organizacím, které si zaplatí nájem a nebo veřejnosti, pokud není zrovna v pronájmu, to 

platí i o venkovním hrátkovém bazénu, který má obdobné parametry.  

 

Do obou hlavních bazénů vedou malé skluzavky, které jsou dominantou celého 

areálu a mají původní vzhled i z předchozího provozu. Jsou jen minimálně restaurovány 

a upraveny, aby byli více bezpečné neţ v minulosti. Skluzavky mají bohuţel za příčinu 

mnohé úrazy.     

 

Vedle hlavní budovy se nachází hokejové hřiště, které funguje pouze v zimních 

měsících. Naproti venkovnímu bazénu stojí dva kurty na pláţový volejbal. A v poslední 

řadě následují dvě hřiště na kopanou, z nichţ jedno je pokryté tartanem a druhé trávou. 

V brzké době se má sport v areálu dále rozrůstat o další sportoviště. 

  

 Do standardních sluţeb se počítá i bufet respektive malá restaurace, která 

poskytuje návštěvníkům potřebné doplnění energie. Komplex je plně pokryt 

bezdrátovou sítí Wi-Fi. 

 

 

3.2.3 Organizační struktura
14

 

Organizační strukturou je vytvářen prostor (předpoklady, prostředí pro realizaci 

strategie zvyšování hodnoty podniku. Prostřednictvím organizační struktury můţe být 

spolupráce více nebo méně efektivní (nesnadná). Cílem je, aby lidé, plnící určité úlohy 

                                                 
14

Nauka o podniku [online]. http://nop.topsid.com/index.php?war=organizace_podniku. [cit. 

2010-03-26]. Organizace podniku. Dostupné z WWW: <http://nop.topsid.com/index.php>. 
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je vykonávali plynule, efektivně a výkonně. Úkoly jsou účelově projektovány a 

provázány a je jistota jejich plnění. 

 

 

Obrázek 7: Organizační struktura organizace
15 

 

3.2.4 Zaměstnanci subjektu 

 

Organizace momentálně zaměstnává 40 zaměstnanců.   

 

 

Tabulka 3: Počet zaměstnanců
15

 

                                                 
15

 Osobní výtvor čerpaný z webové stránky organizace a vlastních zkušeností 
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3.2.5 Dosažené vzdělání personálu 

 

 

 

Tabulka 4: Vzdělání personálu
15 

 

3.2.6 Bezpečnost – organizace směn plavčíků 

 

Plavčíci mají za prvotní úkol hlídat bazén, tedy dbát o zdraví zákazníků. Vţdy je 

na bazénu, ať jde o vnitřní nebo venkovní bazén jeden plavčík, který je na obchůzce, 

nebo hlídkuje na lavičce. Druhý plavčík respektive ostatní plavčíci jsou v záloze, tedy 

aktivně odpočívají v plavčíkárně a jsou připraveni, kdykoliv zasáhnout. 

 

Vnitřní bazén 

 

Organizace plavčíků je řešena podle zkušeností s provozem za šest let provozu. 

Směny jsou nastaveny tak, aby bylo plnohodnotné zabezpečení zdraví návštěvníků.   

 

 

 

Tabulka 5: Organizace směn na vnitřním bazénu
15 
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Venkovní bazén 

 

Plavčíci jsou zde samozřejmě ve větším zastoupení. Léto je na úrazy a moţnost 

utonutí daleko náchylnější. Areál je převáţně z betonu, tedy kaţdé klopýtnutí 

zákazníka, vyţaduje ošetření.    

 

 

 

Tabulka 6: Organizace směn na venkovním bazénu
15 

 

 

3.3 Implementace analýz 

 

3.3.1 SWOT analýza 

 

Silné stránky  

Areál poskytuje rozmanité sluţby ve sportovním odvětví, zejména v oblasti 

plavání. Poskytuje tzv. 5R: regenerace, rekondice, rehabilitace, rekreace a reprezentace. 

  

Nejdůleţitějším faktorem, který má být na prvních místech je bezpečnost. 

Organizace zaměstnává vysoce kvalifikované plavčíky jiţ s předchozí praxí, kteří dávají 

pozor a udrţují bezproblémový chod bazénu. Plavčíkárna je na velkém bazénu 3 metry 

nad hladinou, tedy záchranáři mají výborný přehled o dění ve vodě. Ve vnitřním bazénu 

je zázemí plavčíků v podobě klimatizované prosklené místnosti, tedy kdyby nastala 

krizová situace, byla by okamţitě řešena se všemi náleţitostmi. Plavčíci jsou vţdy na 

bazénu v dostatečném mnoţství, tedy se sniţuje riziko utonutí. Nedílnou součástí 

bezpečí je kamerový systém, který má dosah po celém areálu.     
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Je zde vytvořené výborné zázemí pro plavce, kteří jsou i na vyšší úrovni. Vnitřní 

bazén nabízí šest drah, z nichţ dvě jsou stále vyhrazené pro lepší plavce, takţe kaţdý si 

zaplave podle svých moţností bez kolizí. Čistá voda je zde samozřejmostí. Bazény jsou 

vybaveny osvětlením, které je zabudováno po stranách bazénů. V areálu se nabízí i 

pitka s pitnou vodou pro občerstvení návštěvníků.           

 

Management zaměstnává kvalifikovaný kolektiv. Neváhá zařadit do svého 

programu i různorodé školení, aby zaměstnanci věděli o své práci co nejvíce a 

v neposlední řadě, aby se i zvýšil jejich výkon v pracovním procesu.   

  

Areál je velký komplex, kde panuje rodinná nálada, proto se samozřejmě i dobře 

pracuje. Personál dostává pravidelně kaţdý měsíc stravenky na jedno hodnotné jídlo za 

pracovní den, příspěvky na kulturu a také volný vstup do areálu. Komunikace s vedením 

je na dobré úrovni. Existuje i kniha dotazů i stíţností pro personál, kde se má kaţdý 

právo anonymně vyjádřit bez pozdějšího postihu.       

  

Silnou stránkou povaţuji i to, ţe se areál neustále zdokonaluje. Na začátku 

provozu, byly jen dva bazény. Postupem času k nim přibyly dvě pláţové volejbalové 

hřiště s osvětlením, tedy dá se hrát nonstop. Za nedlouho se postavilo víceúčelové 

tartanové hřiště, které můţe slouţit jak na kopanou, volejbal, tak i na tenis a házenou. I 

úprava celého areálu je na vysoké úrovni, všude čisto, krásný trávník na rekreaci a 

dostatečný počet košů, které pověřená osoba i několikrát denně podle potřeby 

obhospodařuje.           

 

Kolem vody jsou rozmístěny také plastové lehátka s molitanovým potahem, 

které zvyšují komfort nabízených sluţeb. Lehátek je dostatek a jsou vhodně umístěná. 

Všechny pracoviště jsou propojeny telefonními linkami, tedy kdyţ se stane nějaká 

nepředvídatelná situace, není problém se dovolat pomoci.      

 

Za velkou výhodu povaţuji i to, ţe areál se nachází v klidné Masarykové čtvrti. 

Uţ skladba návštěvníků tím napovídá. Nabízí se zde také nezapomenutelný výhled na 
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Brno a na vilový komplex jiţ zmiňované Masarykové čtvrti.      

  

Velkým lákadlem pro návštěvníky jsou i bazénové atrakce, které na poţádání 

plavčíci spustí. Dále je to sauna a vířivka, která je pro regeneraci obyvatelstva velmi 

potřebná a tedy i vemni ţádaná, vše je v ceně vstupu.       

 

V létě se nabízí pro návštěvníky velká travnatá plocha, která je dominantní svým 

místem, tedy návštěvníci se nemusí bát, ţe by si neměli kam lehnout. Těsně před 

areálem se nachází velký travnatý park s lavičkami, vedle kterého je postavena pro 

hladné sportovce restaurace V – club. Tedy, kdyţ opustíte samotný bazénový komplex, 

nejste hned na frekventované cestě, coţ povaţuji za velkou výhodu.    

  

Dále pak bych chtěl zmínit kvalitního dodavatele potřebného materiálu pro chod 

bazénu, jak je například chlór, čistící prostředky, čistič bazénu tzv. Delfín, kvalitní 

oblečení personálu. I s prevencí proti nadýchání nebo potřísnění pokoţky management 

počítá. Ocenil bych i cenu vstupenek, která není oproti konkurenci za poskytnuté 

sluţby, které bazén nabízí nijak velká.       

  

Chci i kladně upozornit na výborný venkovní bufet, který je vţdy plně zásoben 

nepřeberným mnoţstvím jídla a pití. Zboţí je kvalitní a v poţadovaném stavu. I 

personál kiosku je dobře vybaven na velký počet návštěvníku, tedy málo kdy se stane, 

ţe se tvoří zdlouhavé fronty.          

  

Zákaz kouření v areálu venkovního bazénu je snad samozřejmostí. Místo pro 

kuřáky je vyhrazeno jen u bufetu, kde jsou lavičky s popelníky. Tento prostor je 

vybaven deštníky proti slunci. Velká část návštěvníků je sloţena s maminek s dětmi, 

které by zajisté nejvíce protestovali.  

 

Pro matky je speciálně vybaven druhý venkovní bazén, který se nazývá 

hrátkový. Maminky mají své děti pod neustálou kontrolou. Pro pobavení malých dětí, je 

zde i skluzavka, která je hojně vyuţívána. V areálu je i trampolína pro nejmenší.  
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Bezprostředně u vody můţou zákazníci vyuţít několik velkých deštníků, které 

eliminují případné úpaly nebo úţehy. Velkou výhodou je i online připojení, za pomocí 

bezdrátová sítě Wi-Fi, která porývá celý areál.       

      

Terasovité uspořádání travnaté plochy ve venkovním oddělení nabízí 

návštěvníkům nezapomenutelné pohledy, i kdyţ leţí na ručníku.V zimním provozu je 

pro nadšence připravena venkovní ledová plocha, která je hojně vyuţívaná jak 

kondičními hokejisty, tak i širokou veřejností.                                             

 

V neposlední řadě bych chtěl zdůraznit bezbariérové vstupy na všechny bazény. 

Celý objekt je přizpůsoben i pro lidi s hendikepem, samozřejmě i toalety nejsou 

výjimkou. Schody jsou vyřešeny pohyblivou plošinou, tedy vozíčkář se bez problému 

dostane do vody. Existuje i speciální sedačka, která spustí hendikepovaného bezpečně 

aţ do vody. Ve vnitřním areálu je i zabudovaný výtah, který slouţí jak pro zdravé tak i 

pro hendikepované lidi.  

    

              

Slabé stránky  

Za největší slabinu povaţuji absolutně nedostačující počet parkujících míst. 

V létě, kdy návštěvnost dosahuje aţ ke dvou tisícům návštěvníků, jsou mnohdy situace 

aţ kalamitní. Automobily stojí i na zákazech parkování  a tím mnohdy blokují výjezdy 

aut, které stojí správně zaparkované. U areálu je jen malé parkoviště pro 24 aut, před 

kterým je značka vyhrazené parkoviště s upřesňující značkou „jen pro zásahová 

vozidla“.  
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Obrázek 8: Parkoviště u areálu
15 

 

 

Lidé parkují po příjezdové cestě, která je pak obtíţně průjezdná pro dvě auta 

natoţ pro silnou frekvenci. Při větším provozu se doprava někdy úplně zastaví. Lidé 

jsou nervózní mnohdy i agresivní a to není dobře pro image komplexu.  

 

Další slabou stránkou je nedokonalé vyhřívání venkovního bazénu. V našich 

klimatických podmínkách je podle mého názoru vyhřívaný bazén nutností. Návštěvnost 

klesá, protoţe mnohdy má venkovní bazén teplotu pod 20 
0
C, coţ je na rekreační 

plavání a koupání nedostačující. Neţ se voda ohřeje na poţadovanou teplotu, je 

zapotřebí dva aţ tři dny.          

 

K tomu se váţe i nedokonalé informování zákazníků. Jsou případy, kdy 

návštěvníci bazénu přijdou se vykoupat a dráhy jsou obsazené, nebo je velmi studená 

voda a mnohdy i plný bazén, kde je nemoţnost si pohodlně lehnout.   
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Velmi závaţným nedostatkem, je komunikace s ochrankou. Jsou přítomni jen 

fyzicky, nemají ţádný komunikační prostředky, které by měla ochranka mít vţdy u 

sebe, aby byla pohotovější u zásahu.         

  

Na venkovním bazénu nejsou vyznačené dráhy na plavání. Tedy plavec pokud 

chce plavat rovně, musí se spoléhat na vlastní orientaci, která není v mnoha případech 

adekvátní, dochází tedy k častým střetům dvou plavců, kteří se srazí během plavby.  

 

Sportovní a rekreační areál Kraví hora je stavba, která získala ocenění STAVBA 

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2004. Funkčnost objektu je, ale na nízké úrovni. Pokud 

hodně prší, voda prosakuje přes střechu a teče do vnitřního bazénu ze stropu. Ve vířivce 

je zkorodovaný strop, který nepůsobí věrohodným dojmem.     

 

Jak uţ jsem jiţ zmiňoval, dominantou celého objektu jsou skluzavky. Bohuţel i 

dominantou ve smyslu zranění. Jsou velmi nebezpečné, podílí se velkou měrou na 

veškerých úrazech, které jsou zaznamenány v speciální knize.    

  

Časté nefunkční venkovní sprchy jsou také podnětem k nespokojenosti 

zákazníků, kteří pak musí chodit do vzdálených sprch u toalet. Toalety pro veřejnost 

jsou dostačující, ale zápach je mnohdy nesnesitelný. Jedná se o WC ve vnitřním bazénu. 

  

Velice důleţité pro zdraví návštěvníků je povrch areálu, který je kolem vnitřního 

bazénu velmi kluzký a po setření vody i znečištěný od chlórované vody. Tedy působí 

velmi znečištěným dojmem.          

  

Na bazénu by neměly chybět velké přehledné hodiny. Bohuţel jsou zde jen malé 

digitální, které polovina koupajících se lidí nepřečte. Mezi slabou stránku bych zařadil i 

páru bez studeného bazénku. Očistný efekt pak není na poţadované úrovni.  

        

Je velkou škodou, ţe vnitřní bazén není o dva metry širší, mohli by se zde totiţ 

konat mezinárodní plavecké soutěţe, které by byly vhodným výdělkem i zviditelněním 
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areálu. Za nízkou úroveň povaţuji to, ţe se musí vybírat vstupné a vzhledem 

k ekonomické krizi, je to poměrně drahé vstupné. 

 

 

Příležitosti  

 Velkou příleţitost vidím ve výstavbě parkovacích míst v nepotřebných částí 

areálu. Automobilová doprava neustále roste a je v moderním světě samozřejmé, ţe 

velký objekt, má i velké parkoviště.         

  

Další příleţitost spatřuji ve výstavbě nové strojovny, která by ohřívala vodu ve 

venkovním bazénu na minimální hodnoty vhodné pro koupání.    

  

Pokud se má bazén vyrovnat se současným trendem, bylo by na místě postavit 

v zadní části areálu, kde je spousta nevyuţitého místa tobogán, ze kterého by bylo vidět 

celé Brno, a určitě by to pro návštěvníky byl nezapomenutelný záţitek   

  

Dále bych navrhoval zlepšení bezpečnosti. Ochranku bych vyzbrojil 

vysílačkami, aby byly neustále na příjmu, ať se nachází kdekoliv. Jak uţ jsem jiţ 

zmiňoval, velkým problémem je nedostatek stínu. Výsadba stromů by určitě 

návštěvníky areálu potěšila nejen ze stránky zdravotní, ale i estetické.    

 

V neposlední řadě bych chtěl upozornit na nedostatečnou informovanost dění na 

bazénu. Světelná tabule s aktuálními informacemi stavu bazénu, by bylo vhodné řešení. 

Potencionální zákazník by se informoval o aktuální situaci, aniţ by si jiţ zakoupil lístek.  

 

 

Hrozby  

Konkurence bazénů v Brně neustále narůstá. Je nutná neustálá inovace, pokud 

chce organizace prosperovat. V hlavním městě Moravy se vyskytuje 10 bazénů a z toho 

hned půlka jsou potencionálními konkurenty. Například v Kohoutovicích se staví nový 

bazénový komplex s mnohými atrakcemi, které převyšují areál na kraví hoře.  
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Potencionálním hlavním konkurentem, můţe být i starý plavecký stadion za 

Luţánkami, který má být v brzké době opraven. Nesmím opomenout Přehradu, u které, 

kdyby se vyčistila voda, byla snad největším konkurentem mezi všemi venkovními 

bazény v Brně. Přehrada má lepší dostupnost, pro celodenní rekreaci ideální, protoţe je 

zadarmo, ale samozřejmě má své i negativa, mezi kterými nesporně patří koupání pro 

malé děti.                                     

  

Mezi další hrozby bych povaţoval podávání alkoholických nápojů v bufetu u 

venkovního bazénu. Alkohol a slunce jsou zrádnou kombinací. Můţe dojít ke 

zbytečným mimořádným situacím.        

  

Nedostatečnou informovanost obecně, povaţuji za další hrozbu. Lidé se 

například přijíţdí rekreovat z celého regionu a na místě zjistí, ţe uţ je plno. 

 

 

3.3.2 SLEPTE analýza 

 SLEPTE analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. 

Umoţňuje vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých 

oblastí podle těchto faktoru: social – sociální hledisko, legal – právní a legislativní 

hledisko, economic – ekonomické hledisko, policy – politické hledisko, technology – 

technologické hledisko, ecology – ekologické hledisko. 

  

 

Sociální faktory  

 Organizace má sídlo v Brně. Brno je druhé největší město v České republice, 

největší a historické hlavní město Moravy. Je správním střediskem Jihomoravského 

kraje, v jehoţ centrální části tvoří samostatný okres Brno-město. K trvalému pobytu je 

zde přihlášeno celkem 405 040 obyvatel, širší metropolitní oblast čítala v roce 2004 728 

101 obyvatel.  

  

 Demografické ukazatele signalizují, ţe populace celosvětově stárne. Statistický 

úřad podle jejích nejnovějších prognóz uvedl, ţe v roce 2065 bude v České republice 14 
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tisíc 414 sto a víceletých obyvatel. V roce 2065 se lidé tedy běţně doţijí 90 let a téměř 

třetina jich bude starších 65 let. 

 

 

Míra ekonomické aktivity
16

 

 Následující tabulka a graf ukazují vývoj ekonomické aktivity obyvatelstva. Za 

ekonomicky aktivní se povaţují osoby zaměstnané a osoby nezaměstnané, které práci 

aktivně hledají a jsou připraveny k nástupu do práce. Celkově je patrný trend poklesu 

míry ekonomické aktivity a celkově vyšší hodnoty českých krajů. 

 

Míra ekonomické aktivity 

 

 

 

Tabulka 7: Vzdělání a věk obyvatelstva ČR
16 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Osobní vypracování na podkladu z http://www.portal-inovace.cz/cz/technologicky-profil-

lk/trh-prace/ekonomicka-aktivita/ 
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Věk a vzdělání zaměstnaných obyvatel v NH (v tis.) 

 

 

 

Tabulka 8: Vzdělání a věk obyvatelstva v NH ČR
17

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
17

Osobní vypracování na podkladu z http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3103-08 
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Ekonomické postavení obyvatelstva podle jednotek věku 

 

 

 

Obrázek 9: Ekonomické postavení obyvatelstva podle jednotek věku
18

 

 

 

 

 Ekonomické postavení obyvatelstva má význam v tom, ţe se vyčleňují dvě 

skupiny, které sluţeb veřejných bazénů a koupališť nebudou vyuţívat. Jsou to bohatí, 

kteří mají své bazény, kryté či nekryté a na dovolené jezdí do zahraničí. Druhá skupina 

se vyznačuje tím, ţe nemá peníze, tedy bude vyuţívat v průběhu léta přírodních 

koupališť a v průběhu roku nebude chodit vůbec. 

 

 

 

                                                 
18

 Osobní vypracování na podkladu z http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/3101-09 
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Nezaměstnanost
19

 

  
 Průměrný počet nezaměstnaných

 
osob podle metodiky Mezinárodní organizace 

práce
 
(ILO)

1)
, očištěný od sezónních vlivů, se proti 3. čtvrtletí roku 2009 zvýšil o 16,9 

tis. (tj. o 0,3 p.b.). Tempo růstu nezaměstnanosti se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 

významně sníţilo. Rok 2009 se přesto nadále vyznačuje prudkým vzestupem úrovně 

nezaměstnanosti v České republice. Počet nezaměstnaných
 
osob dosáhl 385,0 tis. (z 

toho 189,0 tis. ţen) a v porovnání se 4. čtvrtletím roku 2008 se celkový počet 

nezaměstnaných zvýšil o 154,2 tis. V relativním vyjádření se jedná o nárůst zhruba 

dvoutřetinový (66,8 %). Meziroční růst nezaměstnanosti se projevil jak v ţenské sloţce 

populace (o 60,1 tis.), tak především v muţské sloţce populace (o 94,2 tis.). 

 

 Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se proti 4. čtvrtletí 2008 nepatrně 

zvýšil o 5,6 tis. osob a činil 112,9 tis. osob. Jejich podíl se přiblíţil třetině všech 

nezaměstnaných (29,3 %), přitom ve 4. čtvrtletí roku 2008 činil při relativně nízké 

úrovni nezaměstnanosti 46,5 %. 

 

    
Nezaměstnanosti v ČR 

 

 

 

Tabulka 9: Nezaměstnanost v ČR
19 

 

 Nárůst nezaměstnanosti znamená niţší rodinné příjmy, tedy menší dostupnost 

pro rodiny mimo sezónu navštěvovat kryté bazény. V létě tento okruh lidí bude 

vyuţívat bezplatné zařízení. 

 

 

                                                 
19

 Český statistický úřad [online]. 2010 [cit. 2010-03-24]. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/kalendar/aktual-zam>. 

  



51 

 

Zaměstnaní, nezaměstnaní (absolutně) 

 

 

 

Obrázek 10: Zaměstnaní, nezaměstnaní
19 

 

Sociální faktory mohou významně ovlivnit předmět podnikání. 

 

 

 

Legislativní faktory
20

 

 

 Legislativní faktory určují legislativní rámec existence a fungování organizace. 

Různé zákony, vyhlášky či jiné právní normy vymezují prostor pro činnost organizace, 

upravují podmínky jejího vzniku a působení. Jejich změny můţou mít na budoucnost 

organizace výrazný dopad.         

 Kromě právních předpisů, které platí pro všechny organizace (v oblasti 

personalistiky zejména zákoník práce), je potřeba zde upozornit na úpravy specifické 

pro neziskové organizace:  

 

 

                                                 
20

 TURNEROVÁ, Jolana. Tvorba fundraisingové strategie pro neziskové organizace [online]. 

Praha : SPIRALIS, 2009. 18 s. Metodická příručka. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A 

MANAGEMENTU . 
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 Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.)
21

 

 Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým 

osobám v nepříznivé sociální situaci (dále jen "osoba") prostřednictvím sociálních 

sluţeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních 

sluţeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních sluţeb, inspekci poskytování 

sociálních sluţeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních sluţbách.   

 

 Tento zákon dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního 

pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních sluţbách nebo podle zvláštních 

právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve 

školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v 

zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních.   

 

 Zákon o dobrovolnické službě (198/2002 Sb.)
21 

 Vysílající organizaci uděluje akreditaci Ministerstvo vnitra (dále jen 

"ministerstvo"). Ministerstvo uděluje akreditaci na návrh akreditační komise sloţené po 

1 zástupci Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, 

Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva ţivotního 

prostředí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Rady 

vlády pro nestátní neziskové organizace; akreditační komise je poradním orgánem 

ministerstva.    

 

 Ministerstvo udělí akreditaci podle odstavce 1 organizaci, která je občanským 

sdruţením, obecně prospěšnou společností, církví nebo náboţenskou společností nebo 

církevní právnickou osobou církve nebo náboţenské společnosti, pokud doloţí, ţe je 

schopna s ohledem na kvalifikační sloţení svých orgánů, zaměstnanců nebo členů, 

konkrétní projekty nebo programy dobrovolnické sluţby a finanční způsobilost 

organizovat přípravu a provádění dobrovolnické sluţby a plnit další povinnosti 

vyplývající z tohoto zákona. Akreditace se uděluje na dobu 3 let.      

                                                 
21

 Zákon o sociálních sluţbách. In Sbírka zákonů. Ostrava : Sagit, 1996 [cit. 2010-03-24]. 

Dostupné z WWW: <http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?typ=7>.  
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 Ministerstvo vede seznam vysílajících organizací, kterým udělilo akreditaci. 

Tento seznam je veřejným seznamem přístupným elektronicky. Jeho součástí je i 

vymezení jednotlivých druhů dobrovolnické sluţby a jejich zaměření, jejichţ 

organizování a zajišťování vysílající organizace provádí.  

 

 

  Zákon o hygienické a protiepidemické péči (4/1952 Sb.)
 22

 

 V ČSR byla zřízena hygienická sluţba a vymezeny její úkoly a pravomoci. V 

prováděcím nařízení Ministra zdravotnictví č. 87/1953 Sb., o hygienické a 

protiepidemické ochraně vody, se pak poţadovalo, ţe „k rekreaci, při níţ lidé přicházejí 

s vodou do přímého styku, smí se uţívat pouze vody, která má předepsaný stupeň 

čistoty“. Na základě tohoto nařízení vydalo později MZ směrnici (č. 56/1962 Sbírky 

směrnic pro NV) „Hygienické poţadavky při stanovení reţimu na rekreačních 

rybnících“, která udávala pravidla při „určování rekreačních rybníků“, usměrňovala 

hnojení na rekreačních rybnících a krmení ryb a okrajově zmínila i čistotu na březích 

rekreačních rybníků.  

     

 Povinnost kontrolovat jakost vody v umělých i přírodních koupalištích podle 

stanovené četnosti a rozsahu mají ze zákona provozovatelé těchto koupališť. 

Hygienická sluţba provádí jen občasnou super kontrolu. Protoţe však evropská 

směrnice 76/160/EHS vyţaduje, aby stát zajistil kontrolu na všech koupalištích ve volné 

přírodě, které navštěvuje velký počet osob – tedy i těch bez provozovatele, musela ČR 

na základě vodního zákona stanovit vyhláškou (vyhláška MZ a MŢP č. 159/2003 Sb., 

kterou se stanoví povrchové vody vyuţívané ke koupání osob, ve znění pozdějších 

předpisů) seznam povrchových vod, které jsou pro svou vyhovující jakost obvykle 

vyuţívány ke koupání větším počtem osob. Na těchto lokalitách provádí kontrolu 

jakosti vody hygienická sluţba.  

 

 

 

                                                 
22

 Česká republika. Zákon č. 4/1952 Sb. Zákon o hygienické a protiepidemické péči. In Sbírky 

zákonů . 2003, 3/1952 Sb., s. 4835-4840.  
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 Od roku 2004, kdy se Česká republika stala členskou zemí Evropské unie, má za 

povinnost po kaţdé proběhlé rekreační sezoně zpracovat zprávu o jakosti vody ke 

koupání ve volné přírodě a zaslat ji Evropské komisi do Bruselu, kde jsou zprávy ze 

všech členských států EU zpracovávány a souhrnně kaţdoročně vydávány v publikaci 

mapující stav v Evropě. 

 

 Legislativa výrazně ovlivňuje předmět podnikání.  

 

 

Ekonomické faktory 

 V součastné době nejvíce ohroţuje podnikání celosvětová ekonomická krize. 

Krize sniţuje růst HDP, pro rok 2009 se předpokládá růst asi 0,5 – 1% coţ je o poznání 

niţší neţ v posledních letech. Nezaměstnanost je nyní asi 9,8 %, firmy nemají takový 

odbyt a musejí propouštět pracovníky. V souvislosti s nezaměstnanosti je větší 

opatrnost spotřebitelů, která se projevuje menším nakupováním produktů. Inflace 

v součastné době v souvislosti s krizí prudce klesá. V září 2008 byla 6,6% a v lednu 200 

2,2%. Zahraniční obchod závisí na kurzu měny. V součastné době koruna neustále 

oslabuje, coţ je pro zahraniční obchod špatné. Aktuální kurz České koruny a Eura je asi 

25,42 Kč/Euro. Státní zadluţenost je v normách, které stanovila EU pro začlenění do 

měnové unie. 

 

 

Míra inflace
23

 

 Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských 

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

průměru 12-ti předchozích měsíců.  

 

 Tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin. 

Bere se v úvahu zejména při propočtech reálných mezd, důchodů a pod.  

 

                                                 
23

 Český statistický úřad [online]. 2009 [cit. 2010-03-24]. Míra inflace. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace>. 
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Míra inflace 

 

 

 

Tabulka 10: Míra inflace
23 

 

 

 

Hrubý domácí produkt pro ČR
24

 

 
Hrubý domácí produkt představuje nejdůleţitější ekonomický ukazatel. Je 

peněţním vyjádřením celkové hodnoty statků a sluţeb nově vytvořených v daném 

období na určitém území, pouţívá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky.  

 

 HDP představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích v 

činnostech povaţovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně 

sluţeb trţní i netrţní povahy). Aby byl vyloučen vliv změn cen je vyjádřen ve stálých 

cenách. 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Měšec.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-24]. Hrubý domácí produkt. Dostupné z WWW: 

<http://www.mesec.cz/dane/ekonomika/pruvodce/hruby-domaci-produkt/>. 
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Hrubý domácí produkt v ČR 

 

 

 

Tabulka 11: Hodnoty hrubého domácího produktu pro ČR
25

 
 

 

 

 Zhoršování ekonomické situace můţe mít vliv na pokles počtu klientů.  

Pro nízkopříjmové rodiny bude vstupné na otevřený bazén příliš vysoké a upřednostní, 

jak jsem jiţ uvedl výše, bezplatná zařízení – například Brněnskou přehradu. 

 

 V zimním období můţe poklesnout počet zájemců opět z důvodů příliš vysokého 

vstupného. 

 

 Ekonomické faktory  silně ovlivňují předmět podnikání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Osobní vypracování na podkladu z http://www.mesec.cz/dane/ekonomika/pruvodce/hruby-

domaci-produkt/  
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Politické faktory   

 Politické faktory mohou silně ovlivnit předmět podnikání z celé řady hledisek. 

Především se jedná o příspěvkovou instituci, jejímţ zřizovatelem je město Brno. 

Pravicově či levicově orientovaná vláda bude ovlivňovat přerozdělování ze státního 

rozpočtu i výši rozpočtu a bude přijímat řadu legislativních opatření, která rovněţ budou 

mít vliv na provoz Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora.  

Pravicově či levicově orientovaná opatření budou ovlivňovat také výši příjmů, 

především u skupin s niţšími příjmy a právě tyto skupiny tvoří převáţnou část klientely. 

Politická nestabilita by jednoznačně vedla k oslabení koruny, coţ by ovlivnilo negativně 

moţnost nákupů speciálních komponentů v zahraničí. 

Politické klima můţe výrazně ovlivnit i legislativu, která se týká podmínek provozu a 

například můţe vést aţ k tomu, ţe legislativní podmínky znemoţní předmět podnikání 

(zpřísnění hygienických předpisů, zpřísnění bezpečnosti provozu, výška minimální 

mzdy, zdaňování příjmů, atp.).  

 

Politická podpora
26

         

 Neziskový sektor je důleţitou součástí ekonomického i politického prostředí 

kaţdé vyspělé země. Vyrovnává totiţ přetlak ekonomických zájmů nejsilnějších hráčů 

na všech typech trhu. Neziskové organizace jsou nezávislé na státu a své úsilí zaměřují 

na pomoc ve všech oblastech lidského ţivota. Základním motivem činnosti není nikdy 

návratnost investic, ale vţdy dobrá vůle a úsilí pomáhat. Případné zisky jsou 

investovány zpět do činnosti organizace.  

 Radnice městské části Brno-střed podporuje kulturní, sportovní, volnočasové a 

zájmové aktivity či akce a sociální činnosti, které jsou organizovány zpravidla 

neziskovým sektorem, a to na území městské části či ve prospěch jejích obyvatel. 

Jedním z podporovaných organizací patří i Sportovní a rekreační areál Kraví hora.  

  

                                                 
26

 Městská část Brno-střed [online]. 2009 [cit. 2010-03-26]. Podporujeme. Dostupné z WWW: 

<http://www.stred.brno.cz/podporujeme>.  
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Podpora radnice můţe mít v zásadě trojí formu:  

1) Dotace poskytnutá na podporu  

 občanských zájmových sdruţení, působících v oblasti kultury, mládeţe, 

tělovýchovy a sociální činnosti na území městské části Brno-střed  

 kulturních, školských, mládeţnických, sportovních a sociálních akcí a projektů, 

konaných na území MČ BS  

 perspektivních kulturních, školských, mládeţnických, sportovních a sociálních 

aktivit  

 činností, které rozvíjejí kulturní úroveň, vzdělání, morálku a estetické cítění 

občanů, zvláště dětí a mládeţe  

 zvláště významných uměleckých a kulturních počinů  

 

2) Záštity starosty městské části Brno-střed nebo městské části Brno-střed nad 

kulturními, sportovními, volnočasovými a společenskými akcemi 

 

3) Bezplatné prezentace ve Zpravodaji městské části Brno-střed, prostřednictvím 

webové prezentace městské části Brno-střed či na akcích pro veřejnost, které 

pořádá/spolupořádá městská část Brno-střed, příp. její příspěvkové organizace.  

 

 

 Velký vliv na provoz Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora mají a 

zejména budou mít sociálně politické faktory.  Jedná se především o podporu a 

propagaci volnočasových aktivit a především o osvětovou politiku v oblasti ekonomiky 

zdraví a propagaci zdravého ţivotního stylu. Propagace by měla směřovat nejen do 

sociální skupiny dětí a mládeţe, ale také do problémových skupin mladistvích, 

nezaměstnaných nebo částečně zaměstnaných. 

 

  Politické faktory mohou velmi silně ovlivnit předmět podnikání. 
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Technologické faktory 

Subjekt, který se intenzivně zabývá novými technologiemi, má dobrý 

předpoklad, ţe se udrţí v popředí, mezi stále narůstající konkurencí. Kolem zmiňované 

organizace je konkurence dostatečná, tedy bylo by na místě se intenzivně zajímat o 

novou technologii, která by byla návratná v podobě spokojenosti zákazníků a zdraví. 

Technologické faktory ovlivňují významně i ekologické faktory a právě proto by jim 

měla být věnována značná pozornost. Proto by právě technologické faktory měly být u 

neziskových organizací tohoto typu v popředí.   

 

Srdce celého analyzovaného podniku je samotný bazén. Voda je neustále 

znečišťována návštěvou rekreantů a u venkovních bazénů samozřejmě i počasím.  

Přitom i voda sama má dnes rostoucí cenu a její chemické úpravy na úkor výměny vody 

mohou vyvolávat alergické reakce u klientů a celkově mohou ovlivnit i počet klientů. 

 

Ještě větší vliv mají technologické faktory na provoz vnitřních bazénu, kdy 

počáteční vyšší investice umoţní méně nákladný další provoz. Toto tvrzení bych chtěl 

dokumentovat na následujících konkrétních příkladech.  

 

 

 Proudové chrániče a vliv korozivních látek
27

 

 Jednou z velmi častých příčin je znečištění okolní atmosféry, jinými slovy 

výskyt škodlivých plynů, které ve spojení s vlhkostí vzduchu zapříčiňují korozi 

kovových částí spínacích přístrojů a tím jejich nevratné poškození. 

 

 Pro tento případ vyvinula firma Siemens proudové chrániče řady Sigres se zvýšenou 

ochranou proti vlivu korozivních látek.  

 

 Nejde pouze o poškození viditelné pouhým okem, jako jsou například 

zkorodované svorky. Mnohem horší následky má koroze vnitřních částí, která ohroţuje 

                                                 
27

 TZB-info.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-26]. Voda, kanalizace. Dostupné z WWW: 

<http://voda.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2456>. 

 

  



60 

 

funkčnost a vede aţ k výměně poškozených přístrojů. Pokusy o řešení tohoto problému 

pouhým zvýšením stupně ochrany krytím u rozvaděčů jsou často příčinou dalšího 

zhoršení podmínek pro provoz instalovaných přístrojů a pouţití temperovaných 

rozvaděčů, popřípadě různých vysoušecích systémů, zvyšuje finanční nároky na výrobu 

a provoz rozvaděčů.   

 

Proudový chránič typu FI - funkčně nezávislý na napájecím napětí - patří k 

přístrojům, které jsou snad nejvíce ohroţeny vnitřní korozí. Minimální výkon v řádu 

desetin mW, který má k dispozici pro inicializaci vypnutí spínacího mechanismu, klade 

extrémní poţadavky na přesnost mechanických dílů diferenciálního relé a spínacího 

mechanismu. Proto je jejich konstrukci a výrobě věnována maximální pozornost. 

Výrobce ale nemůţe ovlivnit podmínky, za kterých je přístroj provozován. Vzhledem k 

obsahu znečišťujících a korozi způsobujících látek v okolní atmosféře se vlastnosti 

kondenzované vzdušné vlhkosti diametrálně liší od vlastností destilované vody. Takový 

kondenzát vyvolává snadněji korozi a postupné poškození mechanických dílů, které 

nakonec vyústí ve zničení přístroje. Korozí poškozený proudový chránič můţe způsobit 

nepřípustné zvýšení míry ohroţení osob, zvířat nebo majetku. 

 

 

 Ozonové technologie pro plavecké bazény
28

 

 Ozon je za normálních podmínek bezbarvý plyn charakteristického štiplavého 

zápachu, který má velmi silné oxidační vlastnosti - je výrazně silnějším oxidovadlem 

neţ chlor. Oxidace ozonem je proto neselektivní. Ozon reaguje zpravidla velmi rychle 

prakticky se všemi oxidovatelnými sloučeninami přítomnými ve vodě a působí jako 

velmi silné dezinfekční činidlo. 

 

  Na rozdíl od jiných oxidačních činidel, např. chloru, nevznikají při úpravě 

bazénové vody ozonem toxické produkty, které by bylo třeba odstranit. 

 

                                                 
28

 TZB-info.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-26]. Voda, kanalizace. Dostupné z WWW: 

<http://voda.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=2639>. 
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  Tříatomová molekula O3 je vytvářena rekombinací atomárního kyslíku s 

molekulou kyslíku. Molekula ozonu je nestabilní a za normálních podmínek se sama 

během několika desítek minut rozpadá za vzniku molekul kyslíku O2. Ozon proto nelze 

skladovat a musí se vyrábět na místě pouţití. Zdrojem kyslíku pro výrobu ozonu je 

suchý vzduch, případně je pouţito kyslíku izolovaného ze vzduchu v generátoru 

kyslíku. Odpadají tedy problémy s přepravou a skladováním.   

 

 Správná volba ozonové technologie je nutná k tomu, aby se dosáhlo odstranění 

"chlorového" zápachu a koroze zařízení a současně aby bylo dosaţeno kvalitní, 

průzračné a hygienicky dokonale zabezpečené vody. Je třeba podotknout, ţe k 

mikroflokulačnímu efektu dochází pouze u úplné ozonové technologie. 

 

 I kdyţ spotřeba chloračního činidla při aplikaci ozonové technologie poklesne, 

není toto sníţení příliš významné z hlediska ekonomiky provozu a také v něm nespočívá 

hlavní přednost ozonizace. Nejvýznamnějším přínosem správně zvolené a instalované 

ozonové technologie je, ţe chlor dávkovaný do vody veřejného bazénu zůstane ve 

formě volného (aktivního) chloru s dezinfekčními účinky a není inhibován vazbou na 

organické látky. To je velmi podstatný fakt, protoţe chlor musí zajistit hygienickou 

bezpečnost a zamezit přenosu infekcí. Dále dojde k minimalizaci tvorby vedlejších 

produktů chlorace, o nichţ je prokázáno, ţe jsou toxické, mohou se stát příčinou 

dermatologických obtíţí a některé se řadí mezi předpokládané lidské karcinogeny. Tyto 

látky vstupují do organizmu především přes pokoţku. 

  

 Ozonové technologie výrazně zvyšují úroveň hygienického zabezpečení bazénů, 

coţ ve svých důsledcích znamená ochranu zdraví plavců i obsluhy bazénů. Technologie 

nízkých dávek ozonu však není vhodná pro veřejné bazény. Aplikace správně zvolené 

ozonové technologie: 

 

- značně sníţí koncentrace vedlejších produktů chlorace, které negativně ovlivňují 

lidské zdraví, 

- odstraní "chlorový" zápach, nebude docházet k dýchacím obtíţím a dráţdění očí, 

sliznic a pokoţky, 
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- sníţí spotřebu energie pro provoz klimatizace, 

- sníţí korozi zařízení, 

- zvýší průzračnost vody, 

- sníţí spotřebu chloračního činidla. 

 Správně navrţená a realizovaná ozonová technologie přispěje podstatnou měrou 

ke zlepšení kvality bazénové vody a ovzduší bazénové haly a rozšíří tak počet 

spokojených návštěvníků bazénu. 

 

 Nerezové oceli v bazénech - rychlejší montáž a snadnější údržba
29

 

 Výraznou výhodou nerezových bazénů je snadná údrţba a téměř neomezená 

ţivotnost díky neustálé tvorbě neviditelné pasivní vrstvy obsahující chrom, nikl a 

molybden.  

  

 K dalším přednostem nerezových bazénů patří krátká doba montáţe a podstatně 

niţší náklady spojené se stavební připraveností, coţ z větší části kompenzuje vstupní 

cenu nerezových materiálů.  

 

 Před více neţ dvaceti lety se v západní Evropě začaly ve sportovních 

komplexech, aquaparcích, ale i v soukromé sféře rychle prosazovat nerezové bazény. S 

časovým odstupem získaly významné postavení i na českém trhu.  

 

 Nerezovou ocel coby vhodný materiál pro výstavbu bazénů u nás dobře zná 

nejen odborná veřejnost, ale také privátní investoři. Poţadavky kladené provozovateli 

na moderní veřejné bazénové provozy a bazénové komplexy vycházejí především ze 

snahy nabídnout návštěvníkům maximální spokojenost a pohodlí. Neméně důleţitými 

jsou samozřejmě hospodárnost, jednoduchost a spolehlivost provozu. 

                                                 
29

 TZB-info.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-26]. Voda, kanalizace. Dostupné z WWW: 

<http://www.tzb-info.cz/t.py?i=2626&t=2>. 
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 Větrání a vytápění krytých bazénů
 30

 

 Velký prostor s velkou vodní plochou je problematické účinně odvětrat a 

vytopit. Decentrální uspořádání umoţňuje pro jednotlivé části ,prostoru odlišné 

podmínky. Například v prostoru prosklených ploch můţe být přiváděn teplejší vzduch, 

aby nedocházelo k rosení. Nad vodní plochou můţe být udrţována rovnoměrná teplota 

pro dodrţení tepelné pohody bez přetápění zbývajících částí.  

 

 Moţností řešení tohoto problému je pouţití decentrálních vzduchotechnických 

jednotek Hoval Roofvent
®
. Takovéto aplikace nejsou prozatím mezi našimi projektanty 

příliš pouţívány, avšak dostatek zkušeností ze zahraničí ukazuje, ţe se jedná o velmi 

vhodné pouţití, vyznačující se mnoha přednostmi.  

   

 Decentrální uspořádání umoţňuje pro jednotlivé části prostoru odlišné 

podmínky. Například v prostoru prosklených ploch můţe být přiváděn teplejší vzduch, 

aby nedocházelo k rosení. Nad vodní plochou můţe být udrţována rovnoměrná teplota 

pro dodrţení tepelné pohody bez přetápění zbývajících částí.  

  

 Regulované vířivé vyústky s velkou plochou dosahu zajistí rovnoměrné 

provětrání bez vytváření průvanu. Vyústky jsou regulovány pomocí servopohonu 

ovládaného algoritmem regulačního systému, který na základě vyhodnocení měnících 

se podmínek přestavuje vyústku tak, aby se vzduch dostal do poţadované oblasti.  

 

 Bezpotrubní rozvody mají jednoznačnou výhodu právě ve vlhkém a teplém 

prostředí, neboť zde nedochází k tvorbě plísní a tvorbě dalších parazitů. Odpadá tak 

komplikované čištění vzduchotechnických kanálů, které jsou příčinou v poslední době 

často diskutovaného problému syndromu nemocných budov. Zpětné získávání tepla je 

pro provoz větrání v zimním období důleţitým faktorem provozních nákladů. Vlhkost 

obsaţena v odváděném vzduchu zvyšuje efektivní účinnost zpětného získávání tepla aţ 

k hranici 75%.  
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 TZB-info.cz [online]. 2010 [cit. 2010-03-26]. Voda, kanalizace. Dostupné z WWW: 
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 Vznikající kondenzát spolu s obsahem látek pouţívaných k úpravě vody zvyšuje 

riziko koroze. Jednotky určené pro pouţití v takovýchto provozech vyţadují zvláštní 

protikorozivní úpravu, která zajistí dlouhou ţivotnost zařízení i v těchto ztíţených 

podmínkách. 

 

            Technologické faktory velmi silně ovlivňují předmět podnikání. 

 

 

 

Ekologické faktory
31

 

 
Ekologie ve světě je aktuální téma. Kaţdá firma by měla mít ohled na ţivotní 

prostředí, protoţe znečišťování ovzduší respektive celé Země je celosvětovým 

vzrůstajícím problémem. Lidé si ani neuvědomují, jak jsou k přírodě bezohlední.  

 

 Při provozu bazénů se v první řadě dbá na hygienu, ať uţ u sociálních zařízení, 

tak u čistoty vody.  Kaţdý týden odesílá organizace Krajské hygienické stanici  vzorky 

vody. Mnohdy se uskutečňují i namátkové kontroly, aby stav vody byl pořád v normě.  

 

 K instalaci strojů a zařízení úpravny bazénové vody a příp. dalšího zařízení 

provozu bazénu musí být zvoleny vhodné prostory umoţňující bezpečnou montáţ a 

demontáţ zařízení, jeho obsluhu i případné úpravy.  

 

 Všechny plochy v prostorách strojovny nebo úpravny vody musí být 

vyspádovány a napojeny na kanalizaci, podlahy musí být omyvatelné a nekluzné. V 

prostorách úpravny se zřizuje téţ laboratorní místnost nebo kout, místnost nebo 

oddělený prostor pro sklad chemikálií, opatřený chemicky odolným povrchem a v 

případě strojovny s trvalou obsluhou téţ místnost pro obsluhu se šatnou, záchodem a 

umývárnou.  

 

                                                 
31

 Bezpečnost bazénů a kouplišť [online]. Praha : Paradise studio, 2009 [cit. 2010-03-29]. 

Výstavba bazénů a koupališť, s. . Dostupné z WWW: 
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 Sklad chemikálií musí umoţňovat bezpečné oddělení jednotlivých druhů 

chemikálií s takovými konstrukčními, nebo technologickými prvky, které zcela vyloučí 

jejich samovolné smísení. Velikost prostor musí umoţnit skladování chemikálií na min. 

1 měsíc provozu zařízení. Sklad chemikálií se buduje v blízkosti dávkovacího zařízení, 

aby se usnadnila manipulace s chemikáliemi. 

 

 V prostoru skladu chemikálií a přípravně dávkování musí být prostor pro uloţení 

ochranných pomůcek, v bezprostřední blízkosti musí být tekoucí voda. Prostory, určené 

k manipulací s chemikáliemi musí být odvodněny tak, aby nemohlo dojít k 

nekontrolovatelnému úniku chemikálie do kanalizačního systému.   

 

 Rozmístění strojů a zařízení, potrubních systémů a armatur, vzdálenosti mezi 

jednotlivými stroji a potrubím, ovládací plošiny, kanály a řešení mokré jímky řeší ČSN 

75 53 01 – Vodárenské čerpací stanice Stavebně technické řešení úpraven vody 

poţadavek na dodrţení ČSN 75 52 01 – Navrhování úpraven pitné vody. Stavebně 

technické předpisy pro chlorovny poţadavek na dodrţení ČSN 75 50 50 – Chlorové 

hospodářství ve vodohospodářských provozech. Elektrické předpisy – ČSN 33 20 00 – 

3 Stanovení základních charakteristik, ČSN 33 20 00 – 7 – 702 ed.2 Elektrická instalace 

plaveckých bazénů a fontán. K dezinfekci bazénové vody lze pouţít pouze dezinfekční 

prostředky k tomuto účelu schválené příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
61

 

Při pouţití dezinfekčního prostředku musí být dodrţen návod stanovený výrobcem. K 

omezení výskytu řas a sinic lze pouţít pouze algicidní prostředky k tomuto účelu 

schválené příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.
   

  
  

 Počasí, faktor, který výrazně ovlivňuje předmět podnikání.  Léta suchá a horká, 

hraje pro vyuţívání venkovního bazénu. Nejsme v oblasti, kde teploty nejsou extrémní. 

Díky špatné ekologii, rostou teploty a uţ je problematické jet na rekreaci do středomoří. 

Severní moře a Balt ještě není tak teplý, ţe by se dal vyuţít ke koupání. Exotické státy 

jsou drahé a poměrně nebezpečné. Díky ekologickým změnám typu tajfun nebo cunami 

se bojí lidé do těchto destinací jezdit. Tedy i tropické oblasti jsou problematické.  
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 Kvůli celosvětové změně klimatu a bezpečnosti z hlediska podnebí se do těchto 

rizikových oblastí čím dál méně jezdí, protoţe riziko a vysoká cena není velké lákadlo 

na dovolenou. Vzrůstá tedy poptávka rekreantů po tuzemských rekreacích.    

 

            Ekologické faktory velmi silně ovlivňují předmět podnikání.    

 

 
 

     

3.3.3 Porterova analýza 

 Analýza vnějšího prostředí se provádí pomocí sady metod. Jednou z důleţitých 

je Porterova analýza konkurence. Tato metoda vychází ze systematického popisu vlivů 

působících na jednotlivé podniky vstupující a realizující své produkty na trhu. Porter 

postavil model fungování trhu na těchto 5 faktorech: 

 

 a) rivalita mezi konkurenty 

 b) vyjednávací síla dodavatelů 

 c) vyjednávací síla odběratelů 

 d) ohroţení ze strany nových konkurentů 

 e) ohroţení ze strany nových substitutů 

 

3.3.4 Vliv konkurentů v odvětví   

 Rivalita mezi existujícími podniky je výsledkem snahy jednotlivých podniků 

vylepšit si své trţní postavení. V letní sezóně je ohledně venkovních koupališť 

konkurence vysoká. V Brně a okolí se nachází dvacet jedna venkovních bazénů. 

V zimním období je konkurence menší, tedy jedenáct vnitřních bazénů. Aţ na pár 

vyjímek jsou všechny bazény vybavené tobogány, nebo různými atrakcemi, které 

ve zkoumané organizaci chybí. Tedy tyto lákadla jsou jiţ standardní výbavou. 

 

 V letní sezóně je asi největším konkurentem Koupaliště Riviéra. Jedná se o 

největší přírodní koupaliště v Brně. Riviéra ve svém areálu přináší velmi zajímavé a 

příjemné prostředí, které umocní váš proţitek případně pomůţe při relaxaci. Kromě 

vodní plochy si můţete na koupališti zahrát na jednom ze dvou hřišť pláţový volejbal. 
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Celý komplex je propojen třemi mosty, které umoţňují snadný pohyb po areálu a 

výhled na celou vodní plochu. Vodní plocha je na koupališti Riviéra rozdělena do tří 

částí, z nichţ první je konstruována jako dětské brouzdaliště a bazén pro neplavce o 

hloubce 40 – 60 centimetrů. Další část bazénu je přes 130 metrů dlouhý a 17 metrů 

široký úsek pro plavce. Třetí část je určena pro sportovní a kondiční plavání s moţností 

vyznačení šesti plaveckých drah.  

  

 V zimním období se nabízí jako velký konkurent Tělovýchovná jednota Tesla 

Brno. Svojí členskou základnou představuje druhou největší tělovýchovnou jednotu v 

městě Brně o počtu 1400 členů. Hlavním a nejdůleţitějším prostorem pro sportovní 

činnost je sportovní areál, který je umístěn v krásném prostředí brněnského sídliště 

Lesná na Halasově náměstí. V areálu se nachází bazén 25m, sportovní hala, 

gymnastický sál a další sportovní zařízení, která slouţí potřebám sportovních oddílů i 

široké veřejnosti. V období letních prázdnin TJ Tesla Brno umoţňuje veřejnosti v 

prostorách sportovního areálu plavání dětí i dospělých v doplňku na velký krytý bazén i 

venkovní brouzdaliště s plochou k opalování. Tělovýchovná jednota Tesla Brno se ve 

své činnosti neuzavírá dalším tělovýchovným, sportovním i společenským aktivitám 

vycházejících z vlastního poslání a programu v rámci svých tělovýchovných zařízení. 

Současně organizuje ve spolupráci se sportovními svazy ČSTV jednotlivé druhy školení 

pro trenéry, cvičitele a zájemce z řad široké veřejnosti.      

 

 V letním období je konkurence daleko větší. V zimním období Kraví hora zatím 

svými sluţbami a prostředím dominuje.  

   

3.3.5 Vyjednávací vliv dodavatelů   

 Obdobně jako odběratelé mohou dodavatelé měnit a ovlivňovat cenu a kvalitu 

dodávaných surovin. Hygiena na bazénech patří k primárním prioritám. U zkoumaného 

subjektu je největší odběr chlóru a prostředků pro zabezpečení čisté a zdravotně 

nezávadné vody v bazénu, dále prostředků na dezinfekci sanitárního a sociálního 

zařízení, respektive na údrţbu celého areálu. Na trhu je nepřeberné mnoţství výrobních 

firem, zabývajícím se tímto odvětvím, u kterých ale nejsou ceny výrazně odlišné. Tedy 

vyjednávací síla dodavatelů je středně velká. Samozřejmě pro výběr firmy, je 
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rozhodujícím faktorem poměr ceny a kvality. V minulém období hodnoty dodávaného 

zboţí vzrostly. Bez zmiňovaných látek se subjekt neobejde, tedy je nucen akceptovat 

jejich nabízené ceny. Organizace upřednostňuje dlouholeté smlouvy se svými jiţ 

ověřenými dodavateli. Styk se zásobujícími firmami má na starosti především provozní, 

který zabezpečuje objednání nezbytných sloţek, bez kterých by se provoz areálu nedal 

realizovat.           

 

 Mezi přední dodavatelé se řadí firma Merida Hradec Králové, s.r.o. Je to 

evropská výrobní a obchodní síť prodávající sanitární zařízení a hygienické prostředky. 

Prodej a hygienický servis celého sortimentu zajišťují zaměstnanci společnosti Merida v 

8 evropských zemích na celkem 57 pobočkách v České republice, na Slovensku, v 

Polsku, Maďarsku, Rusku, na Ukrajině, v Litvě a Lotyšsku.     

   

 Nabízí dávkovače tekutého mýdla, pěnového mýdla, krému a dezinfekci, 

zásobníky na papírové ručníky, osvěţovače vzduchu. Dále u firmy naleznete sušiče na 

ruce a vlasy, zásobníky na toaletní papír, na mýdlo a dezinfekci. Do dávkovačů a 

zásobníků prodáváme kompletní příslušenství jako jsou koše na odpadky, tekutá mýdla, 

pěnová mýdla, papírové ručníky, toaletní papír, náplně do osvěţovače, mycí pasty, 

sáčky do košů, papírová čistiva.   

 

 Patří mezi velké prodejce, kteří se specializují na profesionální vysavače, 

úklidové vozíky, mopy, hadry, úklidové rukavice, mopy a utěrky z mikrovlákna.  

   

 K největším dodavatelům chemie pro veřejné bazény patří firma CHEMOFORM 

CZ, která je dceřinou společností firmy CHEMOFORM GmbH. Byla zaloţena v roce 

1962 doktorem Gerhardem Mayer-Klenkem ve Wendlingenu. Zpočátku se zabývala 

výrobou chemických produktů pro průmysl. Následoval program chemie pro veřejné a 

soukromé bazény. Díky kvalitě svých produktů se firma prosadila na německém trhu a 

mohla vyvíjet další produkty a produktové řady. Postupně zaloţila dceřiné společnosti v 

dalších evropských zemích, jako například v České republice.    
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3.3.6 Vyjednávací vliv odběratelů 

 Odběratelé mohou výrazným způsobem ovlivňovat ziskovost odvětví tlakem na 

cenu nebo kvalitu produkce odvětví. Odběratelé popisované organizace jsou klienti 

areálu zvláště z Brna a jeho blízkého okolí, kteří mají zájem o jiţ zmiňovaných 5R. 

Tedy regeneraci, rekondici, rehabilitaci, rekreaci a sportovci na reprezentační úrovni.  

 

 Skupiny zákazníků se také dají rozdělit podle věkové struktury obyvatelstva.       

                                   

 Děti 

 Studenti v průběhu roku mimo letní prázdniny 

 Rodiče  

 Lidé v produktivním věku 

 Starobní a invalidní důchodci 

 Sportovci  

 

 Nejvíce navštěvují areál lidé od 1 – 55 let. 

 

 Odběratelé jsou osoby  takřka veškerých věkových kategorií, jenţ mají o sluţby, 

které organizace nabízí zájem. V této oblasti je podstatnější zaměření na klienta, protoţe 

se zde vyskytuje konkurence a potencionální zájemce o nabízené sluţby si můţe vybrat, 

jakou instituci navštíví, nebo do budoucna navštěvovat bude. Zákazníci a jejich 

poţadavky se tedy dostávají do popředí zájmu organizací, které poţadované sluţby 

nabízejí, protoţe zájem o ně stanovuje, zda bude nebo nebude podnikatelský záměr 

kladný eventuálně záporný.  

 

 Klienti předpokládají kvalitní sluţby za přiměřenou cenu. Poskytované aktivity 

v rekreačních zařízeních se nabízejí na obdobné úrovni, tedy je na kaţdém subjektu, zda 

nabídne odběrateli nějakou nadstandardní sluţbu ve vhodném poměru s cenou, která u 

konkurence není nabízena.      
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3.3.7 Hrozba nově vstupujících firem   

 Váţnost hrozby vstupu nových firem na stávající trhy je ovlivněna zejména 

úsporami z rozsahu, kapitálovou náročností, stupněm diferenciace výrobků, 

nákladovým znevýhodněním nesouvisejícím s velikostí podniku, přístupem k 

distribučním kanálům a také vládní politikou.      

     

 Brňané si mohou do roku 2010 zaplavat ve dvou nových bazénech. Aktuálně 

největší nový konkurent se rýsuje v Městské části Kohoutovice. Tento komplex se má 

otevřít 15 dubna 2010. Nový aquapark v Brně má unikátní konstrukci a nabídne 

návštěvníkům bazén o délce 25 metrů a hloubkou 2 metry se šesti drahami, druhý 

rekreační bazén s divokou řekou, vířivku, dětské brouzdaliště, tobogán, wellness 

centrum se saunou a restaurací. Na střeše je letní terasa s bazénem a výhledem do 

Libušina údolí.        

 

 Za druhým novým projektem stojí triatlonový tým Ekol Brno, za který závodí i 

nejlepší současný český triatlonista Filip Ospalý. Stavbu bazénu zaštiťuje firma Galant 

Brno. Triatlonisté pokryjí kapacitu bazénu asi z dvaceti procent. Zbytek bude pro 

veřejnost, další sportovní kluby a pro školy. Kromě samotné plavecké haly bude v 

komplexu i spinning, posilovna a kavárna.       

     

 Další velký konkurent by mohl otevřít své brány uţ v roce 2013. Ze starého 

zchátralého sportoviště Bazénu za Luţánkami, má vyrůst vodní ráj, který chce Brno u 

ulice Sportovní vybudovat, má se jmenovat Akvapark Brno. Budoucnost 

padesátimetrového bazénu za brněnskými Luţánkami tedy získává čím dál jasnější 

obrysy a ty neohraničují jen obdélník s několika plaveckými drahami, ale také další 

bazény, budovy a atrakce.     

  

 V neposlední řadě bych chtěl upozornit do budoucna na snad největšího 

konkurenta s vysokým potenciálem a to je Přehrada, která je dobře přístupná a je 

zadarmo. Pokud se voda vyčistí, tak rázem se stane pro obyvatele Brna absolutně 

nevhodnějším místem na letní rekreaci.        
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 Pokud chce areál na Kraví hoře do budoucna konkurovat, měl by své poměrně 

velké prostory inovačně vyuţít. Tedy vybudovat například různé atrakce, které by 

zmenšily nebo dokonce převýšily vzrůstající konkurenci v Brně a okolí.   

 

3.3.8 Hrozba substitučních výrobků nebo služeb  

 Čím snadněji je moţné nahradit vyráběné produkty substituty, tím méně 

atraktivní je dané odvětví. Substituty ve zmiňované oblasti jsou soukromé bazény, které 

mají lidé postavené u svých domů, aby nemuseli navštěvovat veřejné plovárny. Také 

jsou to z části zahraniční dovolené, kterých ale v posledních letech ubývá, v důsledku 

klimatických změn ve světě a ekonomické krize. Rekreace v České republice u proudné 

vody jsou dalšími substituty, které bych rád zmínil. Je na místě se také zamyslet nad 

moţnou konkurencí v podobě moţností výdělku soukromých polokrytých bazénů, které 

by mohli nabízet malému počtu lidí poloprivátní rekreaci s určitými sluţbami. Tento 

podnikatelský záměr je reálný, jelikoţ nevalná ekonomická situace a špatný odhad 

investora můţe vést k tomu, ţe tento úmysl zrealizuje. Tedy bude muset svůj bazén 

vyuţít komerčně a tím si vydělá na provoz bazénu, ale i získá výdělek pro sebe.      

 

 

 

 

Obrázek 11: Venkovní bazén - věková skupina
32 
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Obrázek 12: Vnitřní bazén - věková skupina
32

 

 

 

3.4 Quicktest 

 Jako závěrečnou analýzu, kterou učiním je tzv. Kralickuv Quicktest. Pojednává 

se o prosté seznámení se o peněţním stavu analyzované organizace, na podstatě 

vybraných propočtů. Jako podklad pro vypracování uváděného testu jsem pouţil účetní 

výkazy za předchozí období, tedy rok 2005, 2006, 2007, 2008.   

 

 

Kvóta vlastního kapitálu – ukazatel financování vypovídající o kapitálové síle     

 

100*
_

_
__

kapitálcizí

kapitálvlastní
kapitáluvlastníhoKvóta           [%] 

 

 

                                                 
32

 Osobní výtvor čerpaný z webové stránky organizace a vlastních zkušeností  
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Kvóta vlastního kapitálu 2005   100*
1785450

3502530
  196,17 [%] 

 

 

Kvóta vlastního kapitálu 2006   100*
2010810

4274200
   212,56 [%] 

 

 

Kvóta vlastního kapitálu 2007   100*
3069370

8791140
   286,42 [%] 

 

 

Kvóta vlastního kapitálu 2008   100*
4178750

9164350
   219,31 [%] 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Kvóta vlastního kapitálu 
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Doba splácení dluhu – doba umořování, je ukazatelem zadluţení 

 

 

 

 dluhuspláceníDoba __    100*
_.

__

flowCashroč

prostřrostlikvidníkapitálcizí




         [rok] 

 

 

 

Doba splácení dluhu 2005   100*
2325950

)29391001785450( 
   - 49,60 let 

 

 

 

Doba splácení dluhu 2006   100*
1143880

)26168102010810( 
   -52,98 let 

 

 

 

 

Doba splácení dluhu 2007   100*
3291160

)54659003069370( 
   -72,82 let 

 

 

 

 

Doba splácení dluhu 2008   100*
4541490

)71319004178750( 
   - 65,03 let 
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Obrázek 14: Doba splácení dluhu 

 

 

 

 

Rentabilita celkového kapitálu – ukazatel rentability vypovídající o výnosnosti, % 

 

 

 

kapitálucelkntabilita _._Re    

 100*
_

____

součoubilančil

kapitálucizíhozúrokyvýsledekpodnikový 
         [%] 

 

 

 

Rentabilita celkového kapitálu2005   100*
5287980

)505740711980( 
   23,03 [%] 
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Rentabilita celkového kapitálu2006   100*
6285010

)402070436700( 
   13,35 [%] 

 

 

Rentabilita celkového kapitálu2007   100*
11860510

)96900289220( 
   3,26 [%] 

 

 

Rentabilita celkového kapitálu2008   100*
13343100

)834620467280( 
   9,76 [%] 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Rentabilita celkového kapitálu 

 

 

Cash   Flow v % podnikového výkonu – je ukazatelem výsledku, vyjadřuje finanční 

výkonnost podniku. 

 

flowCash    100*
_ výkonpodnikový

flowCash 
         [%] 
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Cash flow2005   100*
505740711980

2325950


   191,01 [%] 

 

 

Cash flow2006   100*
402070436700

1143880


   136,38 [%] 

 

 

Cash flow2007   100*
96900289220

3291160


   852,37 [%] 

 

 

Cash flow2008   100*
834620467280

4541490


   348,84 [%] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Cash flow v % podnikového výkonu 
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 Následně přistoupíme k bodovému ohodnocení vypočítaných hodnot. Posuzovat 

budu jednotlivé roky samostatně podle stupnice hodnocení ukazatelů. (viz. Tabulka 2: 

Číselné vyhodnocení ukazatelů) 

 

 

Posudek Quicktestu pro rok 2005 

 

Indikátor      2005  

  výsledek bodové vyhodnocení 

Kvóta vlastního kapitálu 196,17 % 4 

Doba splácení dluhu - 49,60 let 4 

Rentabilita celkového kapitálu 23,03 % 4 

Cash - Flow podnikového výkonu 191,01 % 4 

 

Tabulka 12: Posudek indikátorů pro rok 2005 

 

 

 

Posudek Quicktestu pro rok 2006 

 

Indikátor 2006   

  výsledek bodové vyhodnocení 

Kvóta vlastního kapitálu 212,56 % 4 

Doba splácení dluhu -52,98 let 4 

Rentabilita celkového kapitálu 13,35 % 3 

Cash - Flow podnikového výkonu 136,38 % 4 

 

Tabulka 13: Posudek indikátorů pro rok 2006 
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Posudek Quicktestu pro rok 2007 

 

Indikátor 2007   

  výsledek bodové vyhodnocení 

Kvóta vlastního kapitálu 286,42 % 4 

Doba splácení dluhu -72,82 let 4 

Rentabilita celkového kapitálu 3,26 % 1 

Cash - Flow podnikového výkonu 852,37 % 4 

 

Tabulka 14: Posudek indikátorů pro rok 2007 

 

 

 

Posudek Quicktestu pro rok 2008 

 

Indikátor      2008   

  výsledek bodové vyhodnocení 

Kvóta vlastního kapitálu 219,31 % 4 

Doba splácení dluhu - 65,03 let 4 

Rentabilita celkového kapitálu 9,76 % 2 

Cash - Flow podnikového výkonu 348,84 % 4 

 

Tabulka 15: Posudek indikátorů pro rok 2008 

 

 

 

Vyhodnocení Quick-testu 

Analyzovaná organizace, jejímţ zřizovatelem je Brno-střed., je organizací 

příspěvkovou, která se řídí speciálními pravidly pro hospodaření a proto nemůţe 

dosahovat výsledky na úrovni běţného podnikatelského subjektu. 

Především je její hlavní činnost dotována a to jak v oblasti investic (plně) tak i v 

oblasti nákladů. Od hlavní činnosti se očekává, ţe nebude příliš zisková. Naopak 
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doplňková činnost je provozována jak na úhradu některých nákladů plynoucích z hlavní 

činnosti, tak se právem očekává, ţe bude zisková. 

 

Z této zásadní charakteristika lze vyvodit obecné závěry, typické pro většinu 

organizací příspěvkového typu. 

 

Především jsou silně překapitalizovány vlastními zdroji. Tato skutečnost je  u 

Sportovního a rekreačního střediska Kraví Hora potvrzena  kvótou vlastního kapitálu, 

kdy hodnota vlastního kapitálu je průměrně ve sledovaných obdobích 2:1. viz. tab.,  viz 

graf. 

 

 Existující situace, kdy můţe být částečně ovlivněna politikou zřizovatele. Nedají 

se však v této oblasti očekávat radikální řešení (např. prodej areálu, dlouhodobý 

pronájem) neboť zkušenosti z řešení těmito cestami jsou v Brně negativní. 

 Předpoklad postupného sniţování dotací a tlak na částečné samofinancování je 

reálný neboť obdobná opatření v současné době přijímají obecní zastupitelstva na všech 

úrovních.  

 

Silné překapitalizování vlastními zdroji výrazně ovlivní ukazatel zadluţenosti a 

zprostředkovaně i ukazatel rentability celkového kapitálu. 

 

Ukazatel doby splácení dluhu vychází v záporných hodnotách, coţ znamená, ţe 

Sportovní a rekreační středisko Kraví Hora má téměř dvakrát více likvidních 

prostředků, neţ dluhů. Pokud nedojde k přeměně na jiný typy, neţ je příspěvková 

organizace účinné řešení spočívá pouze výhradně ve zvyšování podílu 

samofinancování, který postupně povede ke sniţování podílu vlastních zdrojů a to jak 

cestou navyšování podílu cizího kapitálu (dluhů) tak ve směru sniţování objemu 

likvidních prostředků například outsorcováním.  

 

Rentabilita vlastního kapitálu také musí být velmi nízká, nejen velmi nízké hodnotě 

cizího kapitálu, ale především k výši podnikového výsledku. 
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 U příspěvkové organizace tohoto typu však zřizovatel jednoznačně preferuje 

účel zřízení neţ jeho ziskovost. Můţe působit na zefektivnění činností zejména ve 

směru sniţování nákladů, ale zvýšení trţeb můţe realizovat jen cestou rozšiřování 

pronájmů poskytujících sluţby, poněvadţ cesta zvyšování  vstupného není 

akceptovatelná. 

 

 Ukazatel cash-flow v % podnikového výkonu je rovněţ problematický, coţ 

plyne především z toho, ţe podnikový výkon je relativně malý, naopak trţby se inkasují 

za velmi krátkou dobu, např. za vstupné okamţitě a s ohledem na rozpočtová pravidla 

musí příspěvková organizace drţet prostředky v hotovosti na úhradu řady nákladů 

zejména prosincových, které jsou však uhrazovány aţ v následujícím roce. 

 

 

Výkyvy v Quick testu 

 Vývoj ukazatelů Quick testu relativně obdobný, pouze rok 2007 vykazuje 

významné změny ve výšce jednotlivých ukazatelů.  

 

 V roce 2007 došlo k rozsáhlé investiční činnosti financované z navýšených 

dotací. Jednalo se o výstavbu dvou hřišť (jedno tartanové a druhé zatravněné), rovněţ 

byla přesunuta ledová plocha z Římského náměstí a pro ni byly vybudovány adekvátní 

prostory. Tato činnost se projevila v nárůstu vlastních zdrojů, z nichţ byla vybudována 

sportoviště, zvýšené hodnotě Fondu rozvoje investičního majetku (pro příspěvkové 

organizace představuje hodnotu oprávek), došlo k nárůstu dlouhodobých aktiv a také 

nákladů typu odpisy. V ukazatelích se navýšení dotačních prostředků projevilo 

nárůstem kvóty vlastního kapitálu, ale zvýšilo se Cash flow v % podnikového výkonu.  

 

 

Celkové hodnocení Quicktestu 

 Celkově hodnoty Quicktestu za všechny 4 sledované roky dosahují špatné 

hodnocení. Výjimkou je pouze ukazatel rentability celkového kapitálu, kdy, vyjímaje 

rok 2005, dosahuje lepšího hodnocení neţ ostatní ukazatele. Pro klasický podnikatelský 

subjekt to znamená po všech stránkách špatnou ekonomickou situaci, kdy 
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jednoznačným doporučením by musela být zásadní reorganizace společnosti, změna 

předmětu podnikání atd. V podmínkách příspěvkové organizace získané poznatky mají 

varovný význam. Vedení i zřizovatel by měli zváţit přijetí takových opatření, která by 

podmínky existence a hodnocení úspěšnosti Sportovního a rekreačního střediska Kraví 

Hora přiblíţila hodnocení podnikatelských subjektů a to především v doplňkových 

činnostech. 

 

 U hlavní činnosti je především u otevřeného koupaliště obtíţné doporučovat 

doplňkové ukazatele hodnocení, protoţe tato činnost, jak jiţ vyplývá z analýz je závislá 

především na počasí.  

 

 Jiná situace můţe nastat při hodnocení i krytého bazénu, kdy nic nebrání tomu 

aby, alespoň pokusně, se jednou z podmínek poskytování dotace stala vytíţenost a to 

nejen prostorů ale i pracovníků – tedy nastavit ukazatele hodnocení tak, aby ubylo 

neproduktivně spotřebovaných hodin personálu při malé vytíţenosti bazénu. 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos (efektivnost) návrhů řešení 

 

 Z rozboru řešených analýz v předchozí kapitole se pokusím navrhnout vhodná 

řešení, která by měla být uskutečnitelná a prospěšná pro analyzovanou organizaci. Moje 

návrhy se mohou rozdělit do dvou skupin. 

 

 První   skupinu   bych   charakterizoval  jako  využití   investičních  prostředků   

pro zlepšení komfortu a služeb zákazníkům. Je potřeba si uvědomit, ţe hrozba 

niţších příjmů z příspěvků města Brna neustále hrozí. Tedy bude kladený stále větší 

důraz, aby Sportovní a rekreační areál Kraví hora co nejlépe prosperoval a to nelze 

konat zvýšením vstupného, ale pruţností managementu.          

 

 Jako prvořadé a nejdůleţitější doporučení je vyřešení nezbytně nutného 

parkoviště v okolí areálu. Dnešní doba si ţádá u kaţdého většího objektu parkovací 

místa. Vyřešení této situace je moţné v podobě přátelských vztahů se sousedním 

areálem VUT, respektive pronajmutí určité části komplexu pro parkování aut a následné 

vybírání parkovného.        

   

 Jako jeden z návrhů bych určitě zmínil postavení restaurace, která by byla 

nejvhodněji umístěná na horní terase venkovního komplexu, kde se nachází nevyuţité 

místo s nezapomenutelným výhledem na dominantu Brna hrad Špilberk, respektive na 

střed Brna.   

 

 Dále v zadní části areálu je dostatek nevyuţitého místa pro vybudování letního 

kina, které jiţ v minulé době na zmiňovaném místě nacházelo, ale z neznámých důvodů 

zchátralo. Projekce by mohla být v pozdních hodinách spojená s večerním koupáním a 

s otevřením bufetu nebo pro děti vymezit zábavné filmy či představení. V tom spatřuji 

velice přínosně kultůrný návrh pro management organizace.  
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 Na místě by určitě bylo zabudovat do areálu malý kamenný obchod 

s plaveckými potřebami, který by určitě značnou část zákazníků oslovil k nákupu. 

 

 V moderním areálu by nemělo chybět wellness centrum, které se v dnešní době 

také stává samozřejmostí. Areál má velký potenciál k vybudování tohoto zařízení.  

 

 Tobogán – atrakce, která se uţ stává standardem pro provozovny tohoto typu. 

Areál má dostatek místa na vybudování tohoto lákadla. Domnívám se, ţe pohled na celé 

Brno z koryta tobogánu by jen  umocnil atraktivitu návštěvy zákazníků, protoţe málo 

který komplex se můţe pochlubit takovým rozhledem s nenapodobitelnou 

panoramatickou Masarykovou čtvrť.  

 

 Důleţité pro rekreanty jsou zajisté velké, dobře viditelné analogové hodiny, 

které zde velmi chybí. Plavci neví, kdy mají včas odejít nebo za jakou dobu uplavou 

poţadovanou vzdálenost. Je to i vhodná motivace, ke zlepšení a prověření aktuální 

kondice. 

 

 V neposlední řadě bych chtěl upozornit na prevenci zdraví. Slunce se stává čím 

dál více agresivní a z toho důvodu bych chtěl zařadit do nabídky bezprostřední prodej 

opalovacích krémů, slunečníků respektive různých ochranných doplňků, které by zajisté 

slunící se rekreanty potěšil, né kaţdý totiţ s prudkým sluncem dopředu počítá. 

      

  

 Druhou  skupinu bych charakterizoval jako zlepšení pružnosti managementu. 

Jsou známé případy, kdy organizace, která byla v pronájmu ztratila zájem na další 

spolupráci. Kvalitnější sluţby za niţší ceny jsou dostatečně velkým lákadlem. Jsou zde 

tedy určité rezervy, které bych rád zmínil.  

 

 Zavedením online rezervování vstupu na webové stránce organizace a 

zpravodajství o aktuálním stavu počtu lidí na bazénu, by z velké části odbouralo napětí 

obzvlášť zákazníkům, kteří přijíţdí často i z okolí Brna a pak na místě zjistí, ţe je bazén 
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plný. Internetové rezervování a aktuální informace o stavu nejen volných míst na 

bazénu vidím, jako velký přínos pro spokojenost potencionálních uchazečů o rekreaci.  

 

 Další návrh pro management by mohl být pořádání různých pravidelných 

wellness kurzů pro širokou škálu zájemců o sportovní vyţití, neplavce nebo pro děti, 

které by zajisté uvítaly nejrůznější sportovní rozptýlení v letním období. Nejvhodnější 

termíny sportovních aktivit by se nacházely v časovém rozmezí, kdy je bazén nejméně 

navštěvován, tím by se i zabránilo v početní prodlevě zákazníků.  

 

 Oblast rehabilitace je také velmi důleţitá, zejména pro urychlení léčení 

zlomenin. Doporučoval bych se obrátit na chirurgy, rehabilitační pracovníky tedy na 

lékaře a nabídnou jim rehabilitace přímo na bazénu. Nejvhodnějším časovým řešením 

by samozřejmě bylo jako v předchozím případě v méně atraktivních hodinách, kdy by 

nebyl problém s místem pro tyto specifické aktivity.        

 

 Motivující by určitě bylo zvýhodnit dobře pracující zaměstnance volnými vstupy 

na bazén pro rodinné příslušníky zaměstnance. Navrhoval bych přenosnou kartu, která 

by se podle výkonu pracovníka dobyla určitým počtem vstupů.   

 

 Jako důleţitou nabídku pro širokou veřejnost bych navrhoval zavést mnoţstevní 

slevy nejenom na počet lidí, ale i na počet zakoupených vstupů tzv. pernamentku, která 

má limitující dobu spotřeby.    

 

 Jeden z nejmarkantnějších nedostatků je, ţe subjekt Kraví Hora neakceptuje 

placení v podobě zaměstnaneckých benefitů. U široké veřejnosti je tento druh placení 

velice populární, a proto bych se nebránil zavést stravenky jako platební moţnost.       

 

 Pro management je podstatné znát názor obyvatelstva, na provádění 

podnikatelské aktivity. Doporučuji tedy vykonat průzkum u klientů, kteří navštěvují 

venkovní i vnitřní bazén, co postrádají v oblasti nabízených sluţeb.        
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5 Závěr  

 

 Cílem diplomové práce bylo vypracovat analýzy provozu Sportovního a 

rekreačního areálu Kraví Hora a podle výsledků navrhnout různá doporučení, která by 

pozitivně ovlivnila jeho činnost. 

  

 K tomu, aby cíl práce mohl být splněn bylo třeba zpracovat teoretická 

východiska, seznámit se celou řadou analytických metod a vybrat takové, které by 

umoţnily co nejlépe analyzovat Sportovní  a rekreační areál Kraví Hora. 

  

 Dále bylo nezbytně nutné se dosti detailně seznámit s vlastní institucí a jejím 

provozem jak v oblasti venkovního bazénu  tak i v oblasti krytého bazénu. 

  

 Následně mohly být provedeny analýzy. Vypracoval jsem SWOT, SLEPTE 

analýzu, Porterovu analýzu a Quicktest. Podle SWOT analýzy jsem identifikoval silné a 

slabé stránky uváděného subjektu a jeho příleţitosti a hrozby. Silné stránky je vhodné 

zuţitkovat a slabé stránky obráceně vyloučit. Pokud chce podnik prosperovat, příleţitost 

je nutné vyuţít co nejrychleji, protoţe se můţe za určitý časový horizont změnit. Proti 

hrozbám je nezbytné se bránit, aby nevedly k deformacím a následnému zániku 

organizace.  SLEPTE analýza umoţnila identifikovat a odhadnout intenzitu vlivů okolí, 

v němţ firma působí.  Provedení  Porterovy analýzy umoţnilo rozpoznat vlivy 

konkurence i dodavatelů, zákazníků a překvapivě i vliv moţných substitutů. 

  

 K rychlému orientačnímu vyhodnocení finanční situace poslouţily výsledky  

Quicktestu. Zde je ovšem třeba uvědomit si značná specifika, která plynou z e 

skutečnost, ţe Sportovní a rekreační areál Kraví Hora je příspěvkovou organizací, 

jejímţ zřizovatelem je Město Brno. 

  

 Prováděné analýzy vycházely z informací získaných z účetních výkazů 

organizace, ve větší míře jsem pouţil poznatky s diskusí se zaměstnanci a neposlední 

řadě jsem pouţil cenných osobních zkušeností z dlouholetého působení v popisovaném 

subjektu. Na základě provedených analýz jsem navrhl řadu opatření.   
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 Do návrhů se samozřejmě promítly i aspekty krize, i kdyţ zatím přímo a zásadně 

popisovanou organizaci nepostihla. Ovšem byla jiţ přijata řada opatření, která by 

případný dopad krize co v největší míře sniţovala. Opatření byla směrována do oblasti 

sniţování nákladů, například sniţování spotřeby elektrické energie, nová hygienická 

koncepce a drobné sníţení zaměstnaneckých výhod.  Proto jsem tato opatření do svých 

návrhů jiţ nezahrnoval. 

 

 Návrhy předloţené v kapitole 5 jsou, dle mého názoru realizovatelné a umoţní 

zefektivnění provozu Sportovního a rekreačního areálu Kraví Hora a zvýší jeho 

konkurenceschopnost.  
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