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ovlivňujících vznik nové společnosti.  

Návrhová část je vlastním výsledkem práce, navrhuje klíčové činnosti spojené 
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českém trhu. 
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ÚVOD: 

 České podnikatelské prostředí se od devadesátých let pohybuje v tržním 

hospodářství. To pro každý podnik znamená, že se mnohem více než v období centrálně 

řízené ekonomiky musí snažit o tvorbu dostatečně vysokého zisku a stálého upevňování 

pozice na trhu. Vstup nového podnikatele do tohoto prostředí vyžaduje kvalitní 

zpracování velkého množství informací, uvědomění si příležitosti a schopnost ji 

maximálně využít ve prospěch své myšlenky.  

 

 Myšlenka je základním stavebním kamenem podnikatelského záměru. Aby 

mohla být realizována, potřebuje se přeměnit ve vizi a postupně v realitu. K naplnění 

tohoto procesu je nutné poznat veškeré podstatné faktory ovlivňující a tvořící 

podnikatelské prostředí. Všechny tyto součásti musí podnikatel neustále monitorovat, 

analyzovat a vyhodnocovat, aby mohl flexibilně reagovat na rychle se měnící poptávku. 

 

 Prvotní podstatou této bakalářské práce je zaměření se na člověka a jeho 

potřeby, které se se zrychlujícím tempem naší doby začínají podstatně měnit. Navrhuji 

klíčové činnosti realizace projektu plynoucí z identifikace podnikatelské příležitosti ve 

velice dynamicky se rozvíjejícím odvětví – v oboru poskytování sportovních, 

vzdělávacích a volnočasových služeb. Identifikace příležitosti je vymezena ve třech 

základních bodech, které jsou dále členěny na podkapitoly.  

 

Vymezení základní struktury studie: 

1. Teoretická východiska 

2. Analytická část 

3. Návrhová část 

 

Bližší seznámení s problematikou jednotlivých bodů 

V první části nazývající se „Teoretická východiska“ je vymezeno a 

charakterizováno pět teoretických pojmů, které jsou důležité pro bližší proniknutí do 

studovaného tématu. Pojmy přibližují činnosti a aspekty spojené se založením, 

provozem a rozvojem malé firmy. 
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Analytická část práce je pojata jako jedno z nejdůležitějších hledisek 

posuzující objektivně možnost založení a další realizaci sportovního centra. Použité 

analytické metody můžeme rozčlenit na analýzu externích faktorů a analýzu interních 

faktorů. 

 Do analýzy externích faktorů byla zařazena SLEPT analýza a Porterův model 

konkurenčního prostředí. Obě tyto analýzy nám zprostředkovávají reálný pohled na 

firemní okolí a vlivy, které na něj působí. 

Analýza interních faktorů naopak monitoruje a vyhodnocuje předpokládané 

toky financí, a na jejich základech posuzuje realizovatelnost projektu. Analýza zahrnuje 

výčet jednorázových nákladů na pořízení, předpokládané měsíční náklady a 

předpokládané měsíční výnosy. Na základě výsledku této analytické části jsou 

nadefinovány zdroje financování projektu a jejich kombinace.  

Pro počáteční finanční vklady bude využita bankovní půjčka, půjčka od 

pronajímatele, osobní vklad a forma hotovostní platby od společnosti Siemens VDO 

Automotive s.r.o., která v rámci sociálního programu pro zaměstnance potvrdila 

sepsání smlouvy se společností MW Boulder s.r.o. a jednorázově uhradí poplatek za 

užívání prostor. 

Analytickou část pak uzavírá SWOT analýza, kterou považuji za jeden 

z prvotních a velmi důležitých ukazatelů při posuzování realizovatelnosti projektů 

vůbec. Výsledky a závěry z každé analýzy nám zaručí až vhodné vyhodnocení 

dosažených dat a jejich interpretace. 

 

Návrhová část je rozčleněna na dva celky. První zahrnuje vlastní návrh 

klíčových aktivit spojených se založením společnosti MW Boulder s.r.o. v pořadí, 

v jakém reálně navazují, právní a fyzické předání pronajímaných prostor, provozní řád 

sportovního centra s výčtem cen účtovaných za jednotlivé služby a rozvrhem 

provozních hodin včetně upřesnění rezervací pro jednotlivé subjekty. Druhá část 

spočívá ve zhodnocení předpokladů a přínosů realizace sportovního centra a jeho další 

možnosti rozvoje. 
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II. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

V této části budou vymezeny některé základní pojmy, jež jsou v textu bakalářské 

práce použity, a to zejména ve vzájemných souvislostech. Pojmové vymezení odpovídá 

zvyklostem užívaným v současné odborné literatuře. 

 

1.1 Marketing 

Pojem marketing je odvozen od anglického slova „market“, což znamená „trh“. 

Marketing můžeme charakterizovat jako podnikatelskou metodu, která umožňuje 

podniku hledat odbytový trh pro své výkony, trh utvářet a systematicky o něj pečovat. 

Zjednodušeně můžeme napsat, že marketing je hledání odpovědi na tři základní 

otázky: 

1) Na jaké typy zákazníků je pro nás nejvhodnější se zaměřit? (segmentace) 

2) Na jaké přínosy se zaměřit, aby naše nabídka byla pro zákazníky atraktivnější, 

než nabídky konkurence? (pozicování) 

3) Jak nejlépe namíchat všechny součásti takové nabídky? (marketingový mix: 

produkt, cena, distribuce, propagace - případně i lidé, prostředí a procesy) 

 

Hledání správných odpovědí může znamenat roky práce, ale na konci musí být vždy 

měřitelný výsledek, který odpovídá vynaloženému úsilí. 

 

Jedna z mnoha definic marketingu zní takto: 

„Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají 

to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných 

výrobků s ostatními. (1, 4)“    

 

Marketing vychází z trhu, především z průzkumu poptávky. Nejde však pouze o 

průzkum současné poptávky, ale o průzkum přetváření současné poptávky a zejména o 

poptávku budoucí. Marketing zahrnuje metody ovlivňování potřeb, vytváření nových 

výrobků a služeb, musí podporovat prodej a mít možnost ovlivňovat ceny. Tyto procesy 

vycházejí z výzkumu trhu, z jeho dynamičnosti a z identifikace příležitostí 

poskytujících možnost uspokojit potřeby. 
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Význam a cíl marketingu 

 „Marketing je uplatňován v každé zemi s rozvinutým tržním hospodářstvím, 

kde je nadbytek zboží. Výroba, i když to tak nezní, nevytváří bohatství země. Bohatství 

země pochází až z prodeje zboží. Není možné zvyšovat bohatství bez zvyšování 

spotřeby. (2, 56)“ 

 K růstu spotřeby a produkce přispívá řada faktorů. V konkurenčním boji o 

zákazníka se výrobci snaží o zvýšení kvality své značky. Tyto kroky mohou znamenat 

změnu obalu výrobku nebo jeho skutečné zdokonalení. Marketing napomáhá ke 

zvyšování kvality podnikatelských rozhodnutí. Tyto funkce vedou ke snižování 

pravděpodobnosti vzniku chyb, ztrát, úpadku podniku nebo nezaměstnanosti. Výše 

poptávky vyvolaná marketingovými činnostmi přináší obyvatelstvu vyšší zaměstnanost 

a zvyšování kvality životní úrovně.  

 Cílem marketingu je zajistit podniku dlouhodobý odbyt výrobků a služeb, tedy 

spokojeného zákazníka. K tomu nám napomáhají marketingové nástroje, průzkumy 

trhu a jejich analýzy, které se zpravidla uskutečňují v trojúhelníku zákazník, 

konkurence, podnik. 

 

Marketingové koncepce 

 Marketingová koncepce je soubor podnikatelských aktivit, jimiž podnik sleduje 

momentální situaci na trhu, vyhodnocuje ji a snaží se zvolit ten nejvhodnější způsob, 

jak své zákazníky a obchodní partnery oslovit. 

 

Čtyři základní hlediska: 

1) Zaměření na cílové trhy 

2) Orientace na zákazníka 

3) Koordinace všech marketingových funkcí s ostatními činnostmi podniku 

4) Dosažení cílů podniku 

 

Dílčí závěr: 

 Marketingová filosofie nám udává určitý postoj, způsob myšlení a jednání, které 

jsou popisovány tím, že vše co v podniku probíhá, musí být zaměřeno na trh. Jedná se 

tedy o koncepci podnikatelské politiky, která zasahuje nejen funkce blízké trhu, jako 
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např. prodej a reklamu, ale všechny funkční oblasti podniku. Bez marketingového 

myšlení již není možné na nynější vysoce konkurenční trhy vstupovat, ani udržovat 

stabilní a posilující pozici podniku. 

 

1.2 Reklama a propagace 

 

Historie 

„Propagační prostředky nejsou ve své podstatě produktem moderní doby, ta jim 

dala jen nové možnosti. S jejich primitivními začátky se setkáváme již ve starověku, ve 

starých otrokářských státech, v Egyptě, Řecku a Římě (3, 34)“. V té době se objevovaly 

dva druhy reklamy. Reklama grafická, která provázela starověká tržiště, vstupy do 

krámů a veřejné zprávy, nebo reklama mluvená (hlásaná), kterou využívaly starověcí 

vyvolávači a představitelé politických názorů. Úkolem reklamních prostředků bylo a je 

oznamování obchodní příležitosti. Slovo „Reklama“ je odvozeno z latinského slova 

„Reclamare“, neboli „ Znovu křičeti“.  

„Opravdový rozvoj reklamních prostředků nastal však teprve ve středověku, 

zvláště po roce 1450, tj. po Guttenbergově vynálezu knihtisku s pohyblivými literami. 

Tak se zrodila tištěná reklama. V Evropě se objev reklamy váže až kroku 1666, kdy se 

objevil první tištěný inzerát nabízející knihy Jana Ámose Komenského „Tydinge uyt 

veschy do Quartieren“, neboli „ Zprávy z různých končin“ (3, 35)“ 

 

Základní myšlenky propagace 

 Propagace je použití placeného média prodávajícím, ke sdělení přesvědčivých 

informací o svých výrobcích, službách nebo organizaci. Propagace má mnoho podob  

(celostátní, regionální, místní, spotřebitelská, průmyslová, maloobchodní atd.). 
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„Rozhodování o využití propagace je proces skládající se z pěti kroků: 

1. Stanovení cílů – zda má reklama informovat, přesvědčovat nebo připomínat 

2. Rozhodnutí o rozpočtu - může být určen jako procento z příjmů, na základě 

výdajů konkurence nebo na základě cílů a úkolů  

3. Rozhodnutí o zprávě - vyžaduje vytvoření zpráv, jejich hodnocení, výběr a 

jejich účinné zpracování 

4. Rozhodnutí o médiích - je třeba určit cílový dosah, frekvenci a účinnost, 

vybrat si z hlavních druhů médií, zvolit si konkrétní nosiče zpráv a vytvořit 

pro média časový rozvrh 

5. Zhodnocení účinnosti reklamy - vyžaduje zhodnocení komunikačního a 

prodejního účinku propagace, a to před, v průběhu a po propagační 

kampani.(1, 665)“ 

 

Významné reklamní marketingové nástroje 

 

1. „Přímý marketing - jedná se o interaktivní marketingový systém, který 

používá jedno nebo více reklamních médií (přímé zásilky, katalogy, 

telemarketing, elektronické nakupování atd.) pro dosažení měřitelné odezvy 

nebo transakce v jakémkoliv místě. Přímý marketing roste o hodně rychleji 

než obchodní marketing. Využívají ho výrobci, maloobchodníci, firmy 

poskytující služby a další druhy organizací. Jeho hlavní výhody patří zejména 

selektivita, individualizace, kontinuita, lepší načasování, vysoká četnost, 

testovatelnost a soukromí. 

2. Prodejní propagace - Zahrnuje široký sortiment krátkodobých motivačních 

nástrojů používaných ke stimulaci spotřebitelských trhů, obchodu a vlastních 

prodejních sil firmy. Propagační výdaje jsou v současné době nákladnější než 

výdaje na reklamu a rostou stále rychleji. Mezi nástroje prodejní propagace 

patří slevy, reklamní srážky, srážky za vystavování, zboží zdarma, finanční 

dotace a zvláštní reklamní zboží. Firemní propagace zahrnuje obchodní 

výstavy, konference, prodejní soutěže a zvláštní reklamní předměty. 

3. Public relations - neboli vztahy s veřejností, jsou méně využívaným 

propagačním prostředkem, ačkoliv mají velký potenciál pro vytváření 
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povědomí a preferencí na trhu, pro přemísťování výrobků a pro jejich obranu. 

Hlavními nástroji public relations jsou publikace, akce, zprávy, projevy, 

služby pro veřejnost, psaná sdělení, audiovizuální materiály, identifikační 

média firmy a telefonní informační služby. Plánování public relations 

vyžaduje stanovení cílů, výběr sdělení, jejich nosičů a jejich vyhodnocení  

( 1, 697)“ 

 

Dílčí závěr 

 Od určení obsahu propagačního prostředku až k jeho ztvárnění jde vždy o tvůrčí 

činnosti. Každý propagační prostředek tedy vychází, nebo by měl vycházet od svých 

tvůrců jako unikát. Nesmí být jeden jako druhý. Právě různorodost jejich tvůrčího 

pojetí, originalita a novost vyjadřuje jejich sílu. Dokonalé propagační prostředky jsou 

výsledkem vzájemné vazby několika základních článků. Patří k nim především 

myšlenka, zpracování, provedení a způsob nebo umění využít je. Reklama má na trhu 

velmi silnou pozici, kterou si bude nadále utvrzovat. 

 

1.3 Práce a volný čas 

 

Dnešní svět se v posledních letech velmi zrychluje díky obrovskému rozvoji 

informačních a komunikačních technologií. Zatímco jsme ještě před dvaceti lety mohli 

jen s těží přemýšlet o nepostradatelnosti mobilních telefonů a internetu, který v té době 

prakticky neexistoval, nyní jsou tyto věci naprostou samozřejmou součástí osobního i 

pracovního života. 

Lidé se dostávají do stresovějších situací, jsou na ně kladeny vyšší nároky, 

vyžadovány stále rychlejší reakce. Jsme svobodnější? Svým způsobem ano. Máme 

neomezené komunikační a informační zdroje. Ve virtuálním světě IT technologií 

můžeme vše, na co si vzpomeneme. Naproti tomu jsme omezeni ve své lidské svobodě, 

v našem soukromí. 

Člověk je jeden z nejadaptabilnějších tvorů na naší planetě. Bohužel ani tyto 

vlastnosti mu nestačí k tomu, aby udržel krok s prudkým rozvojem nástrojů 

usměrňujících náš všední život. Trvale zvyšující se tlak na lidskou psychiku má za 

následek, že se stále častěji potýkáme s tzv. civilizačními chorobami, což je skupina 
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onemocnění, které se spíše než popisem vymezují výčtem, i když v obecnosti lze patrně 

říci, že se jedná o choroby, které jsou spojeny s životním stylem především moderní 

doby a větších měst. Hlavními příčinami vzniku těchto chorob jsou průmyslová 

velkovýroba a druhotně i příjem kaloricky bohatých potravin, zejména tučných a 

slaných a přeslazených jídel, která jsou převážně z živočišných zdrojů, dále pak 

významný úbytek fyzického pohybu, nadměrná konzumace jídla, alkoholu a cigaret a 

zvýšený stres. Mozek pracuje, tělo chátrá. Nakonec už nepracuje ani mozek správně 

tak, jak by měl. Jednou z nejlepších variant odpočinku od duševní námahy je aktivní 

odpočinek. 

Chtěli by jste odolávat psychické zátěži, cítit se dobře, minimalizovat rizika 

onemocnění nervového, srdečního a cévního systému, relaxovat sami nebo s přáteli, 

něco si dokázat? Odpověď je jednoznačně ANO, kdo by nechtěl. 

Čelit tlaku doby, dávat příležitost k autentickým prožitkům bez závislosti na minulosti a 

budoucnosti má dnes za úkol tělesná kultura člověka. Sporty dají člověku hluboký 

prožitek, možnost „být zde“, prožít nekonečno, vyvážou člověka z minulosti i 

budoucnosti a on autenticky prožívá „teď “. Vítězství sportu a hry je v jejich schopnosti 

zastavit čas. Je to ono prožití rozhraní, sáhnutí si na dno svých sil, překonání sama sebe, 

které nám otvírá nové horizonty, přináší „očištění“, katarzi, uvolnění. 

Aktivní odpočinek je velice rychle se rozvíjející fenomén dnešní doby a mnoho 

lidí na to přichází, můžeme říci, na poslední chvíli. Velké množství sportovních 

zařízení, nabízejících prakticky cokoliv nač si vzpomeneme, láká čím dál širší 

veřejnost. Tento směr se bude rozvíjet paralelně s rozvojem a zrychlováním dnešní 

doby. 

 

1.4 Aspekty rozvoje malé firmy 

 

 „Všeobecně je možno říci, že podnikatelský úspěch v tržním hospodářství závisí 

hlavně na včasném předvídání tržních příležitostí a řešení potencionálních problémů 

strategického charakteru. Ve strategickém řízení je třeba vyhodnocovat především 

faktory podnikového okolí, tzn. potřeby zákazníků, chování konkurenčních firem (4, 1)“ 
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„Dnešní strategicky přemýšlející manažeři musejí především nalézat odpovědi na 

tyto otázky: 

1. Na které trhy a části trhů, na které výrobky a služby je třeba se soustředit? 

2. Jakými prostředky a postupy lze vytvořit takové výrobky a služby, které se 

ukážou být lepší než to, co na trhu nabízí konkurence? 

3. Jaký je potenciál úspěchu podniku a jak by měly být nejúčinněji 

vynakládány disponibilní podnikové zdroje ( finanční, personální, technické, 

informační, znalostní atd.)? 

4. Podle jakých kritérií bude účelné měřit pokrok při realizaci přijaté strategie? 

( 4, 1)“ 

 

Řízení bude uskutečňované jednatelem a vlastníkem firmy. Na této úrovni řízení 

budou zahrnuty aktivity zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním 

firmy, jejími dlouhodobými cíli a disponibilními zdroji, a rovněž mezi firmou a 

prostředím, v němž firma existuje. Tuto úroveň lze charakterizovat jako mix základních 

manažerských činností – plánování, organizování, vedení a kontrola. 

 „Strategický management by měl být chápán jako nikdy nekončící proces, 

posloupnost opakujících se a na sebe navazujících kroků, počínajících vymezením 

poslání firmy a jejích cílů, strategickou analýzou a končících formulací možných 

variant řešení (strategií), výběrem a implementací optimálních strategií, kontrolou a 

korekcemi průběhu jejich realizace. Obecně můžeme říci, že cíle jsou žádoucí budoucí 

stavy, kterých má být dosaženo. Strategie vyjadřují základní představy o tom, jakou 

cestou budou firemní cíle dosaženy (4, 6)“ 

 

1.5 „Společnost s ručením omezeným  

 

Založení společnosti s ručením omezeným 

Pro společenskou smlouvu společnosti s ručením omezeným (dále jen s.r.o.) 

zákon stanovuje formu notářského zápisu. Maximální počet společníků je padesát. 

Pakliže bude mít s.r.o. pouze jediného společníka (ať jím bude fyzická osoba či 

právnická osoba), nazývá se tento dokument zakladatelskou listinou. 

 



16 

Nezbytnými náležitostmi společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jsou: 

1) Obchodní jméno  

2) Sídlo  

3) Určení společníků a uvedení jejich sídla, resp. trvalého bydliště  

4) Předmět podnikání  

5) Výše základního jmění a výše vkladů jednotlivých společníků  

6) Jména a bydliště prvních jednatelů a způsob, jakým jednají  

7) Jména a bydliště členů dozorčí rady (pokud se zřizuje)  

 

Zápis společnosti do Obchodního rejstříku 

Návrh na zápis do Obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového 

soudu, a to ve lhůtě 90 dnů od založení společnosti, přičemž jej podepisují všichni 

jednatelé. Podpisy musí být úředně ověřeny. 

K návrhu na zápis společnosti do OR je nezbytné přiložit příslušná oprávnění - 

živnostenské listy, koncese apod. 

 

Vznik společnosti 

Společnost vzniká až zápisem do OR, čímž získává právní subjektivitu (tedy z 

pohledu práva začíná existovat). Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u 

příslušného rejstříkového soudu a musejí jej podepsat všichni jednatelé, přičemž tyto 

podpisy musí být úředně ověřeny. 

 

Jako povinné přílohy se k návrhu na zápis přikládají: 

1) Společenská smlouva nebo zakladatelská listina  

2) Oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy apod.)  

3) Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k 

prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo  

4) Dokument o splnění vkladové povinnosti  

5) Výpis z Rejstříku trestů pro jednatele ne starší 3 měsíců  

6) Čestné prohlášení jednatelů, že jsou plně způsobilí k právním úkonům  

7) Čestné prohlášení jednatelů, že splňují podmínky provozování živnosti podle § 

6 Živnostenského zákona  
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8) Čestné prohlášení jednatelů, že splňují podmínky podle § 38l OZ  

 

Vklady společníků 

Společenská smlouva dále také stanoví, výši, formu a způsob složení vkladů 

jednotlivých společníků, jelikož s.r.o. dle OZ povinně vytváří základní kapitál, a to v 

celkové minimální výši 200 000 Kč. Základní kapitál totiž není ničím jiným než 

součtem všech vkladů jednotlivých společníků. 

Předmětem vkladu mohou být jak peníze, tak i jiné penězi ocenitelné hodnoty. 

Nepeněžitým vkladem však může být jen takový majetek, jehož hospodářská hodnota 

je zjistitelná, jenž je hospodářsky využitelný pro společnost z hlediska předmětu 

podnikání společnosti a který je samostatně převoditelný.  

 

Výše vkladu 

  Výše vkladu může být pro jednotlivé společníky stanovena rozdílně, musí být 

však dělitelná na celé tisíce. Výše vkladu každého jednotlivého společníka musí činit 

alespoň 20 000 Kč. 

Před podáním návrhu na zápis společnosti do OR musí být splaceno nejméně 30 % ze 

všech jednotlivých vkladů. Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s 

hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň 100 000 Kč. Je-li 

společnost založena jedním zakladatelem, může být zapsána do OR, pouze pokud je její 

základní kapitál již v plné výši splacen.  

 

Správa vkladů 

Správou vkladů je pověřen správce vkladů, což je před vznikem společnosti 

zakladatel pověřený touto funkcí ve společenské smlouvě. Pokud jde o peněžitý vklad, 

může být pověřena správou banka, i když není zakladatelem. 

 

Řízení společnosti 

1. Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada. Pokud 

má společnost jediného společníka, tak tento vykonává působnost valné 

hromady. 

2. Statutárním orgánem společnosti je jednatel nebo více jednatelů. 
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Valná hromada 

1) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem  

2) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované, a v případech stanovených 

zákonem i mezitímní účetní uzávěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát 

3) schvalování stanov a jejich změn 

4) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na 

základě jiných právních skutečností 

5) rozhodování o snížení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění 

nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči 

společnosti proti pohledávce na splacení vkladu 

6) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů 

7) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady 

8) vyloučení společníka 

9) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení 

společnosti s likvidací, jestliže to společenská smlouva připouští 

10) rozhodování o převodu a nájmu podniku nebo jeho částí, nebo rozhodnutí o 

uzavření takové smlouvy ovládanou osobou 

11) rozhodování o fůzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní 

formy 

12) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém 

společenství a jejich změn 

13) schválení smlouvy o výkonu funkce 

14) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo 

společenská smlouva. 

 

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají 

alespoň polovinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 1000 Kč 

svého vkladu, neurčuje-li společenská smlouva nebo zákon jinak. 

Společníci, kteří nebyli na valné hromadě přítomni, mohou projevit svůj souhlas 

s návrhy valné hromady i mimo valnou hromadu. Jejich rozhodnutí musí být doručeno 
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ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se valná hromada konala. Nevyjádří-li se 

společník ve stanovené měsíční lhůtě bere se jeho rozhodnutí jako nesouhlas. 

 

Jednatel 

Jednatel je statutární orgán společnosti. Je-li jednatelů více je oprávněn jednat 

jménem společnosti každý jednatel samostatně. Jednatelská oprávnění může změnit 

pouze valná hromada nebo změna ve společenské smlouvě. 

 

Dozorčí rada 

1) Dozorčí rada 

b) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam 

obsažené údaje, 

c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní 

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

vyjádření valné hromadě, 

d) podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak 

jednou ročně. 

2) Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou a jsou oprávněni 

účastnit se valné hromady. 

3) Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti. 

4) Dozorčí rada musí mít alespoň tři členy. 

5) Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence. 

6) Dozorčí rada svolá valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. 

Dělba zisku 

Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou v poměru svých 

obchodních podílů, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Po dobu trvání společnosti 

nemohou společníci žádat navrácení vkladu. Za vrácení vkladu se nepovažují platby 

společníků při snižování základního kapitálu. ( 5 )“ 
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II. ANALYTICKÁ ČÁST 

Pro získání aktuálních informací a přehledu o požadavcích na sportovní centrum 

byly osloveny firmy, střední a základní školy, volnočasové a jiné neziskové organizace 

v regionu města Trutnov. Zároveň bylo se vznikajícím projektem seznámeno i 

zastupitelstvo města Trutnov, které projekt zaujal. 

 

Průzkum proběhl formou jednání s vedoucími pracovníky dotazovaných subjektů.  

S organizací a vlastním oslovením mi velmi pomohlo Středisko volnočasových aktivit 

(dále jen SVČ) při Domu dětí a mládeže Trutnov. 

Celkem bylo osloveno 36 malých, středních i větších firem, 15 školních 

institucí, 8 volnočasových a jiných neziskových organizací. Celkem tedy 59 subjektů. 

Jednání probíhalo nastíněním možností přínosu sportovního centra jednotlivým 

organizacím v rámci možnosti sociálních, vzdělávacích a sportovních programů. 

Jedním z nejčastěji zmiňovaných témat byla organizace teambuildingových a sociálních 

programů, protože prostory sportovního centra budou pro tyto možnosti speciálně 

upraveny včetně boulderingové stěny. Společnost Siemens VDO Automotive s.r.o. 

využila po několika doplňkových jednáních možnosti sociálního programu pro 

zaměstnance a podpořila tak začínající projekt jednorázovým předplacením vstupného 

na období 2 let ve výši 80 tis. Kč. 

Velmi úspěšně se podařilo navázat úzkou spolupráci s Trutnovskými základními 

a středními školami a SVČ Trutnov, které budou mít vyhrazeny prostory stěny 

v pracovních dnech v dopoledních hodinách.  

 

2.1  Analýza externích faktorů 

 „Podnikatelské prostředí, v němž se firma nachází, zahrnuje faktory, jejichž 

působení obecně může na jedné straně vytvářet nové podnikatelské příležitosti, na 

druhé straně se může jednat o potencionální hrozby pro její existenci. Proto je nutné 

okolí firmy důkladně a systematicky analyzovat. Důležitost těchto činností je dána 

především skutečností, že hlavní příčiny růstu, poklesu a jiných dlouhodobých změn 
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fungování podniku jsou v převážné většině případů dány především vlivem faktorů 

okolí a teprve na druhém místě jeho vnitřním stavem, resp. rozvojem ( 4, 34 )“ 

 

2.1.1  SLEPT analýza 

 

 Analýza vnějšího prostředí by měla být zaměřena především na odhalení 

vývojových trendů, které mohou firmu v budoucnu významněji ovlivňovat. 

 

Analýza firemního okolí by se měla uskutečňovat ve třech základních, navazujících 

krocích: 

1) „Analýza dosavadní strategie a nejdůležitějších předpokladů o vývoji okolí, za 

nichž byla zformulována. V této fázi je rovněž nutno zjistit, jak je současná 

strategie naplňována. 

2) Identifikace současného stavu a předpověď vývoje okolí. Zde je nutno 

především hledat odpověď na otázku, jaké jsou předpoklady a předpovědi 

dalšího vývoje firemního okolí. Je možno v budoucnu očekávat významné 

změny postavení firmy v jejím okolí? 

3) Ocenění (ohodnocení) významu identifikovaných změn pro další strategický 

rozvoj firmy, určení nových příležitostí a hrozeb. V tomto kroku je nutno 

s položit i otázky, zda změny ve stávajících strategických cílech jsou nutné a 

zda tyto změny budou redukovat identifikované strategické mezery, případně 

eliminovat potencionální hrozby ( 4, 34 -35) 

S Sociální prostředí 
- vyšší životní úroveň 
- diferenciace úrovní obyvatelstva ( movitější, méně movití ) 
- určitá míra státní garance v sociálních opatřeních 

L Legislativa 
- relativně stabilní legislativní prostředí 
- sociálně orientované zákonodárství 

E Ekonomické prostředí 
- sociální programy podniků 
- vyspělá ekonomika služeb 

P Politické prostředí např. zřízení ve společnosti 
- relativně stabilní ekonomické prostředí 
- demokratické principy uspořádání 

T Technické prostředí 
- orientace na vysokou kvalitu 
- stálé investice do výzkumu 

Tabulka č. 1 SLEPT analýza 
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2.1.2  Porterův model konkurenčního prostředí 

Velmi často využívaným nástrojem analýzy oborového okolí podniku je 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí, znázorněný na obr. č. 1.. Model 

vychází z předpokladu, že strategická pozice firmy působí v určitém odvětví, resp. na 

určitém trhu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1.  „Porterův model konkurenčního prostředí ( oborového okolí / odvětví ) ( 4, 47 )“ 

 

Porterova analýza je především určována působením pěti základních faktorů: 

1) Vyjednávací silou zákazníků 

2) Vyjednávací silou dodavatelů 

3) Hrozbou vstupu nových konkurentů 

4) Hrozbou substitutů 

5) Rivalitou firem působících na daném trhu 

 

Čím lze zvýšit 
bariéry vstupu? 

Čím lze snížit 
vyjednávací sílu 

zákazníků? 

Vyjednávací 
síla zákazníků 

Vyjednávací 
síla dodavatelů 

Čím lze zlepšit 
naši pozici vůči 
dodavatelům? 

Jak zlepšit naši 
pozici vůči 

konkurenci? 

Hrozba vstupu 
nových 

konkurentů 

Hrozba 
substitutů 
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Metoda je založena na tom, že k jednotlivým prvkům Porterova modelu jsou 

zformulována kritéria, odrážející daný aspekt konkurenčního prostředí, a tato kritéria 

jsou kvantifikována bodováním na základě odhadů expertů / respondentů. 

 Při posuzování možností realizace sportovního centra bylo využito metody 

Porterovy analýzy pro celkovou objektivizaci při posuzování realizovatelnosti projektu. 

Použili jsme bodovou škálu / 1 až 9 / při čemž nejnižší hodnoty poukazují na pozitivní 

hodnocení situace a nejvyšší naopak na negativní ukazatele. 

 

1) Konkurenční rivalita v odvětví 

        
Průměrné odhady / rok 2008 2010 

Počet konkurentů a jejich konkurenceschopnost 2 3 

Růst odvětví 4 5 

Diferenciace konkurentů 5 5 

Diferenciace služeb 3 4 

Intenzita strategického úsilí 3 4 

Celkem (z max. 45 bodů) 17 21 

Průměrné skóre (celkem / 5) 3,4 4,2 

Tabulka č. 2 Konkurenční rivalita v odvětví 

 Trh je pro svá specifika relativně omezen. Poptávka po těchto službách 

převyšuje nabídku. Nabízené služby se nebudou nijak výrazně měnit.  

 

2) Hrozba vstupu do odvětví 

 

Průměrné odhady / rok 2008 2010 

Kapitálová náročnost vstupu do odvětví 3 3 

Vládní politika / dotace, finanční podpora 3 4 

Potřeba vlastnit know-how 4 5 

Vývoj po případném vstupu do odvětví 3 4 

Celkem (z max. 45 bodů) 12 16 

Průměrné skóre (celkem / 4) 3,75 4 

Tabulka č. 3 Hrozba vstupu do odvětví 
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 Poskytování sportovních služeb sebou nepřináší vysoké náklady na vsup do 

odvětví. Zájem o finanční o poskytování finanční podpory ze strany státu a Evropské 

unie stoupá. V odvětví není nutné vlastnit know-how, ale budou zvyšovány nároky 

zákazníka na profesionální poskytování služeb. Odborná a materiální náročnost kladená 

na nově vtupující na trh se nebude výrazně stupňovat. 

 

3) Vyjednávací síla zákazníků 

Tento ukazatel se pro potřeby studie vztahuje pouze na dva základní body. Jsou to 

význam služby pro zákazníka a hrozba zpětné integrace.  

Význam služby pro zákazníka stoupá úměrně se zvyšujícími se nároky, které 

klade společnost na jednotlivce, se zrychlující se dobou a se stoupající potřebou aktivní 

relaxace jednotlivce. Spojení kultury a sportu se stává módní záležitostí a fenoménem 

poslední doby. 

Zpětná integrace, tedy otázka jak snadno může zákazník vstoupit do podnikání 

v analyzovaném odvětví, má několik aspektů. Samotný vstup, spojený s finančním 

výdejem, který není vysoký, je snadný. Není však zcela realizovatelný při neznalosti 

problematiky a aktivním pohybu se v daném prostředí. Ve zkratce, být zákazníkem 

 neznamená znát zákazníkovy potřeby a možnosti aplikovatelné pro dané trhy.  

 

4) Vyjednávací síla dodavatelů 

 Tento ukazatel se stejně jako výše uvedený vztahuje pouze na jeden hlaví bod. 

Je jím existence substitutů. Existence substitutů, v kombinaci nabízených služeb, které 

ve studii posuzujeme, je do určité míry velmi omezená právě již zmiňovanou 

kombinací poskytování služeb v oboru sportu, kultury, ostatních služeb a pohostinství. 

Substituce je možná, ale za nynější situace na trhu ne ve studovaném regionu 

Královéhradecka. Spoluprací s firmou My Way agency a internetovým portálem 

www.climbinginczech.com společnost MW Boulder s.r.o. substituta ve smyslu plné 

náhrady služeb nemá. 
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5) Hrozba substitutů 

Pátý bod je velmi úzce spjatý s bodem č. 4), ve kterém částečně odpovídáme na 

otázky plynoucí z bodu 5). 

 

Průměrné odhady / rok 2008 2010 

Existence mnoha substitutů na trhu 2 3 

Hrozba substitutů v budoucnu 3 4 

Vývoj cen substitutů 3 3 

Užitné vlastnosti substitutů 4 7 

Celkem (z max. 45 bodů) 12 17 

Průměrné skóre (celkem / 5) 3 4,25 

Tabulka č. 4 Hrozba substitutů 

 Trh není příliš konkurenčním. Konkurence. Počet substitutů nebude příliš 

prudce stoupat. Ceny se budou měnit pouze v závislosti na inflaci nikoliv na poli 

konkurence. Snaha o nabízení nových nebo komplexnějších služeb bude znatelně 

stoupat. 

  

Dílčí závěry z Porterovy analýzy 

 Výsledky analýzy potvrzují skutečnost, že prostředí nároků zákazníka v oblasti 

služeb je na vysoké úrovni. Zákazníci, kteří se rozhodnou pro aktivní řešení svého času 

si jsou a budou za kvalitní služby ochotni zaplatit. 
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2.2  Finanční analýza 

 „Pod pojmem finanční analýza chápeme ekonomické hodnocení vycházející 

z účetních podkladů nebo v našem případě předpokladů budoucích účetních dat. 

Finanční analýzou lze tak získat velmi cenné poznatky, pokud budou výsledky správně 

interpretovány a bude-li analýza chápána v ekonomickém chodu firmy. Pro účely této 

studie byly shromážděny základní předpokládané finanční údaje ve třech ukazatelích. 

Jedná se o analýzu jednorázových nákladů na pořízení, analýzu předpokládaných 

měsíčních nákladů a analýzu předpokládaných měsíčních výnosů. (6, 9)“ 

 
2.2.1  Analýza jednorázových nákladů na pořízení 

Celkové jednorázové náklady činí 530 tisíc korun. 

 

Boulderová stěna s příslušenstvím  305.000  Kč  

Vybavení společenských prostor  75.350  tis. 

15x stůl zasedací    28.000  Kč. 

30x židle zasedací    19.890  Kč 

1x kancelářský stůl    5.000  Kč 

1x kancelářská skříň – roletová  7.660  Kč 

1x flipchart     6.500  Kč 

1x promítačka     5.300  Kč 

1x audio sestava    3.000  Kč 

Vybavení aerobní zóny   105.000  Kč  

1x veslovací stroj    20.000  Kč  

2x rotoped     30.000  Kč  

2x crosstrainer     40.000  Kč 

2x kampus     5.000  Kč 

1x hrazda     3.000   Kč 

2x žebřiny   7.000   Kč 

Menší stavební úpravy   25.000  Kč  

Předpokládané další výdaje   19.650  Kč 

CELKEM     530  Kč 
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2.2.2  Analýza předpokládaných měsíčních nákladů 

 

Nájem    8.625   Kč  

Bankovní úvěr  4.861  Kč 

Splátka pronajímatel 50 tis. 1.250  Kč 

Pojištění    

Mzdy    34.360  Kč 

Bar    60.435  Kč 

Čistící a mycí prostředky 1.677   Kč  

CELKEM   105.097 Kč 

 

Do položky „nájem“ jsou zahrnuty veškeré výdaje na el. energii, vodu, teplo, 

poplatky za komunální odpad. Protože pronajímatelem je školní instituce spadají 

veškeré tyto náklady do jejího rozpočtu, aniž by se dále projevovaly ve vztahu 

pronajímatele a firmy MW Boulder s.r.o.. 

 

Pro částečné financování pořízení jednorázových nákladů byl využit finanční 

produkt u České spořitelny, a.s. 

Charakteristika produktu: 

Druh úvěru:    Půjčka 

Výše úvěru:   100.000 Kč 

Splatnost úvěru v letech: 2 roky 

Měsíční splátka:  4.812 Kč 

RPSN:    9,51 % 

Poplatek za vedení.  49 Kč / měsíc 

Počáteční výdaj:  800 Kč / 0,8 % z celkové částky /   

 

Jako finanční podporu přijala firma MW Boulder s.r.o. peněžitý příspěvek ve 

výši 50.000 Kč od pronajímatele objektu. Podmínkou je však navrácení celkové částky 

do období 2 let, navýšenou o 60 % z původní sumy 50.000 Kč. Cekem tedy 80.000 Kč. 

Roční úrok činí 30%. Měsíční splátka rozdělená do období 2 let činí 1.250 Kč. 
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Společnost MW Boulder s.r.o. nemohla využít jiného výhodnějšího bankovního 

produktu, protože by byl pronajímatelem zamezen vstup do objektu. 

 

Předpokládané měsíční náklady / prodej BAR 

Doplňková sportovní výživa 

iontové nápoje  2.000  Kč / měs. 

energy drinky   2.000  Kč / měs. 

energy tyčinky  3.000  Kč / měs. 

 

Ostatní nealkoholické nápoje 

minerální vody  5.000  Kč / měs. 

juice    3.060  Kč / měs. 

limo    2.500  Kč / měs. 

káva, čaj   1000  Kč / měs. 

Alkoholické nápoje  

pivo  

Krakonoš 12°  9.000   Kč / měs.    

Gambrinus 10° 21.375   Kč / měs. 

víno   4.000   Kč / měs. 

destiláty  4.000  Kč / měs. 

Ostatní sortiment 

chuťovky  3.500   Kč / měs. 

 

CELKEM  60.435  Kč / měs. 
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2.2.3  Analýza předpokládaných měsíčních výnosů 

 

a) Boulderová stěna + aerobní zóna 

 

Celkový počet hodin provozu / měsíc 250  hod. 

Celková kapacita počtu osob  15  osob 

Základní sazba vstup. poplatku  50  Kč bez omezení 

Vstupní sleva pro HO TU   33,33% = 30 Kč 

Vstupní paušál pro školy   300  Kč / hod. 

Celkový počet hodin / měsíc – školy 60  hod. 

Vstupní paušál pro SVČ TU  300  Kč / hod. 

Celkový počet hodin / měsíc – SVČTU 40  hod. 

 

Předpokládaná návštěvnost – veřejnost 15  os. / den 

Předpokládaná návštěvnost – HO TU 15  os. / den 

Předpokládaná návštěvnost – školy 3  hod. / den 

Předpokládaná návštěvnost – SVČ TU 2  hod. / den 

 

Předpokládaný výnos – veřejnost  22.500 Kč / měsíc 

Předpokládaný výnos – HO TU  13.500 Kč / měsíc  

Předpokládaný výnos - školy  18.000 Kč / měsíc 

Předpokládaný výnos – SVČ TU  12.000 Kč / měsíc 

 

Celkové výnosy – Boulderová stěna 66.000 Kč / měsíc 

 

b) Bar 

Celkový počet hodin provozu / měsíc 240  hod. 

Celková předpokládaná tržba / den 4.000  Kč 

 



30 

Celkový předpokládaný výnos / měsíc 120.000 Kč 

 

Dalšími zdroji příjmů jsou zejména firemní vzdělávací a volnočasové akce, 

příjmy plynoucí z možnosti pronájmu celého sportovního zařízení nebo jeho části, 

z pořádání organizovaných činností pro podporu mládeže a z pořádání závodů. 

 
 
2.3  Zdroje financování 

 Z důvodu nedostatečného vlastního kapitálu je nutné využít některých externích 

zdrojů financování. Jako optimální řešení se ukázala kombinace několika zdrojů 

financí.  

Prvotní vlastní vklad byl zajištěn z vlastního jmění. Bankovní půjčku poskytla 

Česká spořitelna a.s., pro navýšení počátečního kapitálu bylo využito možnosti sepsání 

smlouvy v rámci sociálního programu pro zaměstnance společnosti Siemens 

Nízkonapěťová spínací technika s.r.o., která si jednorázově předplatí roční vstup na 

sportoviště. Posledním využitým zdrojem financování byla dohoda s majitelem 

pronajímaných prostor, tedy se Základní školou R. Frimla v Trutnově. Dohoda spočívá 

v jednorázové půjčce s dvouletou splatností podmíněnou přístupem do pronajímaných 

prostor. 

 

2.3.1  Bankovní zdroje 

 

„Půjčka  

Produkt je určen fyzickým osobám - občanům České republiky s trvalým 

pobytem na území České republiky a cizím státním příslušníkům s povolením k 

trvalému pobytu na území České republiky.  

 

Charakteristika a popis produktu  

Půjčka Vám umožní získat až 300 tis. Kč na financování Vašich soukromých potřeb. 

Nemusíte shánět žádné doklady k prokázání účelu Půjčky, peníze Vám budou 

převedeny na Váš účet nebo vyplaceny v hotovosti.  
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Výhody  

1) uzavřít smlouvu můžete již na první návštěvě pobočky  

2) k uzavření smlouvy Vám postačí pouze průkaz totožnosti  

3) výši splátek si stanovíte dle svých možností  

4) půjčku poskytujeme bez ručitele  

5) můžete se pojistit pro případ, že byste nemohli pravidelně splácet  

Podmínky založení  

Klient, který splní podmínky banky pro poskytnutí úvěru a prokáže, že je schopen úvěr 

v dohodnutém termínu ze svých příjmů splatit. V případě, že klientovi není zasílán 

příjem na účet u České spořitelny je třeba před čerpáním úvěru doložit příjmy. 

Prokázání příjmu:  

Klient s příjmy ze závislé činnosti:  

1) potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu  

Klient s příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti:  

1) daňové přiznání za poslední ukončené zdaňovací období (včetně přílohy) 

potvrzené razítkem daňového úřadu na každé straně  

2) doklad o zaplacené daně  

3) doklady prokazující oprávnění podnikat  

Úroky  

1) úroková sazba je neměnná po celou dobu splatnosti úvěru  

2) úrokové sazby České spořitelny 
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Parametry Půjčky  

Výše úvěru 

1) min. 15 tis. Kč  

2) max. 300 tis. Kč 

Splatnost úvěru 

1) do 72 měsíců  

2) u akčních splátek 84 měsíců  

Čerpání úvěru 

1) ihned jednorázově v hotovosti či převodem na účet klienta k jeho volnému 

použití  

Splácení úvěru 

1) úvěr je splácen pravidelnými měsíčními splátkami ( 7 )“ 

„Roční procentní sazba nákladů  

Roční procentní sazba nákladů (dále jen RPSN) je číslo, které má umožnit 

spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN 

udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho 

roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. 

Poskytovatel spotřebitelského úvěru je v Česku od 1. ledna 2002 ze zákona 

povinen uvádět u své nabídky i RPSN (tato povinnost je částečně omezena, RPSN se 

nemusí uvádět např. u úvěrů nižších než 5000 Kč nebo vyšších než 800 000 Kč, u 

úvěrů splatných nejdéle do tří měsíců apod.). Pokud poskytovatel tuto povinnost 

nesplní, je jím poskytnutý úvěr automaticky úročen diskontní sazbou ČNB (což je 

zpravidla pro zákazníka výrazně výhodnější). Obdobnou povinnost mají i poskytovatelé 

v ostatních zemích EU, vyplývá ze směrnice 98/7/ES. 
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Účel RPSN 

Při uzavírání půjčky je obvykle velmi obtížné porovnat nabídky jednotlivých 

poskytovatelů pouze podle roční úrokové míry úvěru. Často jsou vyžadovány různé 

dodatečné platby: 

• poplatky za uzavření smlouvy (administrativní poplatky),  

• poplatky za správu úvěru,  

• poplatky za vedení účtu,  

• poplatky za převody peněžních prostředků,  

• první navýšená splátka (akontace),  

• u leasingu odkupní cena předmětu,  

• pojištění schopnosti splácet  

• apod.  

Úrokové míry bývají uváděny s různým základem (roční, měsíční, týdenní). RPSN, 

které zahrnuje všechny platby a je zásadně na roční bázi, tak usnadňuje orientaci při 

porovnání různých nabídek. 

 

Výpočet RPSN 

RPSN vyjadřuje úrokovou míru, pro kterou se rovná čistá současná hodnota 

získaných půjček čisté současné hodnotě výdajů (splátek, poplatků apod.), jedná se tedy 

o takové r, pro které platí následující rovnice: 

,  

kde 

• m je počet poskytnutých půjček,  

• Ai je výše i-té poskytnuté půjčky,  

• ti je doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byla i-tá půjčka 

poskytnuta,  

• n je počet plateb,  

• Bj je výše j-té platby (splátky, poplatku atd.),  

• sj doba (v letech a zlomcích roku ode dne 1. půjčky), kdy byl j-tý poplatek 

zaplacen.  
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Z této rovnice se r zpravidla počítá numericky pomocí počítače (např. metodou 

půlení intervalu), neboť analytické řešení je obvykle příliš složité. ( 16 )“ 

 

2.3.2  Fondy Evropské unie 

 

Strukturální fondy Evropské unie 

Slouží k financování cílů regionální a strukturální politiky EU, čili hlavně ke 

zvyšování hospodářské vyspělosti evropských regionů. Společnost MW Boulder s.r.o. 

bude uplatňovat žádost o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, který 

podporuje níže uvedené segmenty. 

 

Evropský fond regionálního rozvoje (dále jen ERDF) 

ERDF (European Regional Development Fund) je nejdůležitější ze strukturálních 

fondů.  

Má za cíle: 

1) zlepšování infrastruktury  

2) podpora nových pracovních míst  

3) podpora malých a středních podniků  

4) rozvoj technologií  

5) ochrana a zlepšování životního prostředí  

6) rozvoj turistiky  

 

„Dotační program  

V rámci finanční podpory pro další rozvoj firmy MW Boulder s.r.o. a tím i 

celoroční podpory činnosti mládeže ve volném čase byl zvolen dotační program 

Celoroční činnost ve volném čase dětí a mládeže – SMR200801, vypsaný pro rok 

2008 Královéhradeckým krajem.  

Možnost čerpání dotace mohou všechny subjekty podle zákona 129/2000 SB. 

Jsou to zejména: 

1) občanská sdružení 

2) obecně prospěšné společnosti 

3) registrované církve a náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby 
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4) organizace s mezinárodním prvkem, jejíž činnost je povolena dle  

zákona č. 116/1985 Sb. 

5) obce a města 

6) příspěvkové organizace a školské právnické osoby 

7) fyzické osoby, které jsou samostatnou účetní jednotkou vyvíjející veřejně 

prospěšnou činnost 

8) právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost výjimku tvoří program 

SMR200812 (ZŠ, SŠ A SCM) 

 

Zvolený dotační program 

Celoroční činnost ve volném čase dětí a mládeže – SMR200801 

Cíl programu: 

Podpora pravidelných aktivit pro děti a mládež ve volném čase 

Popis a rozsah programu: 

Podpora pravidelných volnočasových aktivit pro organizované i neorganizované děti a 

mládež do 26 let, integrace zdravotně postižených i jinak znevýhodněných skupin dětí a 

mládeže v rámci volnočasových aktivit, příspěvek na činnost otevřených klubů a 

provoz kluboven, tvorba informačního systému zaměřeného na problematiku dětí a 

mládeže. 

Výše dotace: 10 000 Kč až 100 000 Kč ( 17 )“ 

 

Společnost MW Boulder s.r.o. splňuje podmínky o veřejně prospěšné činnosti 

v rámci úzké spolupráce s SVČ Ttutnov a ZŠ R. Frimla v Trutnově. 

Čerpání dotačního programu se finančně nepromítá do studie, protože bude uplatněno 

až v návaznosti na zahájení provozu sportovního centra. K této studii je přiložena 

žádost o poskytnutí dotace a popsány náležitosti, které bude muset společnost splňovat. 

 
 
Finanční podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti školství, 

kultury, volnočasových aktivit a sportu 

Prováděcí pokyn k realizaci finanční podpory z rozpočtu kraje v oblasti školství, 

kultury, volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu v Královéhradeckém kraji (dále 

jen dotační programy) vydaný dle čl.V, odst. 5 “Zásady poskytování finanční 
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podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo 

právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje“. 

 

„Podpory z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

 
a) Charakteristika dotačních programů, specifikace a podmínky k poskytování 

finanční 

1.  Dotační programy rozlišují: 

 - jednoleté programy 

 - víceleté programy. 

2.  Jednoleté a víceleté programy podporují opatření, cíle a aktivity PRK a SRK. 

3.  Podpora jednoletých programů se poskytuje na období 1 kalendářního roku. 

4.  Podpora víceletých programů se poskytuje obvykle na období 2 kalendářních 

roků. 

 Finanční prostředky jsou poskytovány jednorázově na celý projekt. 

5.  Finanční podpora na jeden projekt může činit maximálně 200.000 Kč ( projekty

 z oblasti kultury maximálně 500.000 Kč). 

6.  Finanční podpora je poskytována formou daru nebo dotace z rozpočtu kraje. 

Formou daru jsou podporovány finančně nenáročné projekty. Minimální výše 

takto poskytnuté podpory činí 10.000,- Kč, maximální výše 100.000,- Kč. Formou 

dotace jsou podpořeny projekty ve výši 101.000,-Kč až 200.000,-Kč ( kultura –

500.000 Kč). Podpora poskytovaná příspěvkové organizaci zřízené krajem je 

vždy poskytovaná formou dotace. 

7.  Finanční podpora je poskytována účelově a lze ji použít pouze na úhradu nákladů 

realizovaného projektu nebo činnosti v souladu se schváleným projektem. 

 V rozpočtu projektu nesmí být kalkulován zisk. Zisk nesmí být ani fakticky 

realizován. 

 

b) Zahájení dotačního řízení , schvalování dotačních programů 

 

1.  Návrh jednotlivých dotačních programů s jejich charakteristikou zpracuje a 

předkládá odvětvový odbor krajského úřadu (dále jen odbor) po projednání v 
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příslušném výboru zastupitelstva (dále jen výbor) odboru evropských záležitostí a 

mezinárodních vztahů k posouzení z hlediska možnosti jejich financování z 

prostředků EU nebo Finančních mechanismů EHP/Norska. Následně Rada 

Královéhradeckého kraje (dále rada) rozhodne o jejich zařazení mezi dotační 

programy financované z rozpočtu kraje. 

2. Zastupitelstvo schválí tématické zaměření programů schválených a zařazených 

radou do skupiny programů financovaných z rozpočtu kraje spolu s prováděcím 

pokynem, výší finančních prostředků převáděných z kapitoly 13 do kapitoly 

příslušného odboru. Schválí i monitorovací orgán, složený ze členů příslušného 

výboru zastupitelstva. Návrh dotačního programu předkládaný zastupitelstvu 

obsahuje vždy následující informace: 

- název programu, 

- cíl programu, 

- popis a rozsah programu,  

- okruh žadatelů o dotaci programu, 

 Dotační programy v oblasti školství, kultury, volnočasových aktivit a sportu 2 

3.  Rada kraje následně na základě návrhu předloženého odvětvovým odborem 

rozhodne o obsahu zadání, termínu vyhlášení a zveřejnění zastupitelstvem 

schválených dotačních programů, o termínu uzávěrky, schválí specifické 

podmínky jednotlivých programů a jmenuje členy hodnotícího orgánu. Návrh 

zadání dotačních programů zpracuje a předkládá radě odvětvový odbor po 

projednání v příslušném výboru. 

4.  Zadání dotačního programu obsahuje vždy následující informace: 

- název programu, 

- odkaz na opatření, specifický cíl, opatření a aktivitu uvedenou v rozvojovém 

programu, 

- cíl programu, 

- popis a rozsah programu podpory, 

- okruh žadatelů, 

- lokalizace projektů, 

- přijatelné a nepřijatelné výdaje, 

- základní a specifická kritéria pro posuzování projektů, 
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- minimální a maximální výše dotace, 

- maximální podíl dotace na celkových nákladech projektu, 

- platební podmínky, 

- termíny a podmínky podání žádostí o podporu, 

- odpovědnost za realizaci projektu (příslušný odbor KÚ), 

- obsahové náležitosti žádosti o poskytnutí podpory, 

- povinné přílohy žádosti, 

- specifické přílohy žádosti, 

- formulář žádosti. 

5.  Žádost o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu obsahuje zejména: 

- název projektu, 

- údaje o žadateli, 

- cíle projektu, 

- věcný obsah projektu, 

- harmonogram a místo realizace projektu, 

- osobu odpovědnou za realizaci projektu, 

- vymezení cílové skupiny, 

- celkové náklady projektu rozdělené do jednotlivých nákladových položek, 

rozdělení na investiční a neinvestiční výdaje 

- údaje o výši vlastního podílu, popř. finanční spoluúčasti dalších partnerů na 

projektu, 

- požadovanou výši finanční podpory z programu a její využití (dle položek), 

- evalvace projektu, měřitelné vyhodnocení, přínos pro region 

- u obcí výpočet ukazatele dluhové služby, 

- u obcí zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření z předcházejícího roku 

6.  Žádosti o finanční podporu s podrobným popisem projektu se podávají v 

elektronické podobě a zároveň ve fyzické podobě prostřednictvím podatelny 

krajského úřadu do termínu stanoveného v podmínkách dotačního programu. 

Postup, lhůty a forma podání žádosti o poskytnutí podpory, povinné přílohy 

žádostí budou stanoveny podmínkami jednotlivých dotačních programů (viz čl. 

II.4). 
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7.  Žádost o poskytnutí finanční podpory dále obsahuje další informace požadované v 

podmínkách dotačního programu. 

8.  Zaslané žádosti o dotaci včetně příloh se nevracejí. 

 Dotační programy v oblasti školství, kultury, volnočasových aktivit a sportu 3 

 

c) Vyhlášení dotačního programu 

1.  Rada rozhodne o datu vyhlášení dotačního programu tak, aby mezi vyhlášením 

dotačního programu a posledním možným dnem podání žádosti o podporu 

uplynulo minimálně 30 dní. 

2. Dotační programy mohou být vyhlašovány několikrát ročně – vícekolově (při 

zachování celkové schválené výše finančních prostředků). 

3.  Vyhlášení dotačního programu formou výzvy k předkládání projektů bude 

obsahovat požadavky a informace obsažené v článku II.4. a další nezbytné 

informace organizačně technického charakteru. 

4. Vyhlášení dotačního programu zabezpečuje odbor ve spolupráci s tiskovým 

oddělením krajského úřadu. Dotační program bude vyhlášen prostřednictvím 

webové stránky kraje a dále pak prostřednictvím tisku, vlastních tiskovin či 

jinými dostupnými prostředky tak, aby byla zajištěna široká informovanost o 

možnosti získat podporu z rozpočtu kraje. Odbor dále zveřejní na webové stránce 

kraje témata a podrobné podmínky dotačních programu. 

 

d) Rozhodování o poskytnutí dotace 

1. Náležitosti žádosti o finanční podporu posoudí hodnotící orgán jmenovaný radou. 

Hodnotící orgán může pověřit příslušný odbor kontrolou formálních náležitostí 

došlých žádostí. 

2. Hodnotící orgán posuzuje především: 

- soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem, 

- soulad projektu s obecně platnými právními předpisy, 

- doklady o předkladateli požadované dotačním programem, 

- prokazatelné využití poskytnutých prostředků ve prospěch rozvoje 

Královéhradeckého kraje, 

- věrohodnost předkladatele projektu 
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- další hlediska projektu významná vzhledem k zaměření vyhlášeného programu. 

 

3. Na základě celkového posouzení projektů hodnotící orgán doporučí přidělení a 

výši finanční podpory konkrétním žadatelům. 

4.  Každý člen hodnotícího orgánu rady prokáže čestným prohlášením nestrannost při 

rozhodování. V případě střetu zájmů se nezúčastní projednávání a hlasování o 

projektu. 

5.  Odvětvový odbor je před projednáním návrhu v orgánech kraje povinen 

zaevidovat navržené částky podpor doporučené hodnotícím orgánem do příslušné 

elektronické evidence. 

6. Veškeré žádosti o poskytnutí podpory jsou administrovány monitorovacím 

systémem KÚ. 

7. Na základě rozhodnutí příslušeného orgánu kraje (zastupitelstvo, rada) bude 

žadateli poskytnuta podpora ve výši a za podmínek dle daného rozhodnutí, a to na 

základě písemné smlouvy. Nezbytné součásti smluv o poskytnutí podpory a 

jednotnou formu smluv stanoví oddělení legislativní a právní. 

8. V případě, že je příjemcem dotace příspěvková organizace zřízená obcí, kraj 

uzavře smlouvu s příspěvkovou organizací, ve které je stanoveno, že prostředky 

budou poukázány prostřednictvím rozpočtu jejího zřizovatele (obce). Příslušný 

odvětvový odbor Krajského úřadu Královéhradeckého kraje oznámí obci, že 

rozhodl o poskytnutí finančních prostředků jí zřízené příspěvkové organizaci. 

 V oznámení bude uveden účel poskytnutých prostředků a s odkazem na 

ustanovení § 28 odst. 6, z. 250/2000 Sb. požádá obec o neprodlený převod 

prostředků příspěvkové organizaci. 

 Dotační programy v oblasti školství, kultury, volnočasových aktivit a sportu 4 

 

e) Čerpání dotace a realizace projektu 

1.  Čerpání prostředků z rozpočtu kraje je možné až po uzavření smlouvy. 

2.  Smlouva obsahuje zejména podmínky, za kterých se finanční podpora z dotačního 

programu poskytuje v souladu s platnými právními předpisy. Smlouva obsahuje 

zejména výši dotace, účel použití, způsob a termín vyúčtování, lhůty a podmínky 
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vrácení daru nebo dotace, případně její části, důvody pro odstoupení od smlouvy a 

v případě neplnění smluvních podmínek některou ze smluvních stran výši sankcí. 

3.  Výdaje uznatelné pro financování projektu z finanční podpory kraje vznikají ode 

dne přijetí finanční podpory příjemcem, s výjimkou kompenzace výdajů 

souvisejících s rozpočtem akce již provedených. Použije-li příjemce část finanční 

podpory na kompenzace již provedených výdajů, je povinen každou provedenou 

kompenzaci výslovně zachytit v závěrečné zprávě a vyúčtování finanční podpory. 

4.  Nebude-li nabídka na uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory příjemcem 

přijata a všechna podepsaná vyhotovení smluv vrácena poskytovateli do 30 dnů 

od doručení návrhu smlouvy příjemci, necítí se být nadále poskytovatel svou 

nabídkou na uzavření smlouvy vázán. 

5.  Příjemce finanční podpory je povinen poskytnuté prostředky z rozpočtu kraje 

použít v souladu se smlouvou a k účelu, na který mu byly poskytnuty. 

6.  Pokud se nemění obsah smlouvy o poskytnutí podpory, je žadatel oprávněn 

provést změny uvnitř schváleného rozpočtu (přesuny mezi jednotlivými 

položkami) daného projektu až do celkové výše 10% rozpočtované částky bez 

souhlasu poskytovatele. K provedení změn uvnitř schváleného rozpočtu 

převyšujících 10% celkové rozpočtované částky je třeba souhlasu poskytovatele. 

 O změnu nebo prodloužení termínu realizace projektu v rámci musí žadatel 

poskytovatele požádat. Pokud se nemění obsah smlouvy o poskytnutí dotace, 

rozhoduje o změnách v realizaci projektu a změně schváleného účelu na daný 

projekt příslušný výbor zastupitelstva na základě písemné žádosti příjemce dotace 

podané prostřednictvím odboru, který k žádosti přiloží své stanovisko. Změna 

účelu je možná pouze v rámci schválené dotace. 

6. V případě, že žadateli nebyla schválena finanční podpora v požadované výši, 

musí být rozpočtovaná výše vlastního finančního podílu žadatele na projektu 

zachována. 

 Ke změně vlastního finančního podílu žadatele může dojít pouze v případě, že 

snížení výše finanční podpory ovlivní rozsah realizace projektu nebo části 

projektu, na který byla tato část podpory kraje určena. V tomto případě předloží 

žadatel poskytovateli aktualizovaný rozpočet a požádá o změnu projektu avšak 

poměr poskytnuté finanční podpory a ostatních zdrojů financování projektu musí 
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být zachován dle poměru uvedeného v původní žádosti. V případě této změny se 

postupuje dle čl. V.6. 

8.  Způsob použití a vyúčtování dotace podléhají kontrole orgánů Královéhradeckého 

kraje ve smyslu zákonných předpisů a vnitřních předpisů kraje. 

9.  Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky zpět na účet 

poskytovatele, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy zjistí, že celou finanční podporu 

nebo její část nevyčerpá, resp. v případě darů, že nebude akci nebo její část, na 

kterou byl dar určen realizovat. Současně s provedením platby příjemce informuje 

o této skutečnosti poskytovatele prostřednictvím příslušného oddělení krajského 

úřadu, které přidělení finanční podpory administrovalo. 

10. Příjemce dotace se musí při jednání s dodavateli řídit zákonem č. 137/2006 Sb.,  

 o veřejných zakázkách v platném znění a příslušnými vnitřními předpisy kraje. 

 Dotační programy v oblasti školství, kultury, volnočasových aktivit a sportu 5 

 

f) Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace 

1.  Příjemce finanční podpory je povinen předložit závěrečnou zprávu do 30 dnů po 

ukončení realizace projektu dle podmínek smlouvy. Spolu se závěrečnou zprávou 

je příjemce povinen předložit i vyúčtování čerpání dotace, nejdéle však do 31. 1. 

následujícího roku. 

2.  Závěrečná zpráva obsahuje zejména: 

- označení příjemce finanční podpory, 

- označení dotačního programu a číslo smlouvy, 

- popis realizace projektu včetně dodržování harmonogramu, 

- vyhodnocení (evalvace a výsledek měřitelnosti a přínosu pro region) 

- celkové zhodnocení projektu. 

3.  Přílohou závěrečné z p r á v y mohou být další materiály a dokumenty (např. 

fotografie, novinové články, plakáty, prezenční listiny apod.). 

4.  Vyúčtování finanční podpory bude provedeno dle podmínek daných smlouvou. 

5. V případě, že příjemce finanční podpory nepředloží ve stanoveném termínu 

závěrečnou zprávu a vyúčtování a nevrátí nevyčerpané finanční prostředky, bude 

postupováno ve smyslu příslušného ustanovení smlouvy o poskytnutí daru nebo 

dotace. 
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6.  V případě vykázaného vyššího podílu finanční podpory na celkových nákladech 

projektu, než bylo stanoveno ve smlouvě, musí být finanční prostředky připadající 

na překročený podíl vráceny na příslušný účet kraje ve smyslu příslušného 

ustanovení smlouvy o poskytnutí finanční podpory. 

 

g) Hodnocení dotačního programu 

1.  Přínos dotačního programu a jeho dopad na rozvoj kraje hodnotí monitorovací 

orgán zastupitelstva. Po skončení dotačního programu předkládá výsledky 

hodnocení příslušnému výboru. 

2.  Výsledky hodnocení, údaje o žadatelích a poskytnutých darech nebo dotacích (tj. 

jméno příjemce, název projektu, označení dotačního programu, výše podpory) 

budou v každém kalendářním roce zapsány do veřejně přístupného informačního 

registru. ( 17 )“ 
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2.3.3  Kombinovaná forma financování  

Celkové plánované výdaje činí 530 tis. 

 

Vlastní investice 300  tis. 

Můj vklad do vybavení sportovního areálu. Peníze vkládám z vlastního jmění. Při 

rozdělování dědictví byl prodán rodinný dům a můj podíl činil právě 300 tis. Kč. 

 

Banka   100  tis. 

Jedná se o rychlou půjčku u České spořitelny. K této půjčce není nutné dokládat 

předešlé příjmy a mít zajištění jinou nemovitostí. 

 

Siemens  80  tis. 

V rámci sociálního programu ve společnosti Siemens Nízkonapěťová spínací technika, 

s.r.o. byl naší společnosti věnován příspěvek na vnitřní vybavení. Zároveň byl 

dohodnut roční vstup zaměstnanců zdarma. 

 

Majitel objektu 50 tis. 

Majitel objektu ZŠ R. Frimla poskytla peněžitý příspěvek na období 2 let. Po 2 letech 

bude půjčka navrácena majiteli ve výši 80 tis. Kč. Tento příspěvek je podmíněn 

přístupem do objektu. 
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2.4  SWOT analýza 

 Završením strategické analýzy je diagnóza silných stránek, slabin, hrozeb a 

příležitostí. V této fázi je nutno odhadnout a zhodnotit silné a slabé stánky, budoucí 

příležitosti a hrozby firmy a určit její hlavní konkurenční výhody (competitive 

advantage) a klíčové faktory úspěchu (key success factors).  

 

 

SILNÉ STRÁNKY 

� Dostupnost centra pro zájemce 
� Odbornost provozovatele 
� Komplexnost služeb 
� Relativně nízké vstupní náklady 
 

SLABÉ STRÁNKY 

� Podnikatelská nezkušenost 
provozovatele 

� Činnost v pronajatých prostorách 
� Nedostatečný vlastní kapitál 
 
 

 

PŘÍLEŽITOSTI 

� Rozšiřování komplexnosti služeb 
� Možnost rozšiřování centra 
� Minimální konkurence 
� Stoupající popularita služby 
� Získání i zahraniční klientely 

(rekreace v Královéhradeckém 
regionu a spolupráce s firmou  
My Way agency) 

 

HROZBY 

� Relativně snadný vstup do odvětví 
� Snadné přizpůsobení se konkurence 
 

 

Dílčí závěr: 

 Společnost MW Boulder s.r.o. má předpoklady pro úspěšné obsazení místa na 

regionálním trhu. Základní pilíře životaschopnosti, kterými je odbornost, přístupnost 

pro zákazníka a komplexní nabídka služeb, zaručují možnost efektivního využití 

příležitostí pro svůj stabilní růst a další rozšiřování nabízených služeb.  

 Velkou předností je konkurenční náskok před potencionálními konkurenty, kteří 

vstoupí na tento trh později.Tyto možnosti dávají firmě MW Boulder s.r.o. dostatečný 



46 

prostor pro rozvoj své základny, svých marketingových a strategických cílů. Toto 

působení bude podpořeno kladením velkého důrazu na odbornost a vzdělávání 

zaměstnanců firmy.  

 Relativně příznivými podmínkami na trhu budou trvale snižována rizika 

plynoucí z podnikatelské nezkušenosti provozovatele. Počáteční provoz sportovního 

centra bude realizován v pronajatých prostorách. Vzhledem k výsledkům průzkumu a 

situaci na regionálním trhu je plánován přesun centra do vlastních prostor v období 

dvou let od jeho otevření. Výše zmíněné závěry také zaručují minimalizaci rizika 

vstupu do podnikání s nedostatečným počátečním kapitálem. Politika firmy MW 

Boulder s.r.o. bude trvale zaměřena na analýzy a vyhodnocování interních i externích 

faktorů včetně svých nedostatků, které budou systematicky eliminovány a 

odstraňovány. 
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III. NÁVRHOVÁ ČÁST 

Nejvhodnější právní formou pro společnost MW Boulder, vzhledem k její velikosti a 

potřebám, je společnost s ručením omezeným.  

 

3.1 Návrh klíčových aktivit společnosti MW Boulder s.r.o. 

 

Společnost „MW Boulder“ bude založena jako nová společnost s ručením omezeným. 

Bude využívat služeb od roku 2007 fungující společnosti „My Way agency“, která 

vznikla jako vyústění dlouholetého působení v oblasti outdoorových aktivit, 

horolezectví, lyžování a zážitkové pedagogiky.  

Společnost My Way agency je rozdělena do dvou základních segmentů. Prvním 

segmentem jsou zimní aktivity a druhým letní aktivity.  

Do zimních aktivit spadá 

1) lyžařská a snowboardová škola  

2) lanové aktivity (lanové překážky a hry, zimní slaňování atp.) 

3) jízdy se psím spřežením 

4) jízdy na koních 

5) hry na sněhu (denní, noční) 

6) průvodcovská činnost 

7) horské přejezdy na sáňkách, přechody na sněžnicích 

Do letních aktivit spadá 

1) horolezecké kurzy 

2) vysokohorská turistika 

3) MTB 

4) průvodcovská činnost 

5) další volnočasové aktivity 

 

Dalším odděleným segmentem My Way agency je poskytování informací, 

zázemí a kurzů pro zahraniční turisty, kteří míří do České republiky. Společnost  
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MW Boulder s.r.o. bude zajištěna celoročním provozem. Provozovna je koncipována 

k mnohostrannému využití propojením sportovních činností, zábavy a kultury. 

Prostory určené ke sportovním účelům (boulderová stěna, aerobní a zahřívací 

zóna), prostory určené pro různá setkání a zábavu (bar) a část určená pro semináře, 

prezentace, diashow a firemní akce. Další součástí projektu je maloobchod se 

specializovaným sortimentem. 

 

Strategické cíle 

Strategickým cílem projektu je, jak je zmíněno výše, vytvoření multifunkčního 

zařízení, sloužícího jako zábavní a sportovně vzdělávací středisko nabízející služby 

širokému spektru zákazníků. Další základní myšlenkou je schopnost aktivního 

získávání nových zákazníků pomocí nabízených služeb a marketingových aktivit. 

 

Specifické cíle 

Boulderová stěna musí být sestavena pro parametry potřebné k pořádání závodů. 

Nezbytností jsou proto vhodně volené profily jednotlivých bloků a dostatečná výška. 

Dopadiště pod stěnou musí splňovat bezpečnostní požadavky. Podlaha bude proto kryta 

speciálně vyrobenými žíněnkami učenými pro boulderové stěny. 

Stěna bude zvlášť upravena pro lanové aktivity, které budou sloužit pro 

specializované kurzy, firemní akce a teambuildingy. Úpravy budou spočívat v instalaci 

postupových a kotvících bodů, na kterých budou lanové systémy kotveny. Tato síť 

kotvení je velmi variabilní a využitelná pro veškeré potřeby lanových aktivit. Pro 

komfortní zázemí budou zbudovány šatny včetně sociálního zařízení. Příchozím 

zákazníkům jsme připraveni nabídnout zapůjčení veškerého vybavení pro užívání 

boulderové stěny. 

 

Aerobní a zahřívací zóna 

Tyto prostory slouží zejména k aerobním aktivitám, jimiž jsou šlapací kola, 

běžecké trenažéry, veslovací stroje, jednoduché posilovací lavice a činky. Prostory 

budou využívány jak k vlastnímu tréninku, tak k přípravě na lezecký trénink. Nebudou 

zde chybět specifické pomůcky pro strečing a pro lezeckou přípravu (kampus, 

posilovací desky). 
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Bar 

Nekuřácký bar je zbudován ve vstupních prostorách. Jeho součástí je i menší 

terasa s posezením. Bar není určen pouze pro aktivní návštěvníky sportovního centra, 

ale je volně přístupný široké veřejnosti. Velmi dobrým předpokladem využití jsou 

nedaleké cyklistické a turistické trasy. Další předností je zákaz kouření v prostorách 

baru a v celých prostorách sportoviště. Jedná se o druhý nekuřácký podnik v Trutnově. 

Podle příležitostného dotazování sportovně aktivních lidí, majitele výše zmiňovaného 

nekuřáckého podniku a vlastních zkušeností se bar ve sportovním centru MW Boulder 

velmi výrazně dostane do podvědomí. 

  

Společenské prostory 

Další důležitou součástí komplexu jsou společenské prostory. Jejich využití je 

plánováno zejména pro semináře a školení, prezentace, diashow a jiné firemní akce. 

Budou vybaveny stoly s židlemi, ozvučením, diaprojektorem a pomůckami vhodnými 

pro školení. Svou provozní kapacitou 25 – 30 osob budou vyhovovat velkému množství 

zákazníků z řad firem a dalších společností. Pro neformální akce typu diashow, 

cestovatelské prezentace a přednášky jsou prostory po rychlém upravení vybavení 

schopny pojmout cca 50 osob na sezení a dalších 15 osob na stání. 

 

Zhodnocení 

Propojením všech těchto segmentů sportovního centra a sportovních aktivit 

bude zvýšena ekonomická efektivita a vznikne tak komplexní nabídka služeb s velkým 

potenciálem rozšíření do budoucna.  

My Way Agency bude aktivně využívat služeb a prostor sportovního centra 

k provozování indoorových aktivit, kurzů a jako své zázemí. 

Společnost MW Boulder bude napomáhat reklamním a marketingovým činnostem 

vedením sportovních kurzů, zapojením školních institucí do regionálních soutěží, 

vedením mládeže a spoluprací s firmami. 
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3.1.1  Založení společnosti MW Boulder s.r.o. 

Prvním krokem je založení společnosti. Tento pojem nelze v žádném případě 

zaměňovat se vznikem společnosti. 

Pro společenskou smlouvu společnosti s ručením omezeným zákon stanovuje 

obligatorní formu notářského zápisu. Pakliže bude mít daná s.r.o. pouze jediného 

společníka (ať jím bude fyzická osoba či právnická osoba), nazývá se tento dokument 

zakladatelskou listinou, avšak veškeré jeho nezbytné náležitosti jsou se společenskou 

smlouvou zcela identické. 

Nezbytnými náležitostmi společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jsou: 

• Obchodní jméno 
MW Boulder s.r.o.  

• Sídlo  

Čs. Armády 71 

541 01 Trutnov 

• Určení společníků  

Společnost MW Boulder nemá více společníků 

• Předmět podnikání 

Poskytování sportovních služeb v oblasti horolezectví  

Poskytování služeb v oblasti hostinské činnosti 

Zprostředkovatelská činnost 

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 

• Výše základního jmění a výše vkladů jednotlivých společníků  

Při zápisu do obchodního rejstříku činil vklad 200.000 Kč 

• Jména a bydliště prvních jednatelů a způsob, jakým jednají  

Leoš Kratochvíl 

Čs. Armády 71 

541 01 Trutnov 

• Jména a bydliště členů dozorčí rady (pokud se zřizuje)  

Dozorčí rada nebyla prozatím zřízena 
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Složení vkladů 

 

Vklad, který stanoví podle § 60 Obchodního zákoníku (dále jen OZ) 

společenská smlouva nebo zakladatelská listina, byl složen na nově založený účet u 

České spořitelny a.s.. Ta zároveň vydala potvrzení o složení vkladu a jeho výši. Banka 

si před vydáním tohoto potvrzení vyžádala předložení zakladatelské listiny. Toto 

potvrzení je nutné při podání návrhu na zápis do Obchodního rejstříku. 

 

Získání živnostenského oprávnění 

Stejně jako fyzická osoba musí i právnická osoba mít živnostenské oprávnění 

(koncesi) pro své podnikání, pakliže se nechce dostat do rozporu se zákonem. 

Ohlášení živnosti bylo provedeno na živnostenském úřadě v Trutnově, resp. na 

živnostenském odboru na městském úřadě. Závazné náležitosti ohlášení jsou určeny v 

§45 Živnostenského zákona. 

Mezi nutné přílohy patří podle §46 Živnostenského zákona zejména: 

1) Výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce  

2) Doklad o zaplacení správního poplatku 1 000 Kč za každou ohlašovanou 

živnost  

3) Doklady o odborné způsobilosti požadované u řemeslných a vázaných živností  

4) Čestné prohlášení odpovědného zástupce  

5) Doklady, které prokazují případné provozování živnosti průmyslovým 

způsobem  

6) Doklad o tom, že právnická osoba byla založena, nebo je zřízena  

„Zápis společnosti do Obchodního rejstříku  

Návrh na zápis do Obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu 

(Hradec Králové), a to ve lhůtě 90 dnů od založení společnosti, přičemž jej podepisuje 

jednatel v tomto případě Leoš Kratochvíl. Podpisy musí být úředně ověřeny.  
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Jako povinné přílohy se k návrhu na zápis přikládají: 

1) Společenská smlouva nebo zakladatelská listina  

2) Oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy apod.)  

3) Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k 

prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo (v případě společnosti MW 

Boulder s.r.o. jsou přiloženy dokumenty vážící se k pronajímaným prostorám) 

4) Dokument o splnění vkladové povinnosti  

5) Výpis z Rejstříku trestů pro jednatele ne starší 3 měsíců  

6) Čestné prohlášení jednatelů, že jsou plně způsobilí k právním úkonům  

7) Čestné prohlášení jednatelů, že splňují podmínky provozování živnosti podle §6 

Živnostenského zákona  

8) Čestné prohlášení jednatelů, že splňují podmínky podle §38l OZ  

Tato fáze je největším úskalím námi popisovaného procesu. Rejstříkové soudy často 

vyřizují návrhy na zápis do Obchodního rejstříku i půl roku.  

Dnem, kdy je s.r.o. zapsána do Obchodního rejstříku, zároveň vzniká a stává se tak 

právnickou osobou se způsobilostí k právním úkonům. V mezidobí mezi založením 

společnosti a jejím vznikem má způsobilost k právním úkonům pouze tehdy, pokud 

později v souladu se zákonem vznikne. ( 18 )“ 

Další povinnosti 

Do 8 dnů od vzniku společnosti je ta povinna se zaregistrovat na Správě 

sociálního zabezpečení za účelem platby pojistného na sociální, důchodové a 

nemocenské pojištění. Tatáž povinnost vzniká nově vzniklé s.r.o. vůči zdravotní 

pojišťovně. Do 30 dnů od vzniku se musí nově vzniklá společnost zaregistrovat také na 

Finančním úřadu. 

V neposlední řadě vznikají některým konkrétním subjektům dle jejich činnosti i 

některé další povinnosti, jako je např. uzavření smlouvy o likvidaci obalů apod. tyto 

náležitosti se však přímo nevztahují ke společnosti MW Boulder, proto je nebudu dále 

zmiňovat. 
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3.1.2 Převzetí a úprava pronajatých prostor 

 Pronájem je plánován v nebytových prostorách Základní školy R. Frimla v 

Trutnově. Celková výměra těchto prostor je 150 m2. Pronajímatel i nájemník mají 

zájem na dlouhodobém pronájmu a to ve výši minimálně 5 let.  

 

Boulderová stěna 51 m2 

Aerobní zóna  20 m2 

Bar   30 m2 

Soc. zařízení  25 m2 

Neužitný prostor 24 m2 (chodba) 

Společenské prostory- Tyto prostory jsou prozatím poskytovatelem zajištěny 

v dočasných prostorách a nájem se nepromítá do rozpočtu předpokládaných měsíčních 

nákladů. Finanční investice spojená s těmito prostory se promítá pouze do 

jednorázových nákladů na pořízení, protože vybavení bude plně využíváno i v těchto 

dočasně poskytnutých prostorách. 

 

Prostory baru a sociálního zařízení jsou plně vybaveny a schopny okamžitého 

provozu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou v délce trvání 5 let. Smluvně 

dohodnutá výše ročního nájmu činí 103.500 Kč / m2. Nájem zahrnuje výdaje za 

spotřebu energií a vody. 

Pronajímatel se bude na financování vybavení prostor podílet peněžitou 

výpomocí ve výši 50 tis. Kč. Finanční výpomoc je podmíněná povolením vstupu do 

objektu a je pronajímatelem ošetřená navýšením o 30 tis. Kč. Celkem tedy bude 

navráceno 80 tis.Kč po uplynutí období 2 let. 

 

Právní forma převzetí pronajímaných prostor 

 Právní forma převzetí pronajímaných prostor je ošetřena nájemní smlouvou, 

která je uzavřená ve smyslu zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu 

 a podnájmu nebytových prostor (viz. příloha č.1). Dále byl vyhotoven zápis o předání a 

převzetí nemovitosti (viz. příloha č. 2.) 
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Fyzická forma převzetí a úprava pronajímaných prostor 

 Fyzická forma předání proběhla ke dni 20.5.2008 současně s uskutečněním 

všech právních úkonů spojených s řádným předáním pronájmu. Vlastní předání, při 

kterém byly shromážděny veškeré podklady pro předávací protokol, bylo provedeno 

s pí. Lenkou Krejcarovou, ředitelkou Základní školy R. Frimla v Trutnově. Zároveň byl 

dohodnut rozsah možných úprav prostor, které umožní zahájení provozu sportovního 

centra MW Boulder s.r.o.. 

 

Bar 

Bar je naplánován v místnosti o celkové výměře 30 m2 a 25 m2 venkovní 

zahrádky. Je vybaven veškerým zařízením nutným k běžnému provozu. 

 

základní vybavení:  

Připojení el. energie, vody, odpadů. 

 

Další vybavení: 

Barový pult s mycím zařízením, chladnička, mikrovlnná trouba, varná konvice, 

kávovar, nápojová chladnička. Bar je také vybaven jídelním a nápojovým servisem. 

 

Boulderová stěna 

Profesionálům i začínajícím lezcům můžeme nabídnout přes 300 m2 lezeckých 

profilů s více než čtyřiceti vyznačenými cestami různé obtížnosti. Dokonale tak 

odpovídá na požadavky stále většího počtu nadšenců, kteří rozmachu boulderování 

(tedy lezení bez jištění) propadli. 

Maximální výška stěny je 3,5 m. Na zemi jsou vysoké měkké matrace do 

kterých lezci padají. 

Jednotlivé profily stěny jsou složeny ze samonosných bloků, které je možné 

variabilně sestavovat do jiných profilů. Několik úseků stěny je stálých. Jsou vyrobeny 

z pryskyřice a instalovány na stálo. Tyto části se od klasických stěn liší svou imitací 

přírodních materiálů. Pryskyřice má pískovou povrchovou úpravu. 

Základním materiálem je dřevotříska s pískovou povrchovou úpravou. 

Jednotlivé bloky jsou složeny z desek, do kterých jsou vyvrtány otvory se závitovou 
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kovovou vložkou pro instalaci chytů. Jednotlivé chyty jsou nejčastěji z pryskyřice nebo 

ze dřeva. Chyty jsou připevněny šrouby do předem připravených otvorů v jednotlivých 

deskách profilů. 

Stěna nabízí i několik velkých struktur. Veškerý postupový materiál (chyty, 

stupy, struktury) je libovolně přemístitelný na jiné místo.  

Boulderová stěna bude speciálně upravena pro lanové aktivity, které budou 

sloužity pro specializované kurzy, firemní akce a teambuildingy. Úpravy budou 

spočívat v instalaci postupových a kotvících bodů, na kterých budou lanové systémy 

kotveny. Tato síť kotvení je velmi variabilní a využitelná pro veškeré potřeby lanových 

aktivit. 

 

Co je to bouldering? 

Bouldering je druh lezení, provozovaný bez lana na malých skalních blocích 

nebo nízkých skalách několik metrů nad zemí. Název pochází z anglického slova 

boulder - balvan. 

„Vznikl v 50. letech 20. století, původně byl bouldering používán pouze jako 

složka tréninkového plánu horolezců, přičemž cílem přípravy byly náročnější výstupy v 

horách. Jako samostatnému sportu se boulderingu poprvé začal věnovat v 50. letech 20. 

století John Gill, přední gymnasta, který shledal „lezení po šutrech“ zábavným ( 19 )“ 

 Jedná se o moderní atraktivní disciplínu zaměřenou na absolvování krátké cesty 

bez jistícího vybavení. Průměrná výška cest je do 5 metrů, cesty nejsou však omezeny 

pouze na vertikální pohyb. Často se využívá horizontálních traverzů, lezec tedy není 

omezen nejistotou nebo strachem z výšky. Krátce by se dal bouldering charakterizovat 

jako: co možná nejtěžší nebo nejzajímavější cestou na konec. Výhodou je hravost, 

nekomplikovanost a potřeba minimálního vybavení tudíž se jedná o cenově velmi 

dostupnou sportovní aktivitu. Bouldering je samostatná disciplína, která je také velmi 

často využívána k přípravě na sportovní sezónu. Indoor bouldering se do podvědomí 

širší veřejnosti se dostal v posledních letech jako zajímavá alternativa horolezeckého 

sportu a fitcentra. Oproti klasickým posilovnám a fitcentrům má také nesporné výhody 

v rozvoji síly, vytrvalosti, svalové koordinace a v neposlední řadě také koncentraci na 

precizní provedení určitého pohybu nebo jeho změny.  
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V současnosti získává velkou popularitu hlavně u začínajících lezců, asi i díky 

své nenáročnosti na vybavení a zkušenosti. 

Původně byl však bouldering používán pouze jako složka tréninkového plánu 

horolezců, přičemž cílem přípravy byly náročnější výstupy v horách.  

 

Nejběžněji používaným vybavením jsou: 

1)  lezečky, což je speciální obuv, která zároveň chrání nohu, a zároveň umožňuje 

jemné a obratné kroky a má dobrou přilnavost ke skále  

2) tzv. bouldermatka což je měkká podložka, která v případě pádu zabrání 

vážnějšímu zranění.  

2)  pytlík s „magnéziem“, což je chemický přípravek omezující pocení rukou  

Aerobní a tréninková zóna 

vybavení: 

 

1) 1x veslovací stroj 

2) 2x rotoped 

3) 2x crosstrainer 

4) 2x kampus  

5) 1x hrazda 

6) 2x žebřiny 

 

Aerobních aktivit bude využíváno zejména pro zahřátí a rozhýbání před 

boulderingovým tréninkem a také pro zakončení lezeckého tréninku. Zejména pro 

uvolnění svalů a částečnou regeneraci. Tato forma aktivity velmi výrazně snižuje riziko 

vzniku zranění při vlastním lezení na stěně.  

 

Další vybavení: 

1) hrazda 

2) žebřiny 

 



57 

kampus 

Campus board je lištová deska, kterou poprvé použil W. Gullich při tréninku na 

Action direct. 

Jedná se o různě velkou desku s pravidelně rozmístěnými lištami různých velikostí. 

Postačí velikost 1 na 2 m, sklon 10 až 30°, rozestupy mezi lištami 20 cm. Velikost lišt 2 

až 4 cm se zaobleným okrajem, materiál měkké dřevo. Mohou se použít i menší lišty, 

ale s krajní opatrností. Cvičení na campusu rozvíjí výbušnou sílu svalů paží a horní 

části těla a kontaktní sílu prstů. Kontaktní síla prstů je nástavbou maximální síly a v 

podstatě se jedná o co nejrychlejší uchopení chytu po dynamickém kroku. Velký přínos 

campusu je v rozvoji nervosvalové, mezisvalové koordinace a orientace v prostoru.  

O Campus boardu se říká, že je králem rozvoje maximální síly, také zde však 

dochází nejčastěji ke zraněním. Proto na cvičení na campusu přecházejte až dostatečně 

silní a považujte ho za vrchol silové přípravy ve speciálním tréninkovém období. 

„Obecná teorie aerobních aktivit  

Aerobní cvičení (z řeckého aero = vzduch) je taková pohybová aktivita, kdy 

práce svalů a metabolické procesy v nich, probíhají za přítomnosti kyslíku. Aerobní 

cvičení je jakékoliv cvičení prováděné střední intenzitou po delší čas se zvýšenou 

tepovou frekvencí. Během takového cvičení je kyslík využíván k přeměně tuků a 

glukosy k produkci adenosintrifosfátu neboli ATP, což je základní zdroj energie pro 

buňky. Tělo primárně používá k výrobě ATP glykogen, avšak při déle trvajícím výkonu 

začne tělo používat tukové zásoby. . 

Pravidelným aerobním cvičením se zlepšuje výkonnost kardiovaskulárního 

systému (plic, srdce a oběhové soustavy). Také dochází k pálení tuků (hubnutí), 

zejména ale až po 30 minutách cvičení. 

 

Hlavní zdravotní přínosy 

1) snížené riziko onemocnění srdce  

2) snížení krevního tlaku  

3) snížení celkového cholesterolu 

4) zvýšený oběh a zlepšení výkonu srdce a plic  

5) snížení tuku v těle 
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Obecná teorie střečingu 

Strečink (stretching) je vlastně anglické slovo. Znamená natahování, 

roztahování, ale v současné době ním celý svět označuje především speciální cvičení na 

zvýšení pohyblivosti těla. Účinně řeší i zdravotní problémy, které jiným formám 

sportování vzdorují. Důvodů proč cvičit strečink je tedy více.  

 

Proč cvičit strečink? 

1.  Protože je to příjemné a člověk se při tom cítí dobře. Ve světě moderní a výkonné 

společnosti se takový důvod zřídka vyslovuje nahlas. Je v nás hluboko zakořeněná 

víra, že zpravidla vše, co je příjemné, nemůže být prací, natož něčím užitečným. Z 

rozkošných a příjemných věcí máme pocit promarněného času a bez pocitů viny se 

jim věnujeme, jen když máme volno a dostatečně dlouho předtím jsme se trápili 

věcmi nepříjemnými, nudnými, namáhavými, jednoduše užitečnými…  

2.  Strečink představuje účinnou preventivní ochranu proti poraněním pohybového 

aparátu např. při běhu, nebo jiných sportovních aktivitách. Mnoho lidí se dnes 

věnuje WELLNESS, nebo jiným druhům sportům, kde je bezesporu nutností se 

věnovat takové formě protahování jako je strečink.  

3.  Je účinným prostředkem na snížení počtu zranění ve vrcholovém a výkonnostním 

sportu. Dle zkušeností je přímá souvislost mezi nedostatkem strečinku a počtem 

zbytečných zranění.  

4.  Strečink má vliv na kvalitu sportovního výkonu zvětšením rozsahu možného 

pohybu.  

5.  Strečink představuje účinnou přípravu na bezprostředně následující sportovní výkon 

– je tedy výbornou formou rozcvičení. Pro většinu z nás, kteří jsme zvyklí na 

rozcvičení v dynamické švihové poloze je to nová a ne celkem důvěru vzbuzující 

myšlenka. Nejsou třeba žádné hmity ani klusání.  

6.  Strečink představuje vítanou a mimořádně účinnou zbraň proti zkracování různých 

typů svalů i proti bolestem všedního dne a předčasné stařecké nepohyblivosti. Je 
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třeba dodat, že zkracování svalů je možné díky strečinku nejen zastavit, ale i vrátit 

jim jejich poddajnost.  

7. Strečinkem je možno kompenzovat působení nepříznivých vlivů pracovní situace a 

prostředí, škodlivých faktorů životního stylu a je možné zasáhnout preventivně i 

léčebně.  

8.  Tato cvičení mají potenciál kladně ovlivnit psychický stav cvičícího. Tonus svalstva 

je úzce spjatý s naším psychickým přežíváním. Strečink, tím že snižuje tonus 

svalstva a uvolňuje i posturální svalstvo, které bylo předtím v chronickém přepětí, 

zároveň způsobuje psychické uvolnění. Je proto užitečné si zacvičit vždy, když 

prožíváme nějaký stres.  

9.  Strečink rozvíjí uvědomování si vlastního těla. Většina z nás tráví život používajíc 

vlastní tělo často bezohledně a v podstatě hluše k jeho potřebám. Naučit se 

naslouchat a rozlišovat signály z orgánů vlastního těla není ani lehké, ale ani 

zbytečné. Obyčejně je však ignorujeme. Důkazem toho je množství civilizačních 

nemocí, které vše dostatečně podtrhují. ( 20 ), ( 21 )“ 

Společenské prostory 

Doplňkovou součástí centra jsou společenské prostory uzpůsobené k širokému 

využití. Jsou vytvořeny zejména pro formální akce a setkání (firemní akce, školení, 

semináře, prezentace a promítání) a pro neformální akce (diashow, cestovatelské 

prezentace a přednášky). 

 

 

Vybavení:  

Nábytek 

kancelářská skříň - kov 1x, kancelářský stůl 1x, stolové sestavy, 30 židlí, 2x roletová 

skříň, flipchart 401 Mobil+, interaktivní tabule 

Ostatní  

Promítačka diapozitivů Reflecta  2000 AF   

Audio sestava Genius 
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3.1.3 Provozní řád 

 

1. Vstupné a poplatky 

 
 a)Základní vstup 
 
Cena vstupu pro veřejnost   50 Kč bez omezení  
Cena vstupu pro HO Trutnov   30 Kč bez omezení  
 
Cena paušálního poplatku pro školy  300 Kč / hod. 
Cena paušálního poplatku pro SVČ Tu 300 Kč / hod. 
 

b) Permanentky 

Měsíční   700 Kč 
10 vstupů   600 Kč 
20 vstupů   1100 Kč 

c) Pronájem celého sportoviště kromě baru 

Od 9.00 do 16.00  1500 Kč/2 hod 
Od 16.00 do 23.00  2.500 Kč/ 2 hod 
Při 2 a více hodinách možnost slevy 

d) Pronájem části sportoviště 

Od 9.00 do 16.00  1000 Kč/hod 
Od 16.00 do 23.00  2000 Kč/hod 

 

e) Ceník půjčovného: 
 
Lezečky:  40 Kč 
Pytlík s magnésiem 20 Kč 
 

2. Doplňující informace k provoznímu řádu 

Základní a střední školy budou provozovat hodiny tělesné výchovy ve všední 

dny v časovém rozmezí od 9 do 14 hodin. Školy se budou periodicky střídat ve výuce. 

Další časové rozmezí 14 až 23 hodin bude ve správě Trutnovských 

horolezeckých klubů, které budou zajišťovat dozor nad využíváním sportovních 
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prostor, včetně prostoru baru. Stejně tak o víkendu v otevíracích hodinách v Sobotu od 

11 do 23 hodin a v Neděli od 11 do 20 hodin. 

Kromě vyhrazeného prostoru pro školní výuku a předplaceného vstupného 

společností Siemens VDO Automotive s.r.o., která bude probíhat každý týden ve Středu 

v časovém rozmezí od 17 do 20 hodin, bude mít na boulderovou stěnu přístup 

veřejnost. 
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Rozvrh provozu boulderové stěny a rozpis denních služeb HO oddílů 

 
 

 
 

 

 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 

Po Služba HO Excentric a Yeti club Trutnov + SVČ 

UT Služba Ho TER-MIX a LOKO Trutnov 

ST HO TER-MIX Siemens Trutnov HO Excentric 

ČT Služba HO LOKO Trutnov a HO TER-MIX 

PÁ 

Základní a Střední 
školy Trutnov 

Středisk
o 

volného 
času 

Trutnov 
/SVČ/ 

Služba Yeti club Trutnov a HO TER-MIX + SVČ 

SO          

NE 

ZAVŘENO 

    

SO a NE provozují 
služby HO kluby a SVČ 

dle domluvy   ZAVŘENO 
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3.2  Zhodnocení předpokladů a přínosů 

 

Chybějící služby jsou vymezeny na region Východních Čech, konkrétně na 

Královéhradecký kraj, ve kterém je realizace sportovního centra plánována. 

Charakteristikou Východních Čech, zejména oblastí nacházejících se v podhůří 

Krkonoš a Orlických hor, je vysoká koncentrace sportovců a lidí majících rádo 

sportovní vyžití. Nalezneme zde velké množství sportovních center a organizací.  

Přinos založení sportovního centra spatřuji v doplnění chybějících služeb a 

jejich rozvíjení. Sportovní centrum provozující tuto horolezeckou disciplínu ve 

Východních Čechách chybí. Tento projekt je obohacen o možnost vzájemného 

propojení sportu a kultury prostřednictvím prostor určených ke sportovním účelům 

(boulderová stěna, aerobní a zahřívací zóna), prostor určených pro různá setkání a 

zábavu (bar) a prostor určený pro semináře, prezentace, diashow a firemní akce.  

Podle výsledků ekonomických ukazatelů uplatňovaných v bakalářské práci 

můžeme předpokládat, že sportovní centrum bude v prvotní fázi zajištěno předem 

smluvně dohodnutým využitím, které zajistí pokrytí měsíčních nákladů a překlenutí 

nejrizikovějšího období se zajištěním příjmů pro celkový chod firmy. Průzkum tvořený 

osobním dotazováním při jednáních ve firmách, školních i neziskových organizacích 

poukazuje na další velmi pozitivní vývoj a kladení zvyšujících se nároků na kapacity 

sportovního centra. Tyto ukazatele zároveň předpovídají prostor pro rozvíjení a 

zvyšování kvality poskytovaných služeb. Společnost MW Boulder s.r.o. bude nadále 

udržovat velmi úzké vztahy s firmou My Way agency a internetovým serverem 

www.climbinginczech.com, které svým charakterem doplňují a povyšují nabízený 

sortiment služeb nejen pro tuzemského zákazníka. 

Společnost MW Boulder s.r.o. ve spolupráci s firmou My Way agency bude 

stabilně vytvářet prostor pro vzdělávání a zvyšování odbornosti svých pracovníků. 

Dalším výhledovým plánem je užší zaměření se na poskytování teambuildingových a 

vzdělávacích programů pro firmy. V neposlední řadě musím zmínit často užívaný 

slogan „Náš zákazník, náš pán“, které už svou podstatou vyjadřuje nutnost vysoké 

orientace na zákazníka a péči o něj. 
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ZÁVĚR 
 

Studie založení sportovního centra a návrh klíčových činností jeho realizace. 

Důvod, proč jsem si vybral právě toto téma bakalářské práce je velmi jednoduchý. 

Mám podnikatelského ducha a vím, jakou roli v životě pracujícího člověka může sehrát 

sport, vzdělání a kultura. Základním kamenem je propojení všech těchto velmi 

důležitých věcí, vytvoření multifunkčního zařízení poskytujícího komfortní zázemí 

lidem, kteří o sebe chtějí pečovat. Ne nadarmo se říká, že sport blahodárně působí na 

lidské duševní i fyzické zdraví. Okolní prostředí nás velmi negativně ovlivňuje 

v podobě stresu, únavy a stereotypu, který velkou většinu lidí prakticky pohlcuje.  

Hledal jsem tedy pozitivní impulsy, které si může dopřát každý bez rozdílu 

pohlaví nebo věku. Využil jsem velmi nízké účasti konkurence na tomto specifickém 

trhu, který má velmi dobré předpoklady pro svůj dynamický růst do budoucna. Touto 

myšlenkou se zabývám již několik let, ale nikdy jsem neměl dostatečný prostor pro její 

realizaci a průzkum. Prostřednictvím této studie jsem potvrdil svá očekávání.  

Vlastní průzkum, spojený se sbíráním informací pro použité analýzy, daly prostor 

vzniku vize o možnosti zaujmout dobrou pozici na trhu svou komplexností,  

i když sportovní centrum působí prozatím na velmi úzkém poli působnosti, a to 

v adrenalinových sportech. Tento směr jsem vyhodnotil jako nejrychleji se rozvíjející, 

protože dnešní člověk stále častěji hledá hluboké prožitky, extázi, možnost nemyslet na 

každodenní starosti. Bouldering je jeden ze způsobů, který může tyto prožitky 

umocňovat, na jednu stranu svou individualitou na stranu druhou možností trávit čas 

s přáteli. Možnost legální závislosti na nějaké droze, kterou užíváte, protože vám ji vaše 

vlastní tělo dává, zní zajímavě snad pro každého. Kromě betaendorfinu 

„antidepresivum“ se do krve vylučuje ještě adrenalin, který způsobuje euforii a také 

působí pozitivně proti stresu. 

 Bar vnímám jako ideální prodloužení si příjemných chvil strávených s přáteli. 

Blíže jsem se o toto spojení zajímal a můžu jen potvrdit atraktivitu této kombinace, 

která napomáhá dělat ze sportu módní záležitost.  

Společenské prostory jsou místem vzdělávání, prezentací, diashow apod.. Nejsou 

nijak spjaty s vlastním sportovním zařízením, ale jen podtrhují komplexnost zařízení a 

při správné prezentaci potencionálním zákazníkům je procento jejich využitelnost velmi 
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vysoké. Při počáteční investici do těchto prostor byl kladen důraz na kvalitní vybavení 

místnosti, které je nutným předpokladem pro poskytnutí zázemí náročnějším aktivitám.  

Úzkou spoluprácí s firmou My Way agency a internetovým serverem 

www.climbinginczech.com bude paleta nabízených služeb obohacena o další možnosti, 

které postupem času zajistí přísun nejen tuzemské klientely. Po jednáních s firmami, 

školami i neziskovými organizacemi jsem přesvědčen, že tento podnik je perspektivní a 

má velkou šanci na úspěšnou realizaci a překlenutí nejkritičtějšího období v jeho 

začátcích. 
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P R O T O K O L 

o předání a převzetí níže uvedených nemovitostí sepsaný na základě Nájemní smlouvy o pronájmu 
nemovitosti uzavřené dne  mezi 

MW Boulder s.r.o 
Čs. armády 71, Trutnov 541 01  

Bankovní spojení – ČS, č.ú.: 1189394369/0800 
IČO: 698 80 905 

 

na straně jedné 

(dále jen jako „Přejímající“) 

a 

Základní škola, Trutnov, Rudolfa Frimla 816 
Rudolfa Frimla 816, Trutnov 54101  

Bankovní spojení - KB, č. ú.: 31828-601/0100 
IČO: 64201139 

(dále jen jako„Předávající“) 

Předmětem je předání a převzetí: 

a) pronajímané prostory při ZŠ R. Frimla v Trutnově o výměře 150 m2, objekt je určen ke komerčnímu 
využití, (dále také jen jako „Prostory“) 

to vše zapsané pro katastrálním území Trutnov, obec Trutnov, Královéhradecký kraj, úřadu pro město 
Hradec Králové, Katastrální úřad Trutnov (vše dále jen jako „Předmět předání“) 

1. Při předání Budovy nebyly zjištěny vady:  

Další skutečnosti: 

3. Přejímající přebírají od předávajícího veškeré níže uvedené klíče, tj.: 

3.1. od předmětné Budovy ……3……ks 
3.2. kód od vstupních dveří do objektu…………1………. 
3.3. od poštovní schránky ….1.…ks 

4. Ke dni podpisu tohoto protokolu byly zjištěny níže uvedené stavy médií, tj.: 

4.1. elektroměr  
číslo přístroje: AK 7654-0121 

stav v kWh:  8076235 

4.2. vodoměr 
číslo přístroje: 65392-73562 

stav v m3:  78365209  



69 

5. Předávající prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto protokolu neexistuje žádný nájemní ani jiný obdobný 
právní vztah k Předmětu předání, že Předmět předání není užíván žádnou třetí osobou, byť i bez právního 
důvodu a že na Předmětu předání neváznou žádná práva třetích osob. 

6. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, kdy každá strana obdrží jedno vyhotovení.  

V Trutnově den 20.5.2008 

Předávající:                                                                                 Přejímající: 

……………………                                                                      ….…………………… 
Lenka Krejcarová                                                                         Leoš Kratochvíl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 Nájemní smlouva 
uzavřená ve smyslu zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu 
 a podnájmu nebytových prostor, v platném znění,  

mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

1. Pronajímatel:  Základní škola, Trutnov, Rudolfa Frimla 816 

2. Nájemce: MW Boulder s.r.o. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy a účel nájmu 

1. Pronajímatel je výlučným vlastníkem nemovitosti čp ...816.. nacházející se v Trutnově., ulici R. Frimla 816. .            Své celé 
vlastnictví dokládá výpisem z katastru nemovitostí, na jehož základě též prohlašuje, že na nemovitosti jako celku nevázne žádný 
druh právní povinnosti, který by znemožňoval uzavření této nájemní smlouvy. 

2. Pronajímatel touto nájemní smlouvou přenechává nájemci do užívání nebytové prostory o celkové výměře 150 m2 nacházející se 
v přízemí nemovitosti a specifikované příslušným stavebním výkresem (pro účely této nájemní smlouvy dále jen „předmětné 
prostory“). Nájemce prohlašuje, že příslušný výkres je mu znám a má k dispozici jeho kopii. 

3. Protokol o předání a převzetí předmětných prostor jsou povinny smluvní strany sepsat do třiceti dnů ode dne podpisu této 
nájemní smlouvy. Neučiní-li tak, je oprávněna od této nájemní smlouvy písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana s tím, že se 
tato nájemní smlouva od počátku ruší. 

4. Předmětné prostory jsou nájemci pronajímány za účelem zřízení přijímacích a kancelářských prostor. Odpovědnost za 
dodržování příslušných předpisů souvisejících s tímto druhem podnikání, zejména zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, v platném znění, nese v plném rozsahu nájemce. 

Článek II. 

Délka nájemního vztahu 

Nájemní vztah se sjednává na dobu 5 let a začíná běžet dnem podpisu této nájemní smlouvy. 

Článek III. 

Nájemné, inflační doložka a způsob jejich platby 

1. Nájemné bylo stanoveno dohodou smluvních stran, a to následovně: 

a)  za první rok trvání nájemního vztahu, tj. do 20.5.2009., je povinen nájemce uhradit nájemné ve výši .103.500. Kč (slovy) 
stotřitisíc pětset korun 12 splátkami ve výši 8.625 Kč, a to vždy pozadu za každý po sobě následující měsíc. První splátka 
bude uhrazena dne 19.6.2008.  

b)  za druhý rok trvání nájemního vztahu, tj. do 20.5.2008., je povinen nájemce uhradit půjčku ve výši 80.000 Kč (slovy) 
osmdesát tisíc korun,jednou splátkou. Splátka bude uhrazena do dne 19.5.2008. 

2. Nájemce je povinen zaplatit také ztrátu na nájemném, která je vyvolána inflací. Smluvní strany se dohodly na jejím výpočtu pro 
příslušný kalendářní rok podle koeficientu Ki definovaného vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 176/1993 Sb., o 
nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů. Tato ztráta na nájemném bude 
zaplacena ve lhůtě 42 dnů ode dne, kdy o její úhradu pronajímatelé požádají. 

5. Všechny platby podle předchozích odstavců hradí nájemce převodním příkazem ve prospěch bankovního účtu pronajímatelů 
vedený v KB, Trutnov, č. ú.: 31828-601/0100 . 

6. Dnem zaplacení se rozumí den, v němž bude pronajímatel moci disponovat s příslušnou částkou. V případě prodlení s jakoukoliv 
výše uvedenou platbou je pronajímatel oprávněn vyžadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., 
kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. 
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Článek IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Pronajímatel je povinen: 

a)  v souladu s Čl. I. odstavcem 3 této nájemní smlouvy do 7. dnů po jejím podpisu předat protokolem o předání a převzetí 
předmětné prostory nájemci; 

b)  zabezpečit nájemci nerušené užívání předmětných prostor ke smlouvou dohodnutému účelu, a to bez časového omezení; 

c)  odpovídat za provádění úklidu a dodržování a schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitosti; 

d)  provést bez zbytečného odkladu nájemcem požadované a řádně nahlášené opravy předmětných prostor, zejména opravy 
závad, které by ohrožovaly nájemcovo právo na řádné využívání předmětných prostor ke smlouvou dohodnutému účelu. 

2. Nájemce je povinen: 

a)  v souladu s Čl. I. odstavcem 3 této nájemní smlouvy do 7. dnů po jejím podpisu převzít protokolem o předání a převzetí 
předmětné prostory od pronajímatele; 

b)  hradit řádně a včas nájemné a další platby stanovené Čl. III. této nájemní smlouvy; 

c)  dodržovat v předmětných prostorách platné protipožární a hygienické předpisy; 

d)  hradit náklady spojené s obvyklým udržováním předmětných prostor a bez zbytečného odkladu nahlásit pronajímatelům 
potřebu oprav u závad, které by ohrozily jeho právo na řádné užívání předmětných prostor ke smlouvou dohodnutému účelu; 

e)  umožnit pronajímateli anebo jimi zmocněným osobám vstup do předmětných prostor za účelem kontroly jejich stavu anebo 
provedení protipožární, hygienické či jiné odborné kontroly po předchozím ohlášení podle potřeby, jinak vždy alespoň 
jednou za.....měsíce. Tím není dotčeno nájemcovo právo na výměnu zámkových vložek v místnostech, k nimž má na 
základě této nájemní smlouvy užívací právo. Výjimku tvoří zámkové vložky od branky, hlavních vchodových dveří a 
vstupních protipožárních dveří; 

f)  žádat předchozí písemný souhlas pronajímatele v případě provádění úprav, u kterých je nutné v předmětných prostorách 
jakkoliv zasahovat do podlah, zdiva a veškerých instalací pro rozvod plynu, vody, el. energie, odpadů a větracích šachet; 

g)  po skončení nájmu předat pronajímateli předmětné prostory ve stavu, v jakém je převzal předávacím protokolem, s 
přihlédnutím k písemně povoleným úpravám uvedeným v písmenu f) tohoto odstavce. Předmětem předchozího písemného 
souhlasu s těmito úpravami bude i dohoda o jejich odstranění či zachování po skončení platnosti této nájemní smlouvy. 

3.  Nájemci se zakazuje uzavírat podnájemní smlouvy na předmětné prostory nebo jejich jakékoliv samostatné části. 

Článek V. 

Skončení nájemního vztahu 

1. Pronajímatel je oprávněn ukončit nájemní vztah založený touto nájemní smlouvou pouze písemnou výpovědí z důvodů, které 
taxativně uvádí §9 odstavec 2 platného znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (dále jen 
„zákon“). 

2. Nájemce je oprávněn ukončit nájemní vztah založený touto nájemní smlouvou pouze písemnou výpovědí z důvodů, které 
taxativně uvádí §9 odstavec 3 platného znění zákona. 

3. Výpovědní doba je 3 měsíce a začíná plynout prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Bude-li některá ze smluvních stran odmítat z jakéhokoliv důvodu přijetí písemné výpovědi, pro 
případ sporu platí, že bude-li takto dvakrát po sobě odmítnuto přijetí výpovědi podané dopisem s písemnou doručenkou a 
ověřeným obsahem, výpověď bude pokládána za doručenou ke dni, který bude na v pořadí druhé obálce s doručenkou vyznačen 
poštovním razítkem. Z obálky musí být patrné, že se jedná o výpověď. 

 

4. Nájemní vztah založený touto nájemní smlouvou dále zaniká z následujících důvodů: 

a)  poškozením nemovitosti v rozsahu, který neumožňuje užívat předmětné prostory k účelu sjednaném touto nájemní 
smlouvou; 

b)  zánikem nemovitosti jako celku nebo části v rozsahu, který neumožní nájemci užívat předmětné prostory ke sjednanému 
účelu; 
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Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1.  Pojištění nemovitosti jako celku zajišťují na svůj náklad pronajímatelé. Nájemce je oprávněn pojistit na svůj náklad vybavení 
předmětných prostor a uskladněné movité věci v jeho vlastnictví. 

2.  Nájemce je oprávněn připojit na dobu nájmu k rozvodu elektrické energie v nemovitosti vlastní světelný reklamní panel s 
vlastním měřičem spotřeby elektrické energie, který je umístěn na sloupu elektrického vedení na pozemku pronajímatelů. 
Připojení musí provést bez zbytečného obtěžování pronajímatelů a v celém rozsahu ho na svůj náklad odstranit po skončení 
platnosti této nájemní smlouvy. 

3.  Dojde-li za trvání této nájemní smlouvy ke změně v osobě pronajímatele, je oprávněn vypovědět písemně tuto nájemní smlouvu 
pouze nájemce, a to ve lhůtě tří měsíců ode dne, v němž se o změně vlastnictví dověděl. Nevyužije-li nájemce tohoto práva, 
platnost této nájemní smlouvy zůstane zachována v celém jejím rozsahu. Pro doručování výpovědi platí ustanovení čl. V 
odstavce 3 této nájemní smlouvy. 

4.  Další práva a povinnosti neupravené touto nájemní smlouvou se řídí zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových 
prostor, v platném znění. Práva a povinnosti neupravené citovaným zákonem se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským 
zákoníkem, v platném znění. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1.  Pronajímatelé i nájemce prohlašují, že si tuto nájemní smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a že tato byla ujednána 
svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

2.  Tato nájemní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o čtyřech stranách textu na samostatných listech, z nichž po jednom 
obdrží každá ze smluvních stran. 

 

 

V Trutnově dne 20.5.2008 

 

 

Podpisy smluvních stran:  

 


