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Abstrakt 

 

Tématem diplomové práce je návrh reportingu a tvorba prognózy pro operativní řízení 

sportovně - společenského resortu. Práce obsahuje relevantní teorie k problematikám 

reportingu a metodám prognózování, na které navazuje praktická část diplomové práce, 

jejímž obsahem je analýza stávající situace resortu a následný návrh řešení a vyhodnocení 

přínosů. Cílem práce je navrhnout takový systém reportingu, který by řídícím pracovníkům 

přinášel objektivní informace o provozně-ekonomickém stavu resortu, na základě kterých by 

měli usnadněnou funkci rozhodování. Neposledním cílem je navrhnout pomocí statistických 

metod prognózu návštěvnosti resortu na stanovené období.  

 

 

Abstract 

 

The topic of this thesis is a proposal of reporting and creation of prognosis for the 

operational management of sport-social resort. The thesis includes relevant theories related 

to the issue of reporting and prognosis methods which are followed by the practical part of 

the thesis. The subject of the practical part is the analysis of the current situation of the 

sector and subsequently, the design of solutions and evaluation of their benefits. The 

objective of the thesis is proposal of such a reporting system that will provide the managers 

with objective information about operational and economic state of the sector. The decision 

making of the managers equipped with this new system should be facilitated 

considerably. Another aim of this thesis is to create, by means of statistical methods, an 

attendance prognosis of the resort in a specified period of time. 
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1 CÍLE, ÚKOLY A OBSAH DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou reportingu a tvorbou prognóz. Téma práce vyplynulo 

z potřeby golf resortu Benátky nad Jizerou, spadajícího pod CZ GOLF a.s., který požaduje vytvoření 

takového systému zpracovávání provozních informací, aby na základě výstupu získal kvalitní a 

vypovídající informace o provozně-ekonomickém stavu resortu. Dalším požadavkem je vytvoření 

modelu prognózy, díky němuž by bylo možné odhadovat budoucí návštěvnost hráčů. 

Cílem práce je tedy vytvořit návrh podnikového reportingu tak, aby přinášel pro řídící pracovníky 

relevantní informace o provozně-ekonomickém stavu resortu, na základě kterých by měli 

usnadněnou funkci rozhodování. Jelikož jde o resort, který získává finanční zdroje i z vedlejších 

činností, je potřeba vykazovat informace v takové kvalitě a struktuře, aby měl management přehled o 

jeho ekonomickém i technickém stavu, respektive aby na základě reportingových informací dokázal 

včasně vyhodnotit situaci v daném resortu a prováděl patřičná rozhodnutí.  

Dalším cílem je tvorba modelu prognózy návštěvnosti příštího období na základě metody regresní a 

korelační analýzy, popřípadě dalších vhodných metod. Dotyčný resort si pravidelně zaznamenává 

rozsáhlé statistické údaje týkající se svých klientů. Úkolem této části je vybrat ta data, která mají 

zásadní význam pro návštěvnost, a použít je při tvorbě prognózy.  

Aby bylo možné naplnit tyto cíle, je třeba nejprve charakterizovat resort z hlediska jeho činností, 

organizačního uspořádání a dalších vlivů, které jsou pro provoz resortu klíčové (viz kapitola 2. 

Charakteristika resortu). Účelem této kapitoly je přiblížit situaci golf resortu Benátky nad Jizerou. 

Pro samotný návrh řešení reportingu a tvorby prognózy je nutné analyzovat současnou situaci 

resortu z hlediska dostupných informačních vstupů a systému získávání dat (viz kapitola 3. Analýza 

stávající situace). V této kapitole jsou uvedeny požadavky výstupu reportingu a prognózy, analýza dat 

a možnosti jejich získávání.  

V kapitole 4. Relevantní teorie jsou teoreticky přiblíženy metody, postupy a techniky, které jsou 

klíčové pro návrh řešení. Dále následuje samotný návrh řešení reportingu a vlastní prognóza 

návštěvnosti (viz kapitola 5. Návrh reportingu a kapitola 6. Návrh tvorby prognózy). V kapitole 7. 

Doporučení k implementaci je popsáno, jak postupovat při realizaci návrhu do stávajícího systému.  

Závěrečným bodem diplomové práce je kapitola 8. Shrnutí a zhodnocení výsledků, které shrnuje 

hlavní výsledky diplomové práce, její přínosy pro resort a doporučení pro praktickou aplikaci. 
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2 CHARAKTERISTIKA RESORTU  

Diplomová práce je zaměřená na návrh reportingu a tvorbu prognózy návštěvnosti v Golf resortu 

Benátky nad Jizerou. Provozovatelem tohoto resortu je společnost CZ GOLF a.s., založená v roce 

2005, která provozuje rovněž Driving Range Rohanský ostrov v Praze, Golf resort Ústí nad Labem, 

Golf resort Písek, Golf resort Telč a Golf resort Waidhofen. Společnost CZ GOLF a.s. je tak největším 

provozovatelem golfových areálů v České republice.  

Golfový areál Golf resortu Benátky nad Jizerou se nachází v chráněné krajinné oblasti Traviny 

nedaleko města Benátky nad Jizerou. Součástí areálu je mistrovské osmnáctijamkové hřiště Soudný a 

veřejná devítijamková akademie Dýmač. Součástí areálu je rovněž klubovna s barem a restaurací, 

pro-shop GolfProfi a půjčovna golfového vybavení.  

 

Obrázek 1: Plán hřiště. In: CZGOLF [online]. © CZGOLF. [vid. 2013]. Dostupné z: http://www.czgolf.cz/golf-resort-
benatky-nad-jizerou [kap. 2 CHARAKTERISTIKA RESORTU] 

Vlastníkem hřiště je společnost RESORT PARADISE, a.s., jejímž akcionářem je Majetkový Holding, a.s. 

se sídlem v Bratislavě, který tento resort pronajímá společnosti CZ GOLF, a.s. jakožto provozovateli. 

Primárním zdrojem příjmů společnosti CZ GOLF, a.s. jsou členské příspěvky od hráčů do golfových 

klubů. Jedná se o golf klub Marina Praha, Prácheňský golfový klub, golf klub Telč, golf klub Terasy Ústí 

nad Labem a golf klub Milovice, který je nedomovským klubem právě resortu Benátky nad Jizerou.  

Členové klubů pak mohou hrát bez dalších poplatků na všech hřištích CZ GOLFU. Hráči mají možnost 

výběru druhu členství, lišícího se rozsahem služeb. Roční hrací poplatek v CZ GOLF klubech činí 14 000 

Kč.  

Domovským klubem resortu Benátky nad Jizerou je Golf klub Benátky nad Jizerou, který má 250 

členů. Členové klubu pak mohou za roční poplatek 12 500 Kč využívat areálu bez dalších poplatků.  

 

 

http://www.czgolf.cz/golf-resort-benatky-nad-jizerou
http://www.czgolf.cz/golf-resort-benatky-nad-jizerou
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Hráči, kteří nejsou členy Golf klubu Milovice ani Golf klubu Benátky nad Jizerou platí následující 

vstupné: 

 

Obrázek 2:Ceník resortu Benátky nad Jizerou. In: CZGolf [online]. © CZGOLF. [vid. 2013]. Dostupné z: 
http://www.czgolf.cz/cenik-2015#cenik-fee [kap. 2 CHARAKTERISTIKA RESORTU] 

Zdroje příjmů Golf resortu Benátky nad Jizerou: 

- Poplatky od členů GCBNJ za roční hrací fee 

- Vstupné za golfovou hru od neregistrovaných hráčů 

- Příjem nájemného od provozovatele restauračního zařízení nacházejícího se v areálu 

- Provize za prodané zboží GolfProfi 

- Pořádání turnajů  

- Půjčovna golfového vybavení 

- Trenérské služby 

- Příjem z prodaných balonů na driving range 

- Prodej reklamních ploch 

- Pronájem hřiště 

Organizační struktura společnosti CZ GOLF, a.s.: 

V čele společnosti je předseda představenstva, respektive výkonný ředitel, který je nejvyšším 

představitelem společnosti a zodpovídá za její směřování a řízení. Vytváří celkové strategie, 

vyhodnocuje finanční analýzy, rozhoduje o obchodní politice a řídí vztahy s důležitými klienty.  

Oddělení obchodu v čele s obchodním ředitelem zabezpečuje činnosti realizace prodeje v co 

největším objemu a za co nejvyšší možnou dosažitelnou cenu a zároveň navyšuje a udržuje pozitivní 

povědomí o službách poskytovaných skupinou CZ GOLF a.s., a to zejména přímými kontakty jak 

s existujícími, tak i potenciálními klienty. 

 

 

 

http://www.czgolf.cz/cenik-2015#cenik-fee
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Obchodní ředitel zároveň kontroluje činnosti jednotlivých manažerů resortů a v rámci této činnosti 

zodpovídá za: 

 Metodické vedení manažerů jednotlivých resortů. Pravidelně (minimálně 2x měsíčně) 
navštěvuje všechny resorty a vede klíčová jednání v lokalitách za přítomnosti manažera 
golfového resortu. 

 Metodicky pomáhá při zavádění obchodních standardů v jednotlivých golfových lokalitách 
(personální, komunikační, stavební, designové apod.). 

 Přiděluje práci manažerům jednotlivých golfových resortů a kontroluje kvalitu jejího plnění. 

 Zajišťuje oboustrannou komunikaci představenstva a vedení resortů. 

 Řídí a kontroluje bezpečnost a hygienu práce. 

 

Manažeři golfových resortů celkově řídí a koordinují činnosti resortu po stránce provozní, 

ekonomické, administrativní a personální. Mají na starost obchodní rozvoj resortu: komunikují 

s klienty a aktivně nabízí a prodávají reklamní plochy, akce, produkty a služby společnosti a zajišťují 

zviditelnění a propagaci resortu a doplňkových služeb v regionu.  

Manažer golfového provozu zodpovídá za každodenní provoz golfového areálu, řídí a kontroluje práci 

recepční a maršála, provozně a administrativně zajišťuje turnaje a v rámci vykonávání provozních 

aktivit resortu prodává a propaguje členství v golfovém klubu, jednorázové vstupy (fee) a turnaje. 

Maršál svou přítomností a aktivitami zabezpečuje plynulou a bezpečnou hru na golfovém hřišti, dbá 

na dobrý stav hřiště a informovanost všech hráčů o důležitých skutečnostech, svými aktivitami 

pomáhá zajistit dobrý dojem a pocit ze hry u návštěvníků hřiště. 

Separovanou činností je výkon funkce greenkeepera, který udržuje travnatou plochu hřiště 

v takovém stavu, aby byla připravená ke hře. Mezi jeho hlavní činnosti patří sekání trávníku na 

požadovanou výšku, hnojení a výsev trávníku, úprava křovin, hrabání listí a údržba strojů na ošetření 

trávníku.  
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Obrázek 3: Organizační struktura společnosti CZ GOLF a.s. [kap. 2 CHARAKTERISTIKA RESORTU] 
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3 ANALÝZA STÁVAJÍCÍ SITUACE  

Cílem této kapitoly je poznání a pochopení stávající situace v resortu Benátky nad Jizerou, z hlediska 

reportingu a prognózování. Níže uvedené kapitoly shrnují nejdůležitější poznatky o současném stavu 

reportingu, jeho účelu, požadavcích kladených na reporting a systém sběru dat. Obdobným 

způsobem je analyzována i možnost prognózování návštěvnosti v resortu, kde se specifikuje účel 

prognózy, hodnotí se možné varianty řešení a data potřebná pro prognózu.  

 

3.1 Reporting resortu Benátky nad Jizerou 

Cílem reportingového systém resortu Benátky nad Jizerou je v pravidelných časových intervalech 

získávat relevantní informace o provozně-ekonomickém stavu resortu. Uživatelem reportingu je 

manažer resortu, který na základě získaných informací může zhodnotit podnikové výsledky a 

navrhnout opatření pro nastávající období.  

Resort Benátky nad Jizerou v současné době sestavuje reporting ve třech časových intervalech 

v následující struktuře: 

1) Roční reporting 

V ročním reportingu se sledují veškeré tržby za jednotlivé kategorie služeb nesoucí příjmy. Součet cen 

těchto položek je roven celkovým ročním příjmům resortu.  Dále se sleduje počet odehraných kol 

v jednotlivých kategoriích golfových her s informací, zdali byl hráč členem klubu, či nikoliv. 

Kategorie Cena s DPH za rok *Kč+     

Golfová hra        

Driving       

Turnaj       

Půjčovné       

Služba       

Trenér       

Zboží       

Členství       

Kombi produkty     

Pronájem       

Zájemce       

Permanentky       

 Celkový součet     

        

Kategorie Odehraná kola Člen Nečlen 

18 jamek       

9 jamek       

Akademie       
Tabulka 1.: Struktura ročního reportingu resortu Benátky nad Jizerou [kap. 3.1 Reporting resortu Benátky nad Jizerou] 
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2) Měsíční reporting 

Měsíční reporting má obdobnou strukturu jako roční reporting. 

3) Týdenní reporting 

V týdenním reportingu se sledují celkové tržby, tržby v kategorii fee (golfové hry) a tržby v kategorii 

turnaj, a to v jednotlivých týdnech roku. Dále se sledují (obdobně jako v ročním a měsíčního 

reportingu) odehraná kola jednotlivých kategorií her s informací, zdali je hráč člen klubu, či nikoliv. 

Týden Celkové tržby *Kč+ Tržby v kategorii Fee *Kč+ Tržby v kategorii turnaj *Kč+ 

        
        
        
        

        

Kategorie Odehraná kola Člen Nečlen 
18 jamek       
9 jamek       
Akademie       

Tabulka 2.:Struktura týdenního reportingu resortu Benátky nad Jizerou [kap. 3.1 Reporting resortu Benátky nad Jizerou] 

 

3.1.1 Účel reportingu 

Jelikož hlavní činností resortu je poskytování služeb, tak je pro operativní řízení podstatné využití 

nejen standardních ročních reportů, ale i měsíčních a týdenních, kde se sledují příjmy, které jsou 

ovlivněny návštěvností a chováním zákazníků a je potřeba je proto vyhodnocovat v krátkých časových 

intervalech. Účelem je, aby manažer resortu mohl na základě těchto informací získat přehled o 

návštěvnosti a příjmech z uvedených kategorií a následně vyhodnotit jejich absolutní výši. Podle toho 

jsou přijata nápravná opatření, jako například úprava nabídky služeb, posílení marketingové činnosti, 

apod.  

Dalším důležitým milníkem je sledování vývoje příjmů a návštěvnosti v čase, ve smyslu srovnání 

s předcházejícím reportingovým obdobím. Na základě těchto informací pak může vedení sledovat 

dlouhodobé trendy v návštěvnosti a sezónní výkyvy. Tyto informace jsou podstatné z hlediska 

správného načasování omezeného zimního provozu, popřípadě dočasného uzavření areálu.  

V golfových resortech je nutné sledovat odděleně návštěvnost a příjmy od jednotlivých hráčů nejen 

proto, že každý hráč čerpá různé služby a tím pádem přináší odlišné příjmy, ale hlavně z důvodu 

klubových členství, kdy si hráč předplatí na určitou dobu možnost využívat hřiště bez dalších 

poplatků. Může se tak stát, že resort pro dané reportingové období zaznamená nízké příjmy i přesto, 

že návštěvnost bude vysoká a naopak. Z tohoto důvodu současný reporting obsahuje informaci, zda 

je hráč člen, či nečlen. 

 



15 
 

3.1.2 Požadavky na operativní reporting resortu Benátky nad Jizerou 

Veškeré reporty resortu Benátky nad Jizerou v současné době sledují pouze položky nesoucí příjmy, 

vyjádřené cenou poskytnutých služeb daného reportingového období a informace o odehraných 

kolech s poznámkou o počtu hráčů, kteří jsou členy klubu a kteří nejsou.  

Tato struktura však neumožňuje srovnání s předcházejícím reportingovým obdobím. Z tohoto důvodu 

chce resort implementovat takové reporty, které umožní zachycení změn stavů vybraných položek 

oproti minulému reportingovému období, přičemž jde o sledování procentuálních a absolutních 

růstů, či poklesů, a to vzhledem k minulému období a průměru.  

 

3.1.3 Způsob shromažďování informací a informační vstupy pro reporting 

Společnost CZ GOLF, a.s. využívá pro zaznamenávání dat rezervační a odbavovací systém TeeTime. 

Tento systém byl vyvinut speciálně pro golfovou sféru. Hráči si mohou on-line rezervovat a objednat 

golfovou hru a golfovým resortům tento systém v interní verzi napomáhá ke sběru informací o 

hráčích. Vzniká tak rozsáhlá databáze o jednotlivých klientech, na základě které pak mohou resorty 

plánovat hrací provoz hřiště. V současné době systém TeeTime používá více jak 85% českých a 

slovenských golfových provozoven. Každá návštěva golfisty je podmíněna nahlášením se na recepci, 

kde jsou pomocí systému zaznamenány následující položky:  

- Členské číslo golfisty 

- Jméno golfisty 

- Datum a čas návštěvy 

- Kategorie využité služby  

- Záznam o ceně využité služby 

 

Pomocí zdrojových dat je pak možné vygenerovat rozsáhlé statistické údaje o hráčích, produktech, 

které využívají, a veškerých provozních příjmech resortu. Tyto informace pak mohou složit 

manažerovi resortu jako podklad pro reporting a budou využity i pro účely této diplomové práce.  

 

K dispozici jsou údaje za sezónu 2013 a 2014, kde je pro každé roční období zaznamenáno více jak 

20 000 záznamů. Údaje jsou roztříděny podle hlavní kategorie činnosti klienta, které jsou dále řazeny 

do podkategorií specifikující tuto činnost a produktu který byl využit. U každého záznamu je uveden 

rovněž datum a čas návštěvy, jméno klienta, jeho datum narození a země původu, členské číslo 

klienta, název klubu hráče, číslo odbavení, informace o ceně a způsobu její úhrady apod.  

 

Předmětem návrhové části diplomové práce tak bude separace těchto dat a výběr informací, které 

mají rozhodující význam pro reporting, včetně jejich dalšího zpracování formou ukazatelů či 

vývojových grafů s ohledem na výše uvedené požadavky reportingu. Vznikne tak model vytvořený 

v programu Microsoft Excel, který pak bude moci využívat manažer resortu pro rychlé získání 

relevantních informací o provozně-ekonomickém stavu resortu, protože úkolem reportingu, jako 

jedné z velmi důležitých částí controllingu, je vytvořit relativně komplexní systém ukazatelů a 

informací, které by měly vyhodnocovat nejen vývoj podniku jako celku, ale také vývoj v takových 

dílčích částech a pohledech, které jsou z hlediska řízení rozhodující (Fibírová, 2003, s. 11). 
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Tabulka 3: Ukázka vybraných položek ze systémem TeeTime *kap. 3.1.3 Způsob shromažďování informací a informační vstupy pro reporting] 

Provozovatel Hlavní kategorie Kategorie Produkt Datum Měsíc

Den v 

týdnu Golfista

Členské 

č. Klub Člen S

Benátky Golfová hra 18 jamek Celodenní fee 14.11.2014 11:46 112014 5 jméno číslo Golf Club Marina Praha N

Benátky Golfová hra 9 jamek FEE 9 - 2014 2.11.2014 14:31 112014 7 jméno číslo Golf Club BnJ Y

Benátky Golfová hra akademie FEE Akademie 16.11.2014 8:12 112014 7 jméno číslo Rekreační hráči N

Benátky Turnaj startovné TURNAJ Startovné 6.11.2014 17:57 112014 4 jméno číslo Český Golfový Klub N

Benátky Zboží golfové - rukavice WS ruk14 Grip Plus LH vel. 

M
18.10.2014 13:31 102014 6 jméno číslo Golf Club Český Krumlov N

Benátky Půjčovné hole - 1 hůl Hůl 29.6.2014 12:56 62014 7 jméno číslo ČGK N

Benátky Trenér lekce CV - Individuální lekce 19.11.2014 13:58 112014 3 jméno číslo Rekreační hráči N

Benátky Členství ostatní Řádné členství (Milovice) 22.12.2014 10:40 122014 1 jméno číslo Golf Club Milovice N

Benátky Pronájem hřiště Pronájem hřiště 4.7.2014 16:54 72014 5 jméno číslo N

Benátky Turnaj golfová hra FEE Turnaj 10.5.2014 17:50 52014 6 jméno číslo Golf Club BnJ Y

Benátky Driving míče na kód Míče na Driving Range 

(50ks)
9.11.2014 13:50 112014 7 jméno číslo Rekreační hráči N

Benátky Permanentky ostatní Jdu na golf! 29.9.2014 16:23 92014 1 jméno číslo Rekreační hráči N
Benátky Služba ostatní Služby - ostatní 31.12.2014 9:20 122014 3 jméno číslo N

Benátky Kombi produkty klubové karty Discovery fee 4.5.2014 9:38 52014 7 jméno číslo Golf Club BnJ Y

Způsob platby Cena bez DPH Cena s DPH HCP Pohlaví V CGF od Měsíc Rok Číslo odbavení Věk Ročník

Hotovost 0 0 30,7 M 29.8.2013 11 2014 O/BEN/2014/0129

76
23 1991

Hotovost 0 0 21,6 M 8.7.2003 11 2014 O/BEN/2014/0126

53
68 1946

Platební karta 130,44 150 BEZ F 9.8.2014 11 2014 O/BEN/2014/0130

37
52 1962

Platební karta 289,24 350 39 M 1.1.2013 11 2014 O/BEN/2014/0127

37
54 1960

Hotovost 264,45 320 PRO M 8.10.2001 10 2014 O/BEN/2014/0119

26
29 1984

Klubová karta 41,32 50 32,5 M 28.6.2013 6 2014 O/BEN/2014/0057

70
31 1982

Klubová karta 0 0 BEZ M 9.11.2014 11 2014 O/BEN/2014/0130

92
32 1982

Hotovost 29000 29000 32,7 M 3.9.2014 12 2014 O/BEN/2014/0134

60
37 1977

Faktura 101994,29 123420 BEZ 7 2014 O/BEN/2014/0059

80Hotovost 0 0 12,2 M 2.8.2002 5 2014 O/BEN/2014/0034

51
60 1954

Hotovost 173,92 200 BEZ M 20.8.2013 11 2014 O/BEN/2014/0128

90
39 1975

Platební karta 818,14 990 BEZ M 18.9.2014 9 2014 O/BEN/2014/0107 33 1981
Faktura 62996,47 76230 BEZ 12 2014 O/BEN/2014/0134

83Platební karta 2165,3 2490 11,4 M 22.10.2004 5 2014 O/BEN/2014/0031

09
36 1977
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3.2 Prognóza návštěvnosti v resortu Benátky nad Jizerou 

Dalším cílem diplomové práce je navrhnout prognózu návštěvnosti resortu Benátky nad Jizerou, 

respektive vytvořit funkční model v programu Microsoft Excel pro prognózu návštěvnosti a zároveň 

ověřit těsnost vztahu těchto veličin.  

Úkolem bude: 

- Stanovení účelu prognózy 

- Určení časového horizontu prognózy 

- Volba vhodné prognostické metody 

- Shromáždění potřebných dat 

- Tvorba vlastní prognózy 

Tato kapitola se zabývá účelem prognózy a informačními zdroji pro prognózu, včetně zhodnocení 

jejich spolehlivosti, a také volbou vhodné prognostické metody s ohledem na danou problematiku, 

která bude dále rozvedena v kapitole 4. Relevantní teorie.  

 

3.2.1 Účel prognózy 

Účelem prognózy je zjistit budoucí návštěvnost resortu v závislosti na faktorech, které ji ovlivňují. 

Pokud bude prognóza dostatečně spolehlivá, tak manažer resortu bude moci plánovat provozní 

aktivity resortu pro dané prognostické období (například personální plány) a odhadovat budoucí 

příjmy. Spolu s návrhem reportingu tak vznikne ucelený informační systém, který bude poskytovat 

informace jak ex-ante, tak ex-post. 

 

3.2.2 Volba prognostické metody 

V prognózování lze rozlišovat metody kvantitativní a metody kvalitativní. Kvalitativní metody 

prognózování jsou založeny převážně na názorech a výpovědích expertů, vyhodnocení informací 

z marketingových průzkumů v závislosti na vývoji faktorů, které ovlivňují poptávku. Mezi kvantitativní 

metody patří především Extrapolace časových řad a regresní analýza (Fotr, 2012, s. 181). Jde tedy o 

metody vycházející z měřitelných jednotek. Pro účely prognózy návštěvnosti golfového hřiště bude 

použita s ohledem na požadavky managementu resortu metoda regresní a korelační analýzy, 

respektive požadavku prozkoumání vlivu počasí na návštěvnost. Pokud se projeví, že mezi 

návštěvností a počasím není žádný vztah, tak budou použity jiné metody prognózy, které resortu 

umožní objektivně předvídat budoucí návštěvnost. Více o těchto metodách viz kapitola 4. Relevantní 

teorie. 

 

3.2.3 Data potřebná pro prognózu 

Přesnost prognózy závisí nejen na její délce, ale i na kvalitě vstupních informací. K dispozici jsou 

podrobná data o návštěvnosti v jednotlivých dnech roku 2013 a 2014 ze systému TeeTime. Díky tomu 
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jsou získány podrobné informace o počtu návštěv hráčů během roku. Dále je třeba určit, které 

faktory ovlivňují návštěvnost a vybrat z nich ty nejpodstatnější, které budou použity do prognózy. 

Pokud vyloučíme makroekonomické údaje jako je inflace, HDP, zaměstnanost, průměrné mzdy, apod. 

(protože tyto vlivy mají v golfové sféře minimální dopad na poptávku, která je v resortu Benátky nad 

Jizerou z dlouhodobého hlediska stabilní a zároveň zde není možnost srovnání z hlediska 

dlouhodobého vývoje v čase, protože jsou k dispozici údaje o návštěvnosti pouze za rok 2013 a 2014), 

tak v operativním provozu hřiště hraje největší roli faktor počasí, který výrazně ovlivňuje kvalitu hry. 

Za nejdůležitější parametry ovlivňující kvalitu hry a ochotu hráčů jít na golf shledávám s ohledem na 

dostupnost dat: 

- Teplotu vzduchu [°C] 

- Srážky [mm] 

Jelikož si resort nezaznamenává data týkající se aktuálního počasí, tak jako informační vstup budou 

použity volně dostupná data z meteostanice Čachovice, která se nachází nedaleko města Benátky nad 

Jizerou a výše uvedené údaje poskytuje.  

Úkolem tedy bude ověřit hypotézu o těsnosti závislosti mezi teplotou vzduchu a návštěvností a výší 

srážek a návštěvností. V  úvahu budou následně připadat jen ty veličiny, u kterých se závislost 

prokáže. V případě, že se závislost neprokáže ani u jedné z veličin, tak bude potřeba získat dodatečné 

údaje, které by mohly sloužit pro tvorbu prognózy.  

Z důvodu, že návštěvnost může být v průběhu týdne různá (předpokládám, že o víkendech bude 

návštěvnost vyšší než v pracovních dnech), tak bude třeba i tento faktor uvažovat a v prognóze a její 

tvorbě ho zohlednit. Dále bude třeba vyloučit pro účely  prognózy data, kdy byl resort uzavřen, 

například z důvodu svátků či zimního omezeného provozu, aby data nebyla zkreslena.  
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Graf 1: meteorologické údaje za rok 2014 *kap. 3.2.3 Data potřebná pro prognózu] 
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Graf 2: Souhrnná návštěvnost resortu v roce 2014 pro golfovou hru 18 jamek, 9 jamek a akademii *kap. 3.2.3 Data potřebná pro prognózu] 
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4 RELEVANTNÍ TEORIE 

Úkolem této kapitoly je popsat teoretická východiska nejpodstatnějších metod a postupů týkajících 

se reportingu a prognózování. Na základě poznatků získaných z relevantní teorie a analýzy stávající 

situace resortu pak bude navrženo vlastní řešení těchto problematik.     

 

4.1 Reporting jako součást Controllingu 

Reporting patří mezi jednu z podstatných částí controllingového procesu. Cílem reportingu je 

poskytnout všem úrovním managementu podniku informace, které jsou relevantní z hlediska 

rozhodování. Odpovědnost za reporting má controllingové oddělení (je-li v podniku zřízeno), jehož 

náplní práce je v oblasti reportingu příprava, zpracování a zhuštění dat a jejich předání konkrétním 

adresátům (Mikovcová, 2007, s. 156). 

Samotný controlling se vyvinul z potřeby vyšší účinnosti podnikového řízení jako podpora klasického 

řízení společnosti v návaznosti na manažerské účetnictví. I přes to, že počátky controllingu lze 

datovat už od přelomu 19. a 20. století u velkých výrobních podniků v USA, kde vznikla funkce 

controllera jakožto osoby odpovědné za správu finančních záležitostí, tak pojem controlling nemá ani 

v současné době jednotnou definici a přesné vymezení. Tato skutečnost je dána tím, že controlling je 

aplikován v rychlém a dynamicky se měnícím prostředí, proto se neustále vyvíjí a přizpůsobuje 

podnikovým procesům a i přes to, že ve většině větších podniků je controlling zaveden, tak mu každý 

přisuzuje různé funkce. 

Cíle controllingu jsou základem a důvodem pro vybudování systému controllingu a funkcí 

controllingu. Obecným cílem controllingu je přispět k zajištění životaschopnosti podniku (Eschenbach, 

2000, s. 93). 

I přes značnou rozpornost v definici a chápání  controllingu lze konstatovat, že hlavními prvky 

controllingu jsou: 

- Cílovost jakožto směřování řídících pracovníků k naplnění soustavy podnikových cílů. 

- Integrace plánů, procesů, činností, funkčních oblastí, útvarů, stakeholderů včetně řídících 

metod, technik a postupů. 

- Plánování ve smyslu stanovení úkolů a činností, které je potřeba provést, aby byly naplněny 

cíle. 

- Vyhodnocování odchylek od plánovaných hodnot, a to v pravidelných časových intervalech. 

Této aktivitě předchází návrh relevantních ukazatelů včetně určení jejich plánovaných 

hodnot.   

- Výběr a aplikace vhodných manažerských nástrojů jako například projektové řízení, 

metodologie okruhů produktů, hodnotový řetězec, kalkulační metody atd. 

- Standardizace postupů jednotlivých procesů a činností včetně koordinace aktivit a způsobu 

řízení. Výstupem jsou předpisy, normy a směrnice. 

- Učení se ve smyslu neustálého získávání nových poznatků a informací, jejich vyhodnocování a 

aplikace v praxi.  
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Tyto prvky vycházejí z praktických poznatků a zkušeností při řízení společností a zároveň se nevylučují 

s klasickými teoriemi řízení ani podstatou controllingu jako sytému doplňující řízení podniku. Jedná se 

tedy o tzv. controllingový konvergenční koncept, který svými sedmi hledisky shrnuje controllingový 

přístup řízení společnosti a současně vystihuje jeho současný směr. 

 

4.1.1 Rozdíl mezi strategickým a operativním controllingem pro účely reportingu 

Každý podnik, který plánuje svou budoucnost, má stanovenou jasnou vizi, na základě které definuje 

své cíle, které mají prvotní roli při řízení společnosti. Při respektování tohoto požadavku pak vzniká 

soustava podnikových cílů, tzv. metodou rozpadu: 

Strategický cíl podniku → Dílčí cíle pro funkční oblasti (+Ukazatelé ke každému dílčímu cíli) → Úkoly 

dílčích cílů (+Ukazatelé ke každému úkolu dílčího cíle) → Činnosti pro jednotlivé úkoly (+Ukazatelé 

jednotlivých činností) 

Je tedy patrné, že je třeba rozlišovat úkoly controllingu pro strategické cíle a pro cíle operativní (i přes 

vzájemnou integraci), protože vzhledem k odlišnosti charakteru těchto cílů a s nimi spojených úkolů 

controllingu se zásadně liší i charakter reportingu.  

Kritérium Operativní controlling Strategický controlling 

Časový horizont Omezený neomezený 

Veličiny převážně kvantitativní převážně kvalitativní 

Okolí známé, předvídatelné 
vyvíjející se, obtížně 
předvídatelné 

Počet variant Nízký vysoký 

Charakter problémů Strukturovatelné 
jedinečné, obtížně 
strukturovatelné 

Detailnost Vysoká nízká 

Hierarchie řízení Nízká vysoká 
Tabulka 4.: Základní charakteristiky operativního a strategického controllingu (Mikovcová, 2007, s. 29) [kap. 4.1.1 Rozdíl 
mezi strategickým a operativním controllingem pro účely reportingu] 

Strategický controlling je tak podporou pro management strategických cílů, které jsou zaměřeny na 

zajištění úspěšné realizace vybrané strategie. Typickými činnostmi je analýza silných a slabých stránek 

podniku, příležitostí a hrozeb plynoucích z okolí, růstu a potenciálu trhu. Dále se provádí kontroly a 

koordinace rozpracovaných strategií. Mezi klasické nástroje strategického controllingu patří například 

Porterův model pěti konkurenčních sil, SWOT analýza, Bostonská matice, GE matice, analýza 

životního cyklu produktu, apod. 

Jako operativní controlling chápeme systém řízení, který zachycuje zpravidla kratší časové úseky a 

který při neustálém porovnávání odchylek skutečnosti od žádoucího stavu má možnost regulačně 

zasahovat do průběhu podnikových činností a tím tyto činnosti optimalizovat. Operativní controlling 

je zaměřen především na řízení rentability, likvidity a hospodárnosti podniku (Mikovcová, 2007, s. 

61). Klasickými nástroji jsou pak kalkulační metody, tvorba plánovaných bilancí, investiční propočty, 

Target Costing, analýza ABC apod. 



23 
 

 

Obrázek 4.: Integrace strategického a operativního řízení (Eschenbach, 2012, s. 202) [kap. 4.1.1 Rozdíl mezi strategickým 
a operativním controllingem pro účely reportingu] 

Reporting, jak ho chápeme v dnešním pojetí, není jen o sběru a uchovávání informací, ale i o jejich 

zpracování a prezentaci adresátům. Z tohoto důvodu je potřeba předem určit účel reportingu a jeho 

výstupy, respektovat požadavky strategického řízení a řízení operativního a přitom mít na paměti, že 

tyto oblasti jsou vzájemně provázané, a proto je třeba tomu přizpůsobit podnikový reporting. 

Informace obsažené v reportu, které jsou určeny pro potřeby strategického managementu, by měly 

podporovat kontrolu podnikových strategií. Reporty zaměřené na oblast operativního řízení by měly 

obsahovat jen ty informace, které jsou relevantní pro řízení hlavních kontrolních veličin.  

 

4.1.2 Zásady reportingu 

Zásadním požadavkem reportingu je jeho vypovídající schopnost, proto je třeba předem určit údaje, 

které jsou pro reporting potřebné, metodiku zpracování těchto údajů, datové výstupy a konečné 

výstupy jako doporučení pro uživatele reportingu. 

Údaje potřebné pro reporting: 

Mezi základní údaje potřebné pro tvorbu reportingu patří informace  finančního a vnitropodnikového 

účetnictví a informace týkající se podnikového okolí, přičemž je třeba najít rovnováhu mezi 

informacemi existujícími, požadovanými a potřebnými. V praxi se často stává, že podnik má 

k dispozici mnoho nadbytečných údajů, přičemž informace, které jsou potřebné, nejsou k dispozici.  
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Obrázek 5.: (Mikovcová, 2007, s. 157) [kap. 4.1.2 Zásady reportingu] 

 

Metodika zpracování dat: 

Výstupem reportingu by měla být zpráva obsahující omezené množství takových relevantních dat, 

která budou nápomocná v procesu: 

- Rozhodování o postupu plnění strategických cílů 

- Kontroly odchylek od plánovaných a skutečných hodnot 

- Přijetí správného rozhodnutí 

- Posuzování následků přijatých opatření a korekcí 

Metodika zpracování dat by tak měla být přizpůsobená konkrétním podmínkám podniku a skupinám, 

které reporting užívají. Vznikají tak manažerské informační systémy pro různé hierarchické úrovně 

managementu, které mají odlišné požadavky na obsah reportingu. Top management vyžaduje 

informace o podniku jako celku, aby mohl hodnotit výsledky jednotlivých divizí, projektů, 

produktových řad apod., a rovněž vyžaduje informace o okolí společnosti jako je vývoj trhu, 

konkurence, poptávky apod. Naproti tomu manažeři na nižších hierarchických úrovních potřebují 

systém, který jim poskytne informace o konkrétních procesech uvnitř divize.  

Výstup reportingu: 

Po celou dobu provádění reportingu je třeba mít na paměti, komu je výstup určen. Příjemcem 

informací je většinou manažer na příslušné hierarchické úrovni. Manažer je vlastně zákazníkem 

controllingových útvarů, a je proto nutno si uvědomit, co od zpracovaných informací očekává – nikoli 

maximální obsažnost, podrobnou analýzu na 100 stránkách, kdy je možno učinit kvalifikované 

rozhodnutí o dalším vývoji až po jejich podrobném prostudování, ale výstižnou zprávu, kde přemíra 

čísel neznemožňuje jejich čitelnost a přehlednost. Standardní zpráva (strategická i operativní) by vždy 

měla obsahovat dílčí části, týkající se plánování, dosaženého stavu a zjištěných odchylek. (Mikovcová, 

2007, s. 160) 
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Konečná zpráva by proto měla být stručná (v rozsahu 5-10 stran), objektivní, srozumitelná, 

ověřitelná, strukturovaná, aktuální, adresná a předávaná v pravidelných časových intervalech. 

 

4.1.3 Ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

Ekonomická přidaná hodnota patří mezi velmi objektivní ukazatele, protože je měřítkem celkové 

efektivnosti podniku a ukazuje hospodárnost jak v nákladech, tak i ve využívání kapitálu (vztah mezi 

investovaným kapitálem a ziskem). 

Předností EVA je, že měří produktivitu všech faktorů, které se podílejí na tvorbě hodnoty, včetně 

kapitálu. K tvorbě hodnoty dochází, pokud EVA > 0, respektive když NOPAT > Náklady kapitálu. 

Z uvedené nerovnosti plyne, že se ekonomický zisk tvoří až potom, co se uhradí náklady kapitálu, 

stejně jako každé jiné náklady. (Freiberg, 2009, s. 34) 

𝐄𝐕𝐀 = 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐨𝐳𝐧í 𝐯ý𝐬𝐥𝐞𝐝𝐞𝐤 𝐡𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚ř𝐞𝐧í − 𝐃𝐚ň 𝐳 𝐩ří𝐣𝐦𝐮 − 𝐍á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐲 𝐧𝐚 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥  

⇒     EVA = NOPAT - Náklady na kapitál 

𝐍á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐲 𝐧𝐚 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥 = 𝐊𝐀𝐏 ∙ 𝐧𝐊𝐀𝐏 

𝐧𝐊𝐀𝐏 =  
𝐕𝐊

𝐊𝐀𝐏
 ∙  𝐫𝐕𝐊 +  

𝐂𝐊

𝐊𝐀𝐏
 ∙  𝟏 −  𝐬𝐃𝐏 ∙  𝐫𝐂𝐊  

Přičemž: 

- VK, CK, KAP  vlastní, cizí a celkový kapitál 

- nKAP                průměrné náklady kapitálu (vlastního i cizího) 

- rVK                sazba výnosu vlastního kapitálu 

- rCK                    sazba výnosu cizího kapitálu 

- sDP          sazba daně z příjmu  

- NOPAT  provozní zisk po zdanění 
 

Je-li EVA > 0, bohatství vlastníků se zvyšuje 

Je-li EVA < 0, bohatství vlastníků se snižuje 

Náklady na kapitál jsou v ukazateli EVA určeny jako vážené průměrné náklady na vlastní a cizí kapitál. 

Možnosti zvýšení ukazatele EVA: 

- Zvýšení provozního zisku (zvýšení výnosů, snížení nákladů) 

- Změna kapitálové struktury  

- Snížení velikosti investovaného kapitálu 

- Realizace projektů s kladným ukazatelem EVA 

(Zralý, podklady ke kurzu 2013) 
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4.2 Prognózování pomocí metody regresní a korelační analýzy 

Regresní a korelační analýza má za cíl postihnout závislosti a vztahy mezi kvalitativními jevy a změny 

mezi těmito jevy následně kvantitativně popsat. Pokud se například pozorováním zjistí, že určitý 

faktor má nezanedbatelný vliv na sledovaný ukazatel, je právě regresní a korelační analýza vhodným 

modelem pro zjištění zákonitostí mezi prvky určitého systému (mezi závislou proměnnou y a 

nezávislou proměnnou x, či více nezávislých proměnných x1, x2,…xn). 

 

Obrázek 6.: Druhy závislostí mezi jevy *kap. 4.2 Prognózování pomocí metody regresní a korelační analýzy] 

Závislosti mezi jevy mohou být funkční (matematické), kde každé hodnotě nezávisle proměnné x 

odpovídá jediná hodnota závisle proměnné y, nebo závislosti korelační (volné), kde nezávisle 

proměnné veličině x může odpovídat celé rozdělení četnosti závisle proměnné y. Můžeme se rovněž 

setkat i s nezávislostí veličin, kde nelze sledovat žádný trend mezi proměnnými.    

Obsahem analýzy je: 

1. Regresní úkol: 

Kvantitativně popisuje průběh zkoumaného korelačního vztahu za pomoci regresní funkce a 

regresních ukazatelů při odhadech změn závisle proměnné y.  

2. Korelační úkol: 

Snaží se postihnout těsnost korelační závislosti (spolehlivost regresního odhadu) za pomoci 

korelačních ukazatelů, což je korelační index a korelační koeficienty.  Abychom mohli odvodit 

parametry regresní funkce, používáme metodu nejmenších čtverců. Tato metoda požaduje, aby 

regresní funkce co nejlépe vystihovala korelační závislost, respektive aby součet všech čtverců 

odchylek empirických hodnot y byl minimální od hodnot vyrovnaných y .  

⇒ Reziduální rozptyl:    𝐬𝐲.𝐱
𝟐 =

𝟏

𝐧
 (𝐲𝐢

𝐧
𝐢=𝟏 − 𝐲 𝐢)

𝟐 = 𝐦𝐢𝐧 

Regresní funkce má tvar:    𝐲 = 𝐚𝟎 + 𝐛𝟏𝐅𝟏 𝐱𝐢 + 𝐛𝟐𝐅𝟐 𝐱𝐢 + ⋯ + 𝐛𝐤𝐤 𝐱𝐢  

kde a0,bi, jsou parametry a Fi(xi) jsou funkce nezávisle proměnné x. 

 

4.2.1 Druhy regresní a korelační analýzy 

Podle počtu proměnných a průběhu regresní funkce rozeznáváme: 

 Lineární regresní a korelační analýzu 

 Nelineární regresní a korelační analýzu 

 Jednoduchou regresní a korelační analýzu 
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 Vícenásobnou regresní a korelační analýzu  

Z důvodu, že vlastní návrh prognózy návštěvnosti resortu Benátky nad Jizerou, se snaží o odhad 

návštěvnosti na základě výše teploty a výše srážek, přičemž lze logicky očekávat, že trend mezi těmito 

proměnnými bude pro klima České republiky v zásadě lineární, tak je tato kapitola věnována 

dvojnásobné lineární regresní analýze. 

 

4.2.2 Dvojnásobná lineární regrese 

V případě dvojnásobné lineární regresní analýzy má regresní funkce tvar: 

𝐲𝐢 = 𝐚𝐲.𝟏𝟐 + 𝐛𝐲𝟏.𝟐𝐱𝟏 + 𝐛𝐲𝟐.𝟏𝐱𝟐 

Přičemž 𝐛𝐲𝟏.𝟐a 𝐛𝐲𝟐.𝟏jsou dílčí regresní koeficienty a 𝐚𝐲.𝟏𝟐 je pouze doplňující parametr regresní 

rovnice. 

𝐛𝐲𝟏.𝟐: Udává, jak se průměrně změní závisle proměnná y, při jednotkové změně nezávisle proměnné 

x1, za předpokladu pozastavení vlivu x2 na určité průměrné úrovni. 

𝐛𝐲𝟐.𝟏: Udává, jak se průměrně změní závisle proměnná y, při jednotkové změně nezávisle proměnné 

x2, za předpokladu pozastavení vlivu x2 na určité průměrné úrovni. 

Reziduální rozptyl má tedy tvar:  

   𝐬𝐲.𝐱
𝟐 = 𝐅 𝐚𝐲.𝟏𝟐𝐛𝐲𝟏.𝟐𝐛𝐲𝟐.𝟏 =

𝟏

𝐧
 (𝐲𝐢

𝐧
𝐢=𝟏 − 𝐚𝐲.𝟏𝟐 − 𝐛𝐲𝟏.𝟐𝐱𝟏 − 𝐛𝐲𝟐.𝟏𝐱𝟐)𝟐 = 𝐦𝐢𝐧 

Pokud funkci parciálně derivujeme podle všech tří parametrů a položíme nule, obdržíme: 

𝝏𝑭

𝝏𝐚𝐲.𝟏𝟐
=

𝟐

𝒏
 ( 𝐲𝐢 − 𝐚𝐲.𝟏𝟐 − 𝐛𝐲𝟏.𝟐𝐱𝟏 − 𝐛𝐲𝟐.𝟏𝐱𝟐) −𝟏 = 𝟎 

𝝏𝑭

𝝏𝐛𝐲𝟏.𝟐
=

𝟐

𝒏
 ( 𝐲𝐢 − 𝐚𝐲.𝟏𝟐 − 𝐛𝐲𝟏.𝟐𝐱𝟏 − 𝐛𝐲𝟐.𝟏𝐱𝟐) −𝐱𝟏 = 𝟎 

𝝏𝑭

𝝏𝐛𝐲𝟐.𝟏
=

𝟐

𝒏
 ( 𝐲𝐢 − 𝐚𝐲.𝟏𝟐 − 𝐛𝐲𝟏.𝟐𝐱𝟏 − 𝐛𝐲𝟐.𝟏𝐱𝟐) −𝐱𝟐 = 𝟎 

a po úpravě na tvar, aby byly na jedné straně rovnice členy bez parametrů a na druhé s parametry: 

 𝒚 = 𝒏 . 𝐚𝐲.𝟏𝟐 + 𝐛𝐲𝟏.𝟐  𝐱𝟏 + 𝐛𝐲𝟐.𝟏  𝐱𝟐 

 𝒚. 𝐱𝟏 = 𝐚𝐲.𝟏𝟐  𝐱𝟏 + 𝐛𝐲𝟏.𝟐  𝐱𝟏
𝟐 + 𝐛𝐲𝟐.𝟏  𝐱𝟐 𝐱𝟏 

 𝒚. 𝐱𝟐 = 𝐚𝐲.𝟏𝟐  𝐱𝟐 + 𝐛𝐲𝟏.𝟐  𝐱𝟏 𝐱𝟐 + 𝐛𝐲𝟐.𝟏  𝐱𝟐
𝟐 

Na základě těchto normálních rovnic při použití vztahů pro kovarianci nakonec pomocí determinantů 

získáme dílčí regresní koeficienty: 
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𝐛𝐲𝟏.𝟐 =
𝐬𝐲

𝐬𝟏
∙
𝐫𝐲𝟏 − 𝐫𝐲𝟐 ∙ 𝐫𝟏𝟐

𝟏 − 𝐫𝟏𝟐
𝟐

 

𝐛𝐲𝟐.𝟏 =
𝐬𝐲

𝐬𝟐
∙
𝐫𝐲𝟐 − 𝐫𝐲𝟏 ∙ 𝐫𝟏𝟐

𝟏 − 𝐫𝟏𝟐
𝟐

 

Kde sy, s1,s2 jsou výběrové směrodatné odchylky jednotlivých proměnných: 

𝐬𝐲 =  
𝟏

𝐧
 (𝐲 − 𝐲 )𝟐             𝐬𝟏 =  

𝟏

𝐧
 (𝐱𝟏 − 𝐱𝟏   )𝟐          𝐬𝟐 =  

𝟏

𝐧
 (𝐱𝟐 − 𝐱𝟐   )𝟐 

𝐚𝐲.𝟏𝟐 = 𝐲 − 𝐛𝐲𝟏.𝟐 ∙ 𝐱𝟏   − 𝐛𝐲𝟐.𝟏 ∙ 𝐱𝟐    

Výrazy   
𝐫𝐲𝟏−𝐫𝐲𝟐∙𝐫𝟏𝟐

𝟏−𝐫𝟏𝟐
𝟐  a 

𝐫𝐲𝟐−𝐫𝐲𝟏∙𝐫𝟏𝟐

𝟏−𝐫𝟏𝟐
𝟐  můžeme nazývat 𝜷𝒚𝟏.𝟐  a 𝜷𝒚𝟐.𝟏 , které představují dílčí regresní 

koeficienty zbavené rozměru. Díky tomu je umožněna vzájemná srovnatelnost dílčích regresních 

koeficientů z hlediska podílu vlivu nezávisle proměnných, jimiž přispívají k regresnímu odhadu. 

 

4.2.3 Dvojnásobná lineární korelace 

Cílem je splnění korelačního úkolu, tedy posouzení těsnosti korelačního vztahu a tím i spolehlivosti 

regresního odhadu. Korelační koeficient se pohybuje v intervalu  −1; +1  , přitom čím více se 

hodnota blíží +1, či -1, tím větší závislost je mezi proměnnými. Pokud se hodnoty blíží -1, tak můžeme 

říci, že jde o nepřímou závislost (hodnoty závisle proměnné se zvětšují spolu se zmenšujícími se 

hodnotami nezávisle proměnné). Pokud se hodnoty blíží +1, tak můžeme říci, že jde o přímou 

závislost (hodnoty závisle proměnné se zvětšují spolu se zvětšujícími se hodnotami nezávisle 

proměnné). Pokud je korelační koeficient rovný nule, tak mezi proměnnými není žádná závislost. 

Pro výši korelačního koeficientu v zásadě platí, že pokud se pohybuje v rozmezí: 

 0 až 0,1   nekorelovatelnost 

  0,1  až  0,3  velmi slabá závislost 

  0,3  až  0,5  slabá závislost 

  0,5  až  0,7  střední závislost 

  0,7  až  0,9  silná závislost 

  0,9  až  1  velmi silná závislost 

Souhrnná korelace 

Korelační koeficient při souhrnné korelaci vyjadřuje stupeň těsnosti korelační závislosti mezi y a x1,x2, 

které působí současně na závisle proměnnou y. 

Vzorec pro souhrnný korelační koeficient je: 

𝐫𝐲.𝟏𝟐 =  𝐫𝐲𝟏 ∙ 𝛃𝐲𝟏.𝟐 + 𝐫𝐲𝟐 ∙ 𝛃𝐲𝟐.𝟏 

Přičemž platí, že  𝐫𝐲.𝟏𝟐 ≥  𝐫𝐲𝟐  a  𝐫𝐲.𝟏𝟐 ≥  𝐫𝐲𝟏  
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Dílčí korelace 

Zabývá se interkorelací, kde jde o vzájemný vztah mezi nezávisle proměnnými. Na velikost 

korelačního koeficientu ry1 působí rušivě změny v x2 a naopak. Úkolem je tyto rušivé vlivy druhých 

nezávisle proměnných vyloučit z působení, a proto u dílčích regresních koeficientů vyloučíme vliv za 

tečkou tím, že ho stabilizujeme na průměrné úrovni. Díky tomu obdržíme dílčí korelační koeficienty 

ry1.2, ry2.1 

  

𝐫𝐲𝟏.𝟐 =
𝐫𝐲𝟏 − 𝐫𝐲𝟐 ∙ 𝐫𝟏𝟐

   𝟏 − 𝐫𝐲𝟐
𝟐  ∙  𝟏 − 𝐫𝟏𝟐

𝟐   

 

 𝐫𝐲𝟏.𝟐   vyjadřuje stupeň těsnosti lineární korelační závislosti y na x1 a tím i spolehlivost regresního 

odhadu y a x1 za předpokladu pozastavení vlivu x2 na průměrné úrovni. 

𝐫𝐲𝟐.𝟏 =
𝐫𝐲𝟐 − 𝐫𝐲𝟏 ∙ 𝐫𝟏𝟐

   𝟏 − 𝐫𝐲𝟏
𝟐  ∙  𝟏 − 𝐫𝟏𝟐

𝟐   

 

𝐫𝐲𝟐.𝟏   vyjadřuje stupeň těsnosti lineární korelační závislosti y na x2 a tím i spolehlivost regresního 

odhadu y a x2 za předpokladu pozastavení vlivu x1 na průměrné úrovni. 

𝐫𝐲.𝟏𝟐 =   𝟏 −  𝟏 − 𝐫𝐲𝟐
𝟐   𝟏 − 𝐫𝐲𝟏.𝟐

𝟐    

𝐫𝐲.𝟏𝟐  vyjadřuje vztah mezi souhrnným a dílčími korelačními koeficienty, kde platí, že: 

  𝐫𝐲.𝟏𝟐 ≥  𝐫𝐲𝟏.𝟐          𝐫𝐲.𝟏𝟐 ≥  𝐫𝐲𝟐.𝟏  

Vztahy pro výpočet jednoduchých korelačních koeficientů r12, ry1, ry2 obdržíme normováním 

kovariance součinitelem příslušných směrodatných odchylek: 

𝐫𝟏𝟐 =
𝐜𝐨𝐯(𝐱𝟏, 𝐱𝟐)

𝐬𝟏𝐬𝟐
=

𝐧 𝐱𝟏𝐱𝟐 −  𝐱𝟏  𝐱𝟐

  𝐧 𝐱𝟏
𝟐 − ( 𝐱𝟏)𝟐 ∙  𝐧 𝐱𝟐

𝟐 − ( 𝐱𝟐)𝟐 

 

𝐫𝐲𝟏 =
𝐜𝐨𝐯(𝐲, 𝐱𝟏)

𝐬𝐲𝐬𝟏
=

𝐧 𝐲𝐱𝟏 −  𝐲 𝐱𝟏

  𝐧 𝐲𝟐 − ( 𝐲)𝟐 ∙  𝐧 𝐱𝟏
𝟐 − ( 𝐱𝟏)𝟐 

 

𝐫𝐲𝟐 =
𝐜𝐨𝐯(𝐲, 𝐱𝟐)

𝐬𝐲𝐬𝟐
=

𝐧 𝐲𝐱𝟐 −  𝐲 𝐱𝟐

  𝐧 𝐲𝟐 − ( 𝐲)𝟐 ∙  𝐧 𝐱𝟐
𝟐 − ( 𝐱𝟐)𝟐 

 

Pozn.: Kovariance je průměrný součin odchylek korelovaných veličin od jejich průměru. Kovariance je 

kladná, pokud se hodnoty závisle proměnné zvětšují se zvětšujícími se hodnotami nezávisle proměnné 

(přímá lineární korelační závislost-kladná). Kovariance je záporná, pokud se hodnoty závisle 

proměnné zvětšují spolu se zmenšujícími se hodnotami nezávisle proměnné (nepřímá lineární 

korelační závislost-záporná). 

(Kožíšek, skripta statistika 2006) 
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5 NÁVRH REPORTINGU 

V návrhové části diplomové práce budou provedeny dvě varianty reportingu. První varianta bude 

navržena dle daných požadavků resortu, viz kapitola 3.1.2 Požadavky na operativní reporting resortu 

Benátky nad Jizerou, a druhá varianta bude představovat vlastní návrh na zlepšení dosavadního 

reportingu. Kompletní výstup obou návrhů reportingu je součástí elektronické přílohy diplomové 

práce. 

 

5.1 Návrh reportingu dle požadavků resortu Benátky nad Jizerou 

Varianta reportingu dle požadavků resortu Benátky nad Jizerou obsahuje roční, měsíční a týdenní 

reporting. Účelem je především kvantitativní vyjádření změn stavů oproti minulému reportingovému 

období. Každý reporting je vyjádřen pomocí tabulky a jejího vysvětlení (účelu, obsahu, tvorby, 

informačních vstupů). Pro názornější orientaci výsledků reportingu jsou uvedeny k některým dílčím 

reportům rovněž grafy plynoucí z tabulek. Každá kapitola je zakončena závěrečným shrnutím, 

obsahujícím hlavní výstupy reportingu.  

 

5.1.1 Roční reporting 

Roční reporting obsahuje údaje v tabulce 5.: Návrh ročního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie 

služeb, která vychází z následujících kritérií:  

- Účel:  Zobrazení celkových ročních příjmů hodnoceného roku z jednotlivých kategorií 

v porovnání s rokem předcházejícím a vyjádření změny oproti minulému reportingovému 

období. 

- Obsah: Absolutní roční příjmy v korunách z jednotlivých produktových kategorií roku 

hodnoceného a roku minulého s vyjádřením změny stavu příjmů z těchto kategorií pomocí 

rozdílu hodnot v korunách a v procentech. 

- Tvorba: Výše absolutních ročních příjmů je součtem příjmů z jednotlivých kategorií pro dané 

roky a změna je vyjádřena jako rozdíl roku hodnoceného a roku minulého. 

- Informační vstupy: příjmy z jednotlivých kategorií uplynulých dvou let. 

 

Tabulka 5.: Návrh ročního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie služeb *kap. 5.1.1 Roční reporting]  

Kategorie Příjmy_2013 *Kč+ Příjmy_2014 *Kč+  Růst/pokles_příjmů *Kč+ Růst/pokles_příjmů *%+

Členství 1 577 420 2 087 840 510 420 32%

Driving 488 475 494 375 5 900 1%

Golfová hra 3 413 762 3 371 592 -42 170 -1%

Kombi produkty 49 210 49 210

Permanentky 67 379 108 650 41 271 61%

Poukázka 1 200 2 400 1 200 100%

Pronájem 164 898 256 036 91 138 55%

Půjčovné 238 800 249 650 10 850 5%

Služba 6 955 104 494 97 539 1402%

Trenér 275 645 241 252 -34 393 -12%

Turnaj 930 582 530 598 -399 984 -43%

Záloha 5 000 20 840 15 840 317%

Zboží 483 422 424 249 -59 173 -12%

Celkový součet 7 653 538 7 941 186 287 648
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Jako doplněk k tabulce 5.: Návrh ročního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie služeb, slouží graf 3.: 

Návrh ročního reportingu_1 pro vyjádření meziroční srovnání příjmů. 

 

Graf 3.: Návrh ročního reportingu_1 pro vyjádření meziroční srovnání příjmů *kap. 5.1.1 Roční reporting+ 

Dále je třeba vyjádřit meziroční srovnání v počtu odehraných kol. Tyto údaje jsou obsaženy v tabulce 

6.: Návrh ročního reportingu_1 pro kategorie golfových her, která vychází z následujících kritérií:  

- Účel:  Zobrazení počtu odehraných kol jednotlivých kategorií her hodnoceného roku 

v porovnání s rokem předcházejícím a vyjádření změny oproti minulému reportingovému 

období. 

- Obsah: Absolutní počet odehraných kol pro  jednotlivé kategorie her roku hodnoceného a 

roku minulého, s vyjádřením změny stavu v počtu odehraných kol z těchto kategorií, pomocí 

absolutního rozdílu hodnot a v procentech. Z toho jsou v obdobné struktuře sledovány počty 

odehraných kol členy klubu a nečleny klubu.  

- Tvorba: Počet odehraných kol (celkový, členy, nečleny) je jejich součet pro  jednotlivé 

kategorie her v roce hodnoceném a minulém a změna je vyjádřena jako rozdíl těchto hodnot. 

- Informační vstupy: Počet odehraných kol z jednotlivých kategorií her dvou uplynulých let, 

kde u každého údaje je uvedeno, zdali je hráč člen klubu, či nikoliv. 

 

Tabulka 6.: Návrh ročního reportingu_1 pro kategorie golfových her *kap. 5.1.1 Roční reporting+ 
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Jako doplněk k tabulce 6.: Návrh ročního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie golfových her, slouží 

graf 4.: Návrh ročního reportingu_1 pro vyjádření meziročního srovnání v počtu odehraných kol. 

 

Graf 4.: Návrh ročního reportingu_1 pro vyjádření meziročního srovnání v počtu odehraných kol *kap. 5.1.1 Roční 
reporting] 
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Shrnutí návrhu ročního reportingu dle požadavků resortu Benátky nad Jizerou: 

V tabulce 5.: Návrh ročního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie služeb jsou pro ilustraci uvedeny 

hodnoty za rok 2013 a 2014. Účelem je vyjádření výše příjmů v korunách pro jednotlivé hlavní 

kategorie produktů. Sledují se vždy příjmy hodnoceného roku v porovnání s příjmy roku minulého. Na 

základě těchto hodnot je vyjádřen meziroční růst, či pokles příjmů vyjádřený v korunách a dále 

v procentech.  

Aby byly informace kompletní, je třeba sledovat v meziročním porovnání i počet odehraných kol, a to 

z důvodu, že příjmy z kategorie golfové hry neodráží skutečnou návštěvnost, protože členové klubů 

mají golfovou hru předplacenou v rámci kategorie členství. K tomuto účelu slouží tabulka 6.: Návrh 

ročního reportingu_1 pro kategorie golfových her. Pro ilustraci je uvedeno srovnání za rok 2013 a 

2014. V tabulce se sleduje počet odehraných kol v kategoriích 18 jamek, 9 jamek a akademii, z toho 

odděleně: celkový počet odehraných kol, počet odehraných kol členy klubů, počet odehraných kol 

nečleny klubů. Změna stavu oproti minulému období je zde vyjádřena přírůstkem, či úbytkem 

v celkovém počtu odehraných kol, a dále pak v procentním vyjádření.  

Manažer resortu by se měl na základě výsledků hodnot následně zabývat důvody příčin, proč 

v daném období došlo k růstu, či poklesu příjmů v jednotlivých kategoriích a podle toho přijmout 

patřičná nápravná rozhodnutí, stanovit plánované hodnoty pro příští období a situaci dále sledovat 

v měsíčním reportingu. Uvádím proto tabulku 7.: Tabulka pro vyhodnocení ročního reportingu_1, 

která vychází z následujících kritérií: 

- Účel: Vyhodnocení ročního reportingu, vyjádření nápravných opatření a stanovení 

plánovaných hodnot pro příští období. 

- Obsah: Procentní změna stavu příjmů v hodnoceném roce z jednotlivých kategorií produktů, 

vyjádření možných příčin těchto změn, návrh na opatření pro příští období a plánované 

hodnoty pro příští období. 

- Tvorba: Na základě analýzy výsledků hodnoceného roku 

- Informační vstupy: Reporting, manažerské účetnictví, rozpočet, strategický plán. 

 

Tabulka 7.: Tabulka pro vyhodnocení ročního reportingu_1 *kap. 5.1.1 Roční reporting+ 

                                                                                        

Kategorie Růst/pokles_příjmů [%]

Možné příčiny 

růstu/poklesu 

příjmů

Návrhy opatřření pro 

příští období

Plánované hodnoty pro 

budoucí období

Členství

Driving

Golfová hra

Kombi produkty

Permanentky

Poukázka

Pronájem

Půjčovné

Služba

Trenér

Turnaj

Záloha

Zboží
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5.1.2 Měsíční reporting 

 

Měsíční reporting obsahuje údaje v tabulce 8.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie služeb, která vychází z následujících kritérií:  

- Účel:  Zobrazení výše měsíčních příjmů z jednotlivých kategorií. 

- Obsah: Absolutní měsíční příjmy v korunách z jednotlivých produktových kategorií. 

- Tvorba: Výše absolutních měsíčních příjmů dané kategorie je součtem jednotlivých příjmů v této kategorii za uplynulý měsíc. 

- Informační vstupy: Příjmy z jednotlivých kategorií uplynulého měsíce. 

 

 

Tabulka 8.:Návrh měsíčního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie služeb *kap. 5.1.2 Měsíční reporting+ 

 

 

Příjmy [Kč] Měsíce

Kategorie Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkové příjmy [Kč]

Členství 45 490 52 000 1 160 490 127 490 3 490 24 980 9 000 43 560 167 180 93 190 360 970 2 087 840

Driving 5 400 10 550 40 300 49 625 65 200 74 350 60 700 61 600 55 800 47 350 22 250 1 250 494 375

Golfová hra 35 700 87 890 323 473 288 295 345 699 345 513 387 079 545 053 394 237 399 199 173 984 45 470 3 371 592

Kombi produkty 9 980 3 100 20 990 12 040 3 100 49 210

Permanentky 990 0 3 960 9 110 23 630 25 740 15 640 20 850 8 730 108 650

Poukázka 2 400 2 400

Pronájem 68 970 63 646 123 420 256 036

Půjčovné 200 100 2 350 4 900 23 950 22 050 40 600 60 400 42 200 33 750 18 850 300 249 650

Služba 91 793 11 880 821 0 104 494

Trenér 2 600 7 400 22 800 21 650 61 482 25 100 59 135 20 955 20 130 241 252

Turnaj 1 700 63 700 97 850 47 585 33 750 25 050 127 895 96 140 36 928 530 598

Záloha 2 500 2 000 10 700 2 000 3 640 20 840

Zboží 7 362 5 590 61 110 27 893 41 527 45 046 59 334 60 316 43 230 48 859 14 520 9 462 424 249

Celkové příjmy [Kč] 95 142 156 130 1 594 423 640 773 678 102 592 284 812 795 824 249 885 530 851 263 389 403 421 092 7 941 186
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Jako doplněk k tabulce 8.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie služeb slouží graf 5.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro vyjádření rozložení 

měsíčních příjmů pro jednotlivé kategorie služeb. 

 

Graf 5.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro vyjádření rozložení měsíčních příjmů pro jednotlivé kategorie služeb *kap. 5.1.2 Měsíční reporting+ 
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Dále je třeba vyjádřit meziměsíční srovnání v počtu odehraných kol v jednotlivých kategoriích her. Tyto údaje jsou obsaženy v tabulce 9.: Návrh měsíčního 

reportingu_1 pro kategorie golfových her, která vychází z následujících kritérií:  

- Účel:  Zobrazení počtu odehraných kol (celkového, členy klubu, nečleny klubu) jednotlivých kategorií her v hodnoceném měsíci. 

- Obsah: Absolutní počet odehraných kol pro  jednotlivé kategorie her hodnoceného měsíce. Z  toho jsou zvlášť sledovány počty odehraných kol členy klubu 

a nečleny klubu. 

- Tvorba: Počet odehraných kol (celkový, členy, nečleny) je součtem dílčích odehraných kol jednotlivých kategorií her ve sledovaném měsíci. 

- Informační vstupy: Počet odehraných kol z jednotlivých kategorií her uplynulého měsíce, kde u každého údaje je uvedeno, zdali je hráč člen klubu, či 

nikoliv. 

 

 

Tabulka 9.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro kategorie golfových her *kap. 5.1.2 Měsíční reporting+ 

 

 

 

Kategorie hry celkem členů nečlenů celkem členů nečlenů celkem členů nečlenů celkem členů nečlenů celkem členů nečlenů celkem členů nečlenů

18 jamek 69 23 46 213 65 148 562 146 416 490 159 331 570 158 412 564 137 427

9 jamek 129 89 40 170 93 77 358 162 196 291 170 121 272 134 138 312 120 192

akademie 14 14 16 16 83 83 203 5 198 162 5 157 278 2 276

Celkový součet 212 112 100 399 158 241 1 003 308 695 984 334 650 1 004 297 707 1 154 259 895

Kategorie hry celkem členů nečlenů celkem členů nečlenů celkem členů nečlenů celkem členů nečlenů celkem členů nečlenů celkem členů nečlenů celkem členů nečlenů

18 jamek 605 186 419 715 180 535 558 89 469 607 103 504 370 63 307 77 7 70 5 400 1 316 4 084

9 jamek 349 169 180 560 240 320 393 153 240 381 139 242 235 106 129 80 57 23 3 530 1 632 1 898

akademie 474 18 456 619 28 591 493 25 468 519 21 498 195 14 181 35 0 35 3 091 118 2 973

Celkový součet 1 428 373 1 055 1 894 448 1 446 1 444 267 1 177 1 507 263 1 244 800 183 617 192 64 128 12 021 3 066 8 955

Leden

Prosinec Celkový součet

Počet odehraných kol 2014 v jednotlivých kategoriích her - celkový, členy klubu a nečleny klubu

Červenec Srpen Září Říjen Listopad

Únor Březen Duben Květen Červen
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Jako doplněk k tabulce 9.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie golfových her, 

slouží graf 6.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro vyjádření meziměsíčního srovnání v počtu 

odehraných kol. 

 

Graf 6.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro vyjádření meziměsíčního srovnání v počtu odehraných kol *kap. 5.1.2 Měsíční 
reporting] 
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Pro vyjádření meziměsíčního přírůstku, či úbytku příjmů z jednotlivých kategorií služeb, slouží tabulka 10.:Návrh měsíčního reportingu_1 pro vyjádření 

přírůstku/úbytku příjmů z jednotlivých kategorií služeb v korunách a procentech, která vychází z následujících kritérií:  

- Účel:  Zobrazení meziměsíční změny výše příjmů z jednotlivých kategorií. 

- Obsah: Absolutní měsíční přírůstky, či úbytky příjmů z jednotlivých produktových kategorií, vyjádřené v korunách a procentech. 

- Tvorba: Změna ve stavu výše příjmů je vyjádřena, jako rozdíl absolutních příjmů kategorie měsíce sledovaného a měsíce minulého.   

- Informační vstupy: Tabulka 8.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie 

 

 

Tabulka 10.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro vyjádření přírůstku/úbytku příjmů z jednotlivých kategorií služeb v korunách a procentech *kap. 5.1.2 Měsíční reporting+ 

 

 

 

 

 

Kategorie

*Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%]

Leden 40 510 -47 -4 250 370 -19 500 120 0 0 200 -100 0 0 -4 024 121

Únor 6 510 14 5 150 95 52 190 146 0 0 0 0 0 0 -1 772 -24

Březen 1 108 490 2 132 29 750 282 235 583 268 2 600 0 1 700 0 0 0 55 520 993

Duben -1 033 000 -89 9 325 23 -35 178 -11 4 800 185 62 000 364 2 500 0 -33 217 -54

Květen -124 000 -97 15 575 31 57 404 20 15 400 208 34 150 54 -2 500 -100 13 634 49

Červen 21 490 616 9 150 14 -186 0 -1 150 -5 -50 265 -51 2 000 0 3 519 8

Červenec -15 980 -64 -13 650 -18 41 566 12 39 832 184 -13 835 -29 8 700 435 14 288 32

Srpen -9 000 -100 900 1 157 974 41 -36 382 -59 -8 700 -26 -10 700 -100 982 2

Září 43 560 0 -5 800 -9 -150 816 -28 34 035 136 102 845 411 0 0 -17 086 -28

Říjen 123 620 284 -8 450 -15 4 962 1 -38 180 -65 -31 755 -25 2 000 0 5 629 13

Listopad -73 990 -44 -25 100 -53 -225 215 -56 -825 -4 -59 212 -62 -2 000 -100 -34 339 -70

Prosinec 267 780 287 -21 000 -94 -128 514 -74 -20 130 -100 -36 928 -100 3 640 0 -5 058 -35

Vyplněno hodnotami

Členství Driving Golfová hra Trenér Turnaj Záloha Zboží

Meziměsíční přírůstek/úbytek příjmů z jednotlivých kategorií v korunách a procentech
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Pro vyjádření meziměsíčního přírůstku, či úbytku od průměrných měsíčních příjmů z jednotlivých kategorií služeb, slouží tabulka 11.: Návrh měsíčního 

reportingu_1 pro vyjádření přírůstku/úbytku příjmů z jednotlivých kategorií služeb od průměru v korunách a procentech, která vychází z následujících kritérií:  

- Účel:  Zobrazení meziměsíční změny výše příjmů z jednotlivých kategorií oproti průměrným měsíčním hodnotám. 

- Obsah: Měsíční přírůstky, či úbytky příjmů od průměrných měsíčních příjmů z jednotlivých produktových kategorií, vyjádřené v korunách a procentech. 

- Tvorba: Od dosažených příjmů vybrané kategorie ze sledovaného měsíce je odečtena průměrná výše měsíčních příjmů. Průměrná výše měsíčních příjmů je 

součtem ročních příjmů v jednotlivých kategoriích uplynulého roku vydělená součtem měsíců (12).  

- Informační vstupy: Tabulka 8.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie, Tabulka 5.:Návrh ročního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie. 

 

 

Tabulka 11.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro vyjádření přírůstku/úbytku příjmů z jednotlivých kategorií služeb od průměru v korunách a procentech *kap. 5.1.2 Měsíční reporting+ 

  

 

 

Kategorie

*Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%]

Leden -128 497 -74 -35 798 -87 -245 266 -87 -20 104 -100 -44 217 -100 -1 737 -100 -27 992 -79

Únor -121 987 -70 -30 648 -74 -193 076 -69 -20 104 -100 -44 217 -100 -1 737 -100 -29 764 -84

Březen 986 503 567 -898 -2 42 507 15 -17 504 -87 -42 517 -95 -1 737 -100 25 756 73

Duben -46 497 -27 8 427 20 7 329 3 -12 704 -63 19 484 44 763 44 -7 461 -21

Květen -170 497 -98 24 002 58 64 733 23 2 696 13 53 634 121 -1 737 -100 6 173 17

Červen -149 007 -86 33 152 80 64 547 23 1 546 8 3 369 8 263 15 9 692 27

Červenec -164 987 -95 19 502 47 106 113 38 41 378 206 -10 467 -24 8 963 516 23 980 68

Srpen -173 987 -100 20 402 50 264 087 94 4 996 25 -19 167 -43 -1 737 -100 24 962 71

Září -130 427 -75 14 602 35 113 271 40 39 031 194 83 679 189 -1 737 -100 7 876 22

Říjen -6 807 -4 6 152 15 118 233 42 851 4 51 924 117 263 15 13 505 38

Listopad -80 797 -46 -18 948 -46 -106 982 -38 26 0 -7 289 -16 -1 737 -100 -20 834 -59

Prosinec 186 983 107,00 -39 948 -97,00 -235 496 -84 -20 104 -100 -44 217 -100 1 903 110 -25 892 -73

Členství Driving Golfová hra Trenér Turnaj Záloha Zboží

Přírůstek/úbytek  od průměrných měsíčních příjmů z jednotlivých kategorií v korunách a procentech

Vyplněno hodnotami
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Shrnutí návrhu měsíčního reportingu dle požadavků resortu Benátky nad Jizerou: 

Tabulka 8.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie služeb zobrazuje příjmy z hlavních 

kategorií produktů, a to vždy pro jednotlivé měsíce.  

V tabulce 9.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro kategorie golfových her jsou zaznamenány údaje 

zobrazující počet odehraných kol v kategoriích 18 jamek, 9 jamek a akademii, z toho odděleně: 

celkový počet odehraných kol, počet odehraných kol členy klubů, počet odehraných kol nečleny 

klubů. 

 V tabulce 10.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro vyjádření přírůstku/úbytku příjmů z jednotlivých 

kategorií služeb v korunách a procentech se sledují změny v přírůstku, či úbytku příjmů mezi 

jednotlivými měsíci. Tato struktura je tedy obdobná jako u ročního reportingu. Důvodem je, aby 

manažer resortu mohl sledovat vývoj příjmů jednotlivých kategorií od plánovaných hodnot, které 

stanoví na základě výsledků ročního reportingu.  

V tabulce 11.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro vyjádření přírůstku/úbytku příjmů z jednotlivých 

kategorií služeb od průměru v korunách a procentech se navíc sleduje přírůstek/úbytek příjmů od 

průměrných hodnot z předešlého roku. Toto vyjádření je účelné z důvodu, že příjmy z jednotlivých 

kategorií nejsou v průběhu roku rozloženy rovnoměrně, proto srovnávání mezi jednotlivými měsíci 

neudává informaci o skutečné váze daného měsíce z hlediska příjmů. Pokud tedy budeme srovnávat 

příjmy daného měsíce s průměrnými příjmy, zjistíme úspěšnost sledovaného měsíce v rámci roku.  

Měsíční reporting by měl sloužit hlavně pro kontrolu vývoje dodržování plánu, který byl určen na 

základě ročního reportingu. K zaznamenávání údajů může sloužit tabulka 12.: Tabulka pro 

vyhodnocení měsíčního reportingu_1, která porovnává plán se skutečností. Manažer resortu by tak 

měl na základě zkušeností zjistit důvod případných odchylek od plánu a rozhodnout o opatření na 

budoucí měsíc, pro který stanoví nové plánované hodnoty. Tabulka 12 vychází z následujících kritérií: 

- Účel: Vyhodnocení měsíčního reportingu, vyjádření nápravných opatření a stanovení 

plánovaných hodnot pro příští období. 

- Obsah: Plánovaný (očekávaný) růst, či pokles příjmů daného měsíce pro jednotlivé kategorie, 

skutečný růst, či pokles příjmů daného měsíce pro jednotlivé kategorie, vyjádření možných 

příčin nedodržení plánovaných hodnot, návrh na opatření pro příští období (měsíc) a 

plánované hodnoty pro příští období (měsíc). 

- Tvorba: Na základě analýzy výsledků měsíčního reportingu. 

- Informační vstupy: Reporting, manažerské účetnictví, rozpočet, roční plán.  
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Tabulka 12.: Tabulka pro vyhodnocení měsíčního reportingu_1 *kap. 5.1.2 Měsíční reporting+ 

Kategorie

Očekávaný 

růst/pokles příjmů 

*%+ pro daný měsíc

Skutečný 

růst/pokles 

příjmů *%+ v 

daném měsíci

Možné příčiny 

nedodržení 

plánovaných 

hodnot

Návrhy opatření 

pro příští měsíc

Plánované 

hodnoty pro 

příští měsíc

Členství

Driving

Golfová hra

Kombi produkty

Permanentky

Poukázka

Pronájem

Půjčovné

Služba

Trenér

Turnaj

Záloha

Zboží
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5.1.3 Týdenní reporting 

 

Týdenní reporting obsahuje údaje v tabulce 13.: Návrh týdenního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie služeb, která vychází z následujících kritérií:  

- Účel:  Zobrazení výše týdenních příjmů z jednotlivých kategorií. 

- Obsah: Absolutní týdenní příjmy v korunách z jednotlivých produktových kategorií. 

- Tvorba: Výše absolutních týdenních příjmů dané kategorie je součtem jednotlivých příjmů v této kategorii za uplynulý týden. 

- Informační vstupy: Příjmy z jednotlivých kategorií uplynulého týdne. 

 

 

Tabulka 13.: Návrh týdenního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie služeb [kap. 5.1.3 Týdenní reporting] 

 

 

 

Příjmy [Kč] Kategorie

Týden Členství Driving Golfová hra Kombi produkty Permanentky Poukázka Pronájem Půjčovné Služba Trenér Turnaj Záloha Zboží Celkový součet

1 1 100 16 100 990 6 467 24 657

2 0 2 850 12 800 200 895 16 745

3 1 450 6 800 8 250

4 28 000 28 000

5 17 490 17 490

6 38 000 700 10 140 53 48 893

7 2 700 31 360 3 378 37 438

50 53 980 400 14 435 200 990 3 661 73 666

51 26 490 450 18 050 1 890 2 425 49 305

52 227 500 0 227 500

Celkový součet 2 087 840 494 375 3 371 592 49 210 108 650 2 400 256 036 249 650 104 494 241 252 530 598 20 840 424 249 7 941 186
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Jako doplněk k tabulce 13.: Návrh týdenního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie služeb, slouží graf 7.: Návrh týdenního reportingu_1 pro vyjádření rozložení 

týdenních příjmů pro jednotlivé kategorie služeb. 

 

Graf 7.: Návrh týdenního reportingu_1 pro vyjádření rozložení týdenních příjmů pro jednotlivé kategorie služeb [kap. 5.1.3 Týdenní reporting] 
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Dále je třeba vyjádřit mezitýdenní srovnání v počtu odehraných kol v jednotlivých kategoriích her. Tyto údaje jsou obsaženy v tabulce 14.: Návrh týdenního 

reportingu_1 pro kategorie golfových her, která vychází z následujících kritérií:  

- Účel:  Zobrazení počtu odehraných kol (celkového, členy klubu, nečleny klubu) jednotlivých kategorií her v hodnoceném týdnu. 

- Obsah: Absolutní počet odehraných kol pro  jednotlivé kategorie her hodnoceného týdne. Z  toho jsou zvlášť sledovány počty odehraných kol členy klubu a 

nečleny klubu. 

- Tvorba: Počet odehraných kol (celkový, členy, nečleny) je součtem dílčích odehraných kol jednotlivých kategorií her ve sledovaném týdnu. 

- Informační vstupy: Počet odehraných kol z jednotlivých kategorií her uplynulého týdne, kde u každého údaje je uvedeno, zdali je hráč člen klubu, či nikoliv. 

 

 

Tabulka 14.: Návrh týdenního reportingu_1 pro kategorie golfových her [kap. 5.1.3 Týdenní reporting] 

 

Kategorie hry

Týdny Celkem Členů Nečlenů Celkem Členů Nečlenů Celkem Členů Nečlenů Celkem Členů Nečlenů

1 24 6 18 59 48 11 2 0 2 85 54 31

2 34 15 19 43 27 16 12 0 12 89 42 47

3 11 2 9 27 14 13 0 0 38 16 22

6 21 5 16 16 8 8 0 0 37 13 24

7 60 17 43 60 32 28 6 0 6 126 49 77

49 23 4 19 24 23 1 10 0 10 57 27 30

50 24 2 22 37 25 12 9 0 9 70 27 43

51 29 1 28 18 8 10 16 0 16 63 9 54

Celkový součet 5 400 1 316 4 084 3 530 1 632 1 898 3 091 118 2 973 12 021 3 066 8 955

 9 jamek Akademie Celkový součet 18 jamek
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Jako doplněk k tabulce 14.: Návrh týdenního reportingu_1 pro kategorie golfových her, slouží graf 8.: 

Návrh týdenního reportingu_1 pro vyjádření mezitýdenního srovnání v počtu odehraných kol. 

 

Graf 8.: Návrh týdenního reportingu_1 pro vyjádření mezitýdenního srovnání v počtu odehraných kol [kap. 5.1.3 Týdenní 
reporting
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Pro vyjádření mezitýdenních přírůstků, či úbytků příjmů z jednotlivých kategorií služeb, slouží tabulka 15.: Návrh týdenního reportingu_1 pro vyjádření 

přírůstku/úbytku příjmů z jednotlivých kategorií služeb v korunách a procentech, která vychází z následujících kritérií:  

- Účel:  Zobrazení změny výše příjmů z jednotlivých kategorií mezi týdny. 

- Obsah: Absolutní týdenní přírůstky, či úbytky příjmů z jednotlivých produktových kategorií, vyjádřené v korunách a procentech. 

- Tvorba: Změna ve stavu výše příjmů je vyjádřena, jako rozdíl absolutních příjmů kategorie týdne sledovaného a týdne minulého.   

- Informační vstupy: Tabulka 13.: Návrh týdenního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie. 

 

 

Tabulka 15.: Návrh týdenního reportingu_1 pro vyjádření přírůstku/úbytku příjmů z jednotlivých kategorií služeb v korunách a procentech [kap. 5.1.3 Týdenní reporting] 

 

 

 

Týden *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%]

1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

2 0 0% 1 750 159% -3 300 -20% 0 0% 0 0% 0 0% -5 572 -86%

3 0 0% -1 400 -49% -6 000 -47% 0 0% 0 0% 0 0% -895 -100%

4 0 0% -1 450 -100% -6 800 -100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

5 0 -38% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

6 0 117% 700 0% 10 140 0% 0 0% 0 0% 0 0% 53 0%

7 0 -100% 2 000 286% 21 220 209% 0 0% 0 0% 0 0% 3 325 6274%

50 0 38% 50 14% 1 450 11% 0 0% 0 0% 230 30% 374 11%

51 0 -51% 50 13% 3 615 25% 0 0% 0 0% 900 91% -1 236 -34%

52 0 759% -450 -100% -18 050 -100% 0 0% 0 0% -1 890 -100% -2 425 -100%

Zboží

Mezitýdenní přírůstek/úbytek příjmů z jednotlivých kategorií v korunách a procentech

Vyplněno hodnotami

Členství Driving Golfová hra Trenér Turnaj Záloha
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Pro vyjádření mezitýdenních přírůstků, či úbytků od průměrných týdenních příjmů z jednotlivých kategorií služeb slouží tabulka 16.: Návrh týdenního reportingu_1 

pro vyjádření přírůstku/úbytku příjmů z jednotlivých kategorií služeb od průměru v korunách a procentech, která vychází z následujících kritérií:  

- Účel:  Zobrazení mezitýdenní změny výše příjmů z jednotlivých kategorií oproti průměrným týdenním hodnotám. 

- Obsah: Týdenní přírůstky, či úbytky příjmů od průměrných týdenních příjmů z jednotlivých produktových kategorií, vyjádřené v korunách a procentech. 

- Tvorba: Od dosažených příjmů vybrané kategorie ze sledovaného týdne, je odečtena průměrná výše týdenních příjmů. Průměrná výše týdenních příjmů je 

součtem ročních příjmů v jednotlivých kategoriích uplynulého roku vydělená součtem všech týdnů v roce (52).  

- Informační vstupy: Tabulka 13.: Návrh týdenního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie, Tabulka 5.: Návrh ročního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie. 

 

 

Tabulka 16.: Návrh týdenního reportingu_1 pro vyjádření přírůstku/úbytku příjmů z jednotlivých kategorií služeb od průměru v korunách a procentech *kap. 5.1.3 Týdenní reporting+ 

 

Týden *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%] *Kč+ [%]

1 -40 151 -100% -8 407 -88% -48 738 -75% -4 639 -100% -10 204 -100% -401 -100% -1 692 -21%

2 -40 151 -100% -6 657 -70% -52 038 -80% -4 639 -100% -10 204 -100% -401 -100% -7 264 -89%

3 -40 151 -100% -8 057 -85% -58 038 -90% -4 639 -100% -10 204 -100% -401 -100% -8 159 -100%

4 -12 151 -30% -9 507 -100% -64 838 -100% -4 639 -100% -10 204 -100% -401 -100% -8 159 -100%

5 -22 661 -56% -9 507 -100% -64 838 -100% -4 639 -100% -10 204 -100% -401 -100% -8 159 -100%

6 -2 151 -5% -8 807 -93% -54 698 -84% -4 639 -100% -10 204 -100% -401 -100% -8 106 -99%

7 -40 151 -100% -6 807 -72% -33 478 -52% -4 639 -100% -10 204 -100% -401 -100% -4 781 -59%

50 13 829 34% -9 107 -96% -50 403 -78% -4 639 -100% -10 204 -100% 589 147% -4 498 -55%

51 -13 661 -34% -9 057 -95% -46 788 -72% -4 639 -100% -10 204 -100% 1 489 372% -5 734 -70%
52 187 349 467% -9 507 -100% -64 838 -100% -4 639 -100% -10 204 -100% -401 -100% -8 159 -100%

Zboží

Přírůstek/úbytek  od průměrných týdenních příjmů z jednotlivých kategorií v korunách a procentech

Vyplněno hodnotami

Členství Driving Golfová hra Trenér Turnaj Záloha



48 
 

Shrnutí návrhu týdenního reportingu dle požadavků resortu Benátky nad Jizerou: 

Týdenní reporting má obdobnou strukturu jako měsíční reporting, avšak jeho účelem je primárně 

sledovat kategorie golfové hry a turnaj, a to pro jednotlivé týdny v roce, protože pro operativní 

rozhodování je měsíční interval v rámci provozu golfového hřiště příliš dlouhý. Přínosem tak může být 

například usnadnění v plánování sezónní otevírací doby, terénních úprav hřiště, alternativní využívání 

hřiště pro jeho pronájem, zavedení akčních nabídek  apod. 

 

5.2 Vlastní návrh reportingu pro resort Benátky nad Jizerou 

Jak současný, tak i požadovaný reporting resortu neposkytuje informace týkající se nákladů. Je 

účelné, aby informace v reportech co možná nejlépe odrážely celkovou ekonomickou výkonnost 

podniku. Z tohoto důvodu shledávám, že bude pro resort přínosné, pokud bude sledovat nejen 

příjmy daného období, ale i jeho náklady.  

Navrhuji, aby resort ve svých reportech zachycoval: 

1)  V ročním reportingu: 

- Příjmy za jednotlivé kategorie služeb v měsíčním členění 

- Příjmy za jednotlivé kategorie služeb v měsíčním členění, avšak s rovnoměrně rozloženými 

členskými poplatky pro jednotlivé měsíce 

- Druhy prodaných členství  

- Výši nákladů 

- Výše zisku/ztráty a tříbilanční systém 

- Ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

- Počet odehraných kol pro 18 jamkové hřiště, 9 jamkové hřiště a akademii 

 

2)  V měsíčním reportingu: 

- Příjmy za jednotlivé kategorie služeb 

- Výši variabilních nákladů  

- Zisk/Ztráta 

- Počet odehraných kol pro 18 jamkové hřiště, 9 jamkové hřiště a akademii 

 

3)  V týdenním reportingu: 

- Viz kapitola 5.1.3 Týdenní reporting 

 

Jelikož byly pro účely této diplomové práce poskytnuty údaje pouze o výši příjmů a vlastní návrh 

reportingu pro resort Benátky nad Jizerou obsahuje i nákladové položky, tak bude tato varianta 

reportingu ve vybraných částech, do kterých je nezbytné zahrnout náklady, pouze popisného 

charakteru a nebude proto ilustrována v číselné podobě. 
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5.2.1 Roční reporting 

1) Vyjádření příjmů za jednotlivé kategorie služeb v měsíčním členění  

Úkolem tohoto reportingu je poskytnou jeho uživatelům informaci o vývoji příjmů během 

jednotlivých měsíců kalendářního roku. Z reportingu tak bude patrné, ve kterých měsících dochází 

k největším nákupům služeb, respektive kdy je jak velký zájem hráčů o vybrané služby. Pomocí tohoto 

zjištění lze pak plánovat pro příští období například akční nabídky apod. 

Návrh tohoto reportingu: viz Tabulka 8.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie 

služeb *kap. 5.1.2 Měsíční reporting+. 

Reporting má tedy obdobnou strukturu jako měsíční reporting dle požadavků resortu Benátky nad 

Jizerou, avšak v zobrazení všech 12 měsíců roku.  

Změna stavu oproti minulému období se však v této variantě reportingu nevyjadřuje mezi 

jednotlivými měsíci téhož roku, ale v porovnání s měsíci roku minulého, viz tabulka 17.:Návrh ročního 

reportingu_2 pro vyjádření přírůstku/úbytku příjmů z jednotlivých kategorií služeb v korunách, při 

srovnání měsíců roku 2014-2013. Díky tomu lze sledovat vývoj příjmů jednotlivých kategorií, aniž by 

byly ovlivněny sezónností. 

2) Vyjádření příjmů za jednotlivé kategorie služeb v měsíčním členění, avšak s rovnoměrně 

rozloženými členskými poplatky pro jednotlivé měsíce 

Kategorie členství značně zkresluje celkové příjmy jednotlivých měsíců. Na základě hodnot z roku 

2013 a 2014 se ukázalo, že k nejvyšším příjmům resortu dochází v březnu i přesto, že příjmy zbylých 

kategorií jsou v tomto měsíci na průměrných až podprůměrných hodnotách.  

Pro lepší představu o struktuře příjmů ostatních kategorií v jednotlivých měsících tedy doporučuji 

kategorii členství sledovat v průměrných měsíčních hodnotách daného roku, viz tabulka 18.: Návrh 

ročního reportingu_2  pro jednotlivé kategorie služeb s rovnoměrně rozloženými členskými poplatky 

pro jednotlivé měsíce. 
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Tabulka 17.: Návrh ročního reportingu_2 pro vyjádření přírůstku/úbytku příjmů z jednotlivých kategorií v korunách při srovnání měsíců roku 2014-2013 vychází 

z následujících kritérií: 

- Účel:  Zobrazení změny měsíčních příjmů u jednotlivých kategorií hodnoceného roku oproti měsícům roku minulého. 

- Obsah: Absolutní měsíční přírůstky, či úbytky příjmů z jednotlivých produktových kategorií, vyjádřené v korunách. 

- Tvorba: Změna ve stavu výše příjmů je vyjádřena jako rozdíl absolutních příjmů kategorie měsíců sledovaného roku a měsíců roku minulého. 

- Informační vstupy: Tabulka 8.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie *kap. 5.1.2 Měsíční reporting+ za uplynulé 2 roky. 

 

 

Tabulka 17.: Návrh ročního reportingu_2 pro vyjádření přírůstku/úbytku příjmů z jednotlivých kategorií v korunách, při srovnání měsíců roku 2014-2013 *kap. 5.2.1 Roční reporting+ 

 

 

 

Kategorie Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkový součet

Členství -54 510 -83 000 673 990 -256 490 -68 990 -3 000 3 500 0 43 560 44 200 -63 810 274 970 510 420

Driving 5 400 10 550 37 300 -8 525 -12 300 4 750 -26 550 -16 500 -4 800 2 825 13 650 100 5 900

Golfová hra 35 700 87 890 303 373 -47 615 -191 101 -207 675 -154 241 50 594 -119 953 51 494 120 094 29 270 -42 170

Kombi produkty 0 0 0 0 9 980 0 3 100 20 990 12 040 3 100 0 0 49 210

Permanentky 990 0 0 0 3 960 9 110 23 630 -29 560 13 660 15 900 6 750 -3 169 41 271

Poukázka 0 0 2 400 0 0 0 0 -1 200 0 0 0 0 1 200

Pronájem 0 0 0 28 218 63 646 0 123 420 0 0 -124 146 0 0 91 138

Půjčovné 200 100 -750 -22 500 -3 600 -8 700 3 550 12 650 2 750 10 750 16 100 300 10 850

Služba 0 0 0 -300 -6 655 0 0 0 91 793 11 880 821 0 97 539

Trenér 0 0 2 600 -32 039 -30 752 -9 839 5 272 -26 736 30 116 14 855 12 130 0 -34 393

Turnaj 0 0 1 700 -65 054 35 666 -50 515 -25 050 -180 787 25 105 -176 977 36 128 -200 -399 984

Záloha 0 0 0 2 500 0 -3 000 10 700 0 0 2 000 0 3 640 15 840

Zboží 7 362 5 590 58 804 -22 356 -21 631 -12 924 -37 273 -13 173 -33 183 -261 3 748 6 124 -59 173

Celkový součet -4 858 21 130 1 079 417 -424 161 -221 777 -281 793 -69 942 -183 722 61 088 -144 380 145 611 311 035 287 648

Přírůstek/úbytek příjmů jednotlivých kategorií *Kč+ pro rok 2014  - srovnání: měsíce 2014-2013
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tabulka 18.: Návrh ročního reportingu_2  pro jednotlivé kategorie služeb s rovnoměrně rozloženými členskými poplatky pro jednotlivé měsíce vychází 

z následujících kritérií: 

- Účel:  Zobrazení výše celkových, skutečně dosažených měsíčních příjmů z jednotlivých kategorií, v porovnání s celkovými příjmy v případě rovnoměrného 

ročního rozložení příjmů z členských poplatků. Účelem tohoto vyrovnání je tedy přesnější představa o celkových příjmech jednotlivých měsíců bez 

zkreslování, ke kterému dochází díky hromadným nákupům členství pouze v některých měsících. 

- Obsah: Absolutní měsíční příjmy v korunách z jednotlivých produktových kategorií a měsíční příjmy v korunách při rovnoměrně rozložených příjmech 

kategorie členství. 

- Tvorba: Výše absolutních měsíčních příjmů dané kategorie je součtem jednotlivých příjmů v této kategorii za uplynulý měsíc. Výše příjmů členství, která se 

rovnoměrně rozkládá pro jednotlivé měsíce roku, je součtem celkových ročních příjmů kategorie členství, vydělená 12 měsíci roku. 

- Informační vstupy: Tabulka 8.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro jednotlivé kategorie *kap. 5.1.2 Měsíční reporting+ 

 

 

Tabulka 18.: Návrh ročního reportingu_2  pro jednotlivé kategorie služeb s rovnoměrně rozloženými členskými poplatky pro jednotlivé měsíce [kap. 5.2.1 Roční reporting+ 

 

skutečné
rozložené 

členství
skutečné

rozložené 

členství
skutečné

rozložené 

členství
skutečné

rozložené 

členství
skutečné

rozložené 

členství
skutečné

rozložené 

členství

Členství 45 490 173 987 52 000 173 987 1 160 490 173 987 167 180 173 987 93 190 173 987 360 970 173 987 2 087 840

Driving 5 400 5 400 10 550 10 550 40 300 40 300 47 350 47 350 22 250 22 250 1 250 1 250 494 375

Golfová hra 35 700 35 700 87 890 87 890 323 473 323 473 399 199 399 199 173 984 173 984 45 470 45 470 3 371 592
Kombi produkty 0 0 0 0 0 3 100 3 100 0 0 0 0 49 210

Permanentky 990 990 0 0 0 0 20 850 20 850 8 730 8 730 0 0 108 650

Poukázka 0 0 0 0 2 400 2 400 0 0 0 0 0 0 2 400

Pronájem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 036

Půjčovné 200 200 100 100 2 350 2 350 33 750 33 750 18 850 18 850 300 300 249 650

Služba 0 0 0 0 0 11 880 11 880 821 821 0 0 104 494

Trenér 0 0 0 0 2 600 2 600 20 955 20 955 20 130 20 130 0 0 241 252

Turnaj 0 0 0 0 1 700 1 700 96 140 96 140 36 928 36 928 0 0 530 598

Záloha 0 0 0 0 0 2 000 2 000 0 0 3 640 3 640 20 840

Zboží 7 362 7 362 5 590 5 590 61 110 61 110 48 859 48 859 14 520 14 520 9 462 9 462 424 249

Celkový součet 95 142 223 639 156 130 278 117 1 594 423 607 920 851 263 858 070 389 403 470 200 421 092 234 109 7 941 186

                                                   Příjmy z jednotlivých kategorií, v porovnání s příjmy z jednotlivých kategorií s rovnoměrně rozloženými příjmy  kategorie členství                                         *Kč+

Leden Únor Březen ListopadŘíjen Prosinec
Celkové 

roční příjmy

Vyplněno hodnotami
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Jako doplněk k tabulce 18.: Návrh ročního reportingu_2  pro jednotlivé kategorie služeb s rovnoměrně rozloženými členskými poplatky pro jednotlivé měsíce  

slouží graf 9.: Návrh ročního reportingu_2  pro vyjádření rozložení měsíčních příjmů pro jednotlivé kategorie služeb s rovnoměrně rozloženými členskými poplatky 

pro jednotlivé měsíce. 

 

Graf 9.: Návrh ročního reportingu_2  pro vyjádření rozložení měsíčních příjmů pro jednotlivé kategorie služeb s rovnoměrně rozloženými členskými poplatky pro jednotlivé měsíce [kap. 5.2.1 
Roční reporting+

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Ti
sí

ce
 *

K
č+

Struktura měsíčních příjmů roku 2014  se zprůměrovanými hodnotami kategorie členství

Zboží

Záloha

Turnaj

Trenér

Služba

Půjčovné

Pronájem

Poukázka

Permanentky

Kombi produkty

Golfová hra

Driving

Členství



53 
 

3) Druhy prodaných členství 

V roce 2014 bylo v resortu Benátky nad Jizerou odehráno více jak 12 000 odehraných kol, 

z toho přes 3 000 kol odehráli členové klubů. Kategorie členství tvoří pro resort významnou 

příjmovou položku, která za rok 2014 představovala 26 % z celkových příjmů. Z tohoto důvodu 

je tedy potřeba tuto kategorii sledovat podrobněji. 

Kategorie členství obsahuje více druhů produktů, které se liší délkou platnosti a obsahem 

nabízených služeb. V reportingu je tedy potřeba sledovat zájem o jednotlivé produkty a 

vyhodnocovat jejich poptávku, a to pomocí výše příjmů jednotlivých produktů a počtu 

prodaných druhů členství, viz tabulka 19.: Návrh ročního reportingu_2 pro vyjádření příjmů 

z kategorie členství a počet prodaných členství. 
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Tabulka 19.: Návrh ročního reportingu_2 pro vyjádření příjmů z kategorie členství a počet prodaných členství vychází z následujících kritérií: 

- Účel:  Zobrazení výše příjmů z jednotlivých druhů členství jejich prodaných počtů.  

- Obsah: Příjmy z prodaných druhů členství v korunách a počet prodaných druhů členství. 

- Tvorba: Příjmy z prodaných druhů členství pro daný měsíc jsou cenou daného členství, vynásobené počtem prodaného druhu členství v tomto měsíci. 

- Informační vstupy: Počet prodaných druhů členství a příjmy z prodaných druhů členství pro jednotlivé měsíce sledovaného roku.  

 

 

Tabulka 19.: Návrh ročního reportingu_2  pro vyjádření příjmů z jednotlivých druhů členství a počet prodaných členství *kap. 5.2.1 Roční reporting+ 

Druh členství

Příjmy z 

prodaných 

členství 

*Kč+

Počet 

prodaných 

členství

Příjmy z 

prodaných 

členství 

*Kč+

Počet 

prodaných 

členství

Příjmy z 

prodaných 

členství *Kč+

Počet 

prodaných 

členství

Příjmy z 

prodaných 

členství 

*Kč+

Počet 

prodaných 

členství

Příjmy z 

prodaných 

členství 

*Kč+

Počet 

prodaných 

členství

Příjmy z 

prodaných 

členství *Kč+

Počet 

prodaných 

členství

Akademie členství (Milovice) 0 0 0 0 11 000 2 5 500 1 0 0 27 500 5

Basic - roční + 300 míčů 0 0 0 0 0 0 2 490 1 0 0 14 940 6

Basic CZG (Marina) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 490 1

Basic CZG (Milovice) 3 490 1 3 490 1 0 0 10 470 3 31 410 9

Členství GCBJ 0 0 0 0 1 069 000 92 25 000 2 252 500 22 1 413 500 123

Klasické členství (Marina) 0 3 38 000 2 0 0 0 0 0 0 38 000 5

Klasické členství (Milovice) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 000 3

Prémiové členství (Milovice) 0 0 0 0 39 000 1 0 0 0 0 78 000 2

Prvočlenství (Marina) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 000 1

Prvočlenství (Milovice) 0 0 0 0 5 000 3 27 000 3 18 000 2 95 000 15

Řádné členství (Milovice) 0 0 0 0 5 000 1 5 000 1 33 000 4 43 000 6

Tříleté členství (Marina) 42 000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 84 000 6

Tříleté členství (Milovice) 0 14 000 1 28 000 2 28 000 2 42 000 3 210 000 15

Vstupní členské poplatky (Marina) 0 0 0 0 0 0 200 1 0 0 800 4

Vstupní členské poplatky (Milovice) 0 0 0 0 0 1 0 0 5 000 1 10 200 4

Celkový součet 45 490 7 52 000 3 1 160 490 103 93 190 11 360 970 35 2 087 840 205

Vyplněno hodnotami

Příjmy z jednotlivých druhů členství v korunách a počet prodaných členství

Leden Únor Březen Listopad Prosinec Celkem
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4) Výše nákladů 

Náklady hrají pro každý podnik stěžejní roli a jejich výše může být i konkurenční výhodou. V golfových 

resortech je velmi důležité sledovat výši a strukturu nákladů, protože provoz areálu je mimořádně 

nákladný. 

Resortu proto doporučuji v ročním reportingu sledovat a meziročně porovnávat údaje o výši nákladů, 
kde by jako zdroj informací sloužila manažerská výsledovka. Viz tabulka 20.: Návrh ročního 
reportingu_2  výše nákladů, která vychází z následujících kritérií: 

- Účel: Vyjádření výše nákladů resortu a jejich meziroční srovnání. 

- Obsah: Nákladové položky resortu a jejich výše za uplynulé dva roky. 

- Informační vstupy: Finanční účetnictví. 

 

Náklady *Kč+ 2014 2015 

Osobní náklady     

Marketing a propagace     

Osivo-hnojivo-chemie     

Opravy a údržba     

Pohonné hmoty     

Náhradní díly a materiál     

Ostatní materiál     

Drobný HM     

Materiál v užívání     

Elektřina     

Plyn a ostatní paliva     

Voda     

IT & Telco     

Nakoupené  služby - nájemné     

Nakoupené  služby - provoz     

Nakoupené  služby - vedení a správa     

Operativní leasing     

Finanční náklady     

Finanční leasing     

Pojištění     

Kancelářské potřeby     

Daně a poplatky     

Ostatní nakupované služby     

Jiné provozní náklady     

Cestovné     

Odpisy     

Pronájem hřiště     

Ztráta na DPH     

Celkový součet     
Tabulka 20.: Návrh ročního reportingu_2 , výše nákladů *kap. 5.2.1 Roční reporting+ 
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5) Výše zisku/ztráty a tříbilanční systém 

Hospodářský výsledek resortu je vhodným ukazatelem pro posouzení efektivity jeho hospodaření. 

Hospodářský výsledek se zjistí porovnáním nákladů a výnosů, z kterých plyne buď zisk, nebo ztráta 

daného období, viz tabulka 21.: Návrh ročního reporting_2, manažerská výsledovka, která vychází 

z následujících kritérií: 

- Účel: Zobrazení hospodářského výsledku resortu. 

- Obsah: Nákladové a výnosové položky resortu. 

- Informační vstupy: Finanční účetnictví. 

Náklady *Kč+ Výnosy  [Kč] 

Osobní náklady Vybrané členské příspěvky club 

Marketing a propagace Vybrané členské příspěvky 

Osivo-hnojivo-chemie Reklama 

Opravy a údržba Hrací poplatky 

Pohonné hmoty Driving Range 

Náhradní díly a materiál Karty firemní (fee) 

Ostatní materiál Nový golfista 

Drobný HM Půjčovna 

Materiál v užívání Pronájmy 

Elektřina Ost. služby mimo hl. činnost 

Plyn a ostatní paliva Jiné provozní výnosy 

Voda Finanční výnosy 

IT & Telco Ubytování 

Nakup. služby - nájemné Dobíjecí karty 

Nakup. služby - provoz Ostat. nakupované služby 

Nakup. služby - vedení a správa Marže 

Operativní leasing Trénink 

Finanční náklady Turnaje 

Finanční leasing Golf shop 

Pojištění Gastro 

Kanc. potřeby Jdu na golf 

Daně a poplatky Barter 

Ostatní nakupované služby   

Jiné provozní náklady   

Cestovné   

Odpisy   

Pronájem hřiště   

Ztráta na DPH   

Náklady celkem Výnosy celkem 

Celkové výnosy - Celkové náklady = HV 

Zisk [Kč] Ztráta *Kč+ 
Tabulka 21.: Návrh ročního reportingu_2, manažerská výsledovka *kap. 5.2.1 Roční reporting+ 
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Jelikož CZ GOLF, jakožto akciová společnost, má povinnost zveřejňovat výsledky svého hospodaření 

formou auditovaných finančních výkazů, tedy bilance aktiv a pasiv, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash 

flow, je účelné, aby tyto bilance byly součástí ročního reportingu.  

6) Ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

CZ GOLF a.s., jakožto akciová společnost má povinnost sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu 

podle Českých účetních standardů. Z důvodu, že nemám k dispozici rozvahu a výkaz zisků a ztráty 

resortu Benátky nad Jizerou, tak bude ukazatel EVA pro ilustraci výpočtu sestaven z výroční zprávy 

roku 2013 celé společnosti CZ GOLF a.s., jejíž obsah se řídí vyhláškou č.500/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

𝐄𝐕𝐀 = 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐨𝐳𝐧í 𝐯ý𝐬𝐥𝐞𝐝𝐞𝐤 𝐡𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚ř𝐞𝐧í − 𝐃𝐚ň 𝐳 𝐩ří𝐣𝐦𝐮 − 𝐍á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐲 𝐧𝐚 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥 

𝐄𝐕𝐀 = 𝐍𝐎𝐏𝐀𝐓 − 𝐍á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐲 𝐧𝐚 𝐤𝐚𝐩𝐢𝐭á𝐥 

Vyjádření provozního výsledku hospodaření z výkazu zisku a ztráty: 

Výpočet provozního výsledku hospodaření  *tis.Kč+ 

+ Přidaná hodnota 13 325 

- Osobní náklady 17 783 

- Daně a poplatky 28 

- Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 944 

+ Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 17 

- Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 

- Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období -1 030 

+ Ostatní provozní výnosy 124 

- Ostatní provozní náklady 248 

- Převod provozních výnosů a nákladů 0 

= Provozní výsledek hospodaření -4 524 
Tabulka 22.: Odvození provozního výsledku hospodaření z výkazu zisku a ztráty *kap. 5.2.1 Roční reporting+ 

Z důvodu, že NOPAT má představovat jen takový provozní výsledek, který souvisí s hlavní provozní 

činností, tak je třeba tento provozní výsledek hospodaření z výkazu zisku a ztráty očistit o položky 

mající charakter mimořádných operací, což jsou v tomto případě transakce související s prodejem 

dlouhodobého majetku a materiálu.  

Výpočet přidané hodnoty *tis.Kč+ 

+ Obchodní 
marže 

Tržby za prodej zboží - náklady vynaložené na prodané zboží 218 

+ Výkony 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + změna stavu zásob vlastní 
činnosti + Aktivace 

36 893 

- Výkonová 
spotřeba 

Spotřeba materiálu a energie + služby 23 786 

= Přidaná hodnota 13 325 

Tabulka 23.: Odvození přidané hodnoty z výkazu zisku a ztráty *kap. 5.2.1 Roční reporting+ 
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Výpočet osobních nákladů *tis.Kč+ 

+ Mzdové náklady 13 133 

+ Odměny členům orgánů společnosti a družstva 5 

+ Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4 110 

+ Sociální náklady 535 

= Osobní náklady 17 783 

Tabulka 24.: Odvození osobních nákladů z výkazu zisku a ztráty *kap. 5.2.1 Roční reporting+ 

 

⇒     𝐍𝐎𝐏𝐀𝐓 = 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐨𝐳𝐧í 𝐳𝐢𝐬𝐤 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟏𝟗) 

          𝐍𝐎𝐏𝐀𝐓 = −𝟒 𝟓𝟐𝟒 𝟎𝟎𝟎 Kč 

Vyjádření nákladů na kapitál z rozvahy: 

𝐧𝐊𝐀𝐏 =  
𝐕𝐊

𝐊𝐀𝐏
 ∙  𝐫𝐕𝐊 +  

𝐂𝐊

𝐊𝐀𝐏
 ∙  𝟏 −  𝐬𝐃𝐏 ∙  𝐫𝐂𝐊  

 

Výpočet vlastního kapitálu *tis.Kč+ 

+ Základní kapitál 45 000 

+ Kapitálové fondy x 

+ Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku x 

+ Výsledek hospodaření minulých let -122 486 

+ Výsledek hospodaření běžného účetního období -5 161 

= Vlastní kapitál -82 647 

Tabulka 25.: Odvození vlastního kapitálu z rozvahy *kap. 5.2.1 Roční reporting+ 

Výpočet základního kapitálu *tis.Kč+ 

+ Základní kapitál 45 000 

+ Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly x 

+ Změny základního kapitálu x 

= Základní kapitál 45 000 
Tabulka 26.: Odvození základního kapitálu z rozvahy *kap. 5.2.1 Roční reporting+  

Výpočet výsledku hospodaření minulých let *tis.Kč+ 

+ Nerozdělený zisk minulých let 179 

+ Neuhrazená ztráta minulých let -122 665 

= Výsledek hospodaření minulých let -122 486 
Tabulka 27.: Odvození výsledku hospodaření minulých let z rozvahy *kap. 5.2.1 Roční reporting+ 
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Výpočet kapitálových fondů *tis.Kč+ 

+ Emisní ážio x 

+ Ostatní kapitálové fondy x 

+ Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků x 

+ Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti x 

+ Rozdíly z přeměn společnosti x 

= Kapitálové fondy x 

Tabulka 28.: Odvození výše kapitálového fondu z rozvahy *kap. 5.2.1 Roční reporting+ 

Výpočet cizího kapitálu *tis.Kč+ 

+ Rezervy x 

+ Dlouhodobé závazky 695 

+ Krátkodobé závazky 93 094 

+ Bankovní úvěry a výpomoci x 

= Cizí zdroje (Cizí kapitál) 93 789 

Tabulka 29.: Odvození cizího kapitálu z rozvahy *kap. 5.2.1 Roční reporting+ 

Výpočet rezerv *tis.Kč+ 

+ Rezervy podle zvláštních právních předpisů x 

+ Rezervy na důchody a podobné závazky x 

+ Rezerva na daň z příjmu x 

+ Ostatní rezervy x 

= Rezervy  x 
Tabulka 30.: Odvození rezerv z rozvahy *kap. 5.2.1 Roční reporting+ 

Výpočet dlouhodobých závazků *tis.Kč+ 

+ Závazky z obchodních vztahů 695 

+ Závazky - ovládající a řídící osoba x 

+ Závazky - podstatný vliv x 

+ Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení  x 

+ Dlouhodobé přijaté zálohy x 

+ Vydané dluhopisy x 

+ Dlouhodobé směnky k úhradě x 

+ Dohadné účty pasivní x 

+ Jiné závazky x 

+ Odložený daňový závazek x 

= Dlouhodobé závazky 695 
Tabulka 31.: Odvození dlouhodobých závazků z rozvahy *kap. 5.2.1 Roční reporting+ 
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Výpočet krátkodobých závazků *tis.Kč+ 

+ Závazky z obchodních vztahů 34 883 

+ Závazky - ovládající a řídící osoba x 

+ Závazky - podstatný vliv x 

+ Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení  x 

+ Závazky k zaměstnancům 768 

+ Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 433 

+ Stát - daňové závazky a dotace 337 

+ Krátkodobé přijaté zálohy 913 

+ Vydané dluhopisy x 

+ Dohadné účty pasivní 1 855 

+ Jiné závazky 53 905 

= Krátkodobé závazky 93 094 
Tabulka 32.: Odvození krátkodobých závazků z rozvahy *kap. 5.2.1 Roční reporting+ 

Výpočet bankovních úvěrů a výpomocí *tis.Kč+ 

+ Bankovní úvěry dlouhodobé x 

+ Krátkodobé bankovní úvěry x 

+ Krátkodobé finanční výpomoci x 

= Bankovní úvěry a výpomoci x 
Tabulka 33.: Odvození výše bankovních úvěrů a výpomocí z rozvahy *kap. 5.2.1 Roční reporting+ 

 ⇒  VK = - 82 647 000 Kč 

       CK = 93 789 000 Kč 

       KAP = VK + CK = 11 142 000 Kč 

Výše hodnoty rVK, neboli sazby výnosu vlastního kapitálu, je stanovena na 8,2 %. 

sDP, sazba daně z příjmu právnických osob činí podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 19 % 

sazba výnosu cizího kapitálu: 

𝐫𝐂𝐊 =  
𝐍á𝐤𝐥𝐚𝐝𝐨𝐯é ú𝐫𝐨𝐤𝐲

𝐂𝐊
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐫𝐂𝐊 =  
𝟏𝟏𝟗 𝟎𝟎𝟎

𝟗𝟑 𝟕𝟖𝟗 𝟎𝟎𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎 =  𝟎, 𝟏𝟐𝟔𝟗 

Po dosazení výše uvedených hodnot do vzorce pro výpočet nákladů kapitálu dostaneme: 

𝐧𝐊𝐀𝐏 =  
−𝟖𝟐 𝟔𝟒𝟕 𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟏 𝟏𝟒𝟐 𝟎𝟎𝟎
 ∙  𝟖, 𝟐 +  

𝟗𝟑 𝟕𝟖𝟗 𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟏 𝟏𝟒𝟐 𝟎𝟎𝟎
 ∙  𝟏 −  𝟎, 𝟏𝟗 ∙  𝟏𝟐, 𝟔𝟗 = 𝟐𝟓, 𝟔𝟗%  

⇒  𝐍Á𝐊𝐋𝐀𝐃𝐘 𝐍𝐀 𝐊𝐀𝐏𝐈𝐓Á𝐋 = 𝟏𝟏 𝟏𝟒𝟐 𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟎, 𝟐𝟓𝟔𝟗 = 𝟐 𝟖𝟔𝟏 𝟗𝟒𝟔 𝐊č 

𝐄𝐕𝐀 =  −𝟒 𝟓𝟐𝟒 𝟎𝟎𝟎 − 𝟐 𝟖𝟔𝟏 𝟗𝟒𝟔 =  −𝟕 𝟑𝟖𝟓 𝟗𝟒𝟔 𝐊č 

Ukazatel EVA vyšel pro společnost CZ GOLF a.s. pro rok 2013 záporný, což znamená, že pro dané 

období nebyla vytvořena nová hodnota a bohatství akcionářů kleslo o 7 385 946 Kč. 
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7) Počet odehraných kol pro osmnáctijamkové hřiště, devítijamkové hřiště a akademii 

Resort Benátky nad Jizerou sleduje ve všech svých reportech počet odehraných kol na svých hřištích. 

Důvodem je zjištění a zhodnocení návštěvnosti a zájmu o jednotlivé kategorie her. Proto je účelné, 

aby byl tento údaj sledován i v tomto návrhu reportingu, avšak v podobě, která bude zobrazovat 

počet odehraných kol v jednotlivých měsících roku.  

Návrh: Viz tabulka 9.: Návrh měsíčního reportingu_1 pro kategorie golfových her [ kap. 5.1.2 Měsíční 

reporting] 

 

5.2.2 Měsíční reporting 

Oproti návrhu reportingu dle požadavků resortu Benátky nad Jizerou by se v této variantě měsíčního 

reportingu sledovaly navíc údaje o výši variabilních nákladů a zisku, či ztráty daného měsíce.  

Provoz golfového areálu a jeho hospodářský výsledek je silně ovlivněn sezónností, tudíž výše nákladů, 

ani výnosů, a tedy i zisku není v jednotlivých měsících stabilní.  

Doporučuji tedy v měsíčním reportingu sledovat jen variabilní náklady, kam patří zejména náklady na 

provoz a údržbu hřiště, konkrétně tedy: 

- Náklady na osivo, hnojivo a chemii 

- Náklady na opravy a údržbu 

- Náklady na energie 

- Cestovné 

- Ostatní provozní náklady 

                                   

5.3 Zhodnocení návrhu reportingu  

Návrh reportingu byl proveden ve dvou variantách. První varianta reportingu odráží požadavky 

stanovené resortem Benátky nad Jizerou a druhá varianta představuje vlastní návrh reportingu. 

Důvodem je skutečnost, že některé části požadovaného reportingu dle mého názoru plně nezobrazují 

ekonomickou situaci resortu, což je jeho hlavním účelem.  

Základním požadavkem resortu Benátky nad Jizerou bylo, aby byly položky dosavadního reportingu 

(ročního, měsíčního, týdenního) doplněny o vyjádření změny stavu oproti minulému období, přičemž 

se jednalo o zachycení: 

- Absolutního přírůstku/úbytku příjmů z jednotlivých kategorií  

- Procentuálního přírůstku/úbytku příjmů z jednotlivých kategorií 

- Přírůstku/úbytku příjmů od průměrných hodnot vyjádřených v korunách 

- Přírůstku/úbytku příjmů od průměrných hodnot vyjádřených v procentech 

V tomto případě měsíční a týdenní reporting umožňuje zobrazení vývoje příjmů v čase, což je 

podstatné pro sledování sezónních výkyvů v návštěvnosti hráčů. Pro měsíční reporting bych však 

doporučila zavedení srovnání příjmů nikoliv mezi jednotlivými měsíci téhož roku, ale srovnání 

s měsíci roku minulého.  



62 
 

Pokud bychom sledovali celkové příjmy v průběhu roku, tak zjistíme, že mezi jednotlivými měsíci 

vznikají značné výkyvy. Tato skutečnost je dána tím, že druhým největším zdrojem příjmů, po golfové 

hře, je kategorie členství. Kategorie členství se vyjímá v tom v tom, že ostatní kategorie nesoucí 

příjmy od hráčů jsou dány ročním obdobím a přibližují se normálnímu rozdělení, kdežto v tomto 

případě dochází k hromadnému nákupu členství v měsíci březen a prosinec, ve zbylých měsících pak 

dochází jen k minimálním nákupům. Z tohoto důvodu bych doporučovala kategorii členství sledovat 

odděleně, aby celkové příjmy nebyly zkresleny.  

V ročním reportingu bych doporučila sledovat příjmy z jednotlivých kategorií v měsíčním členění, 

přičemž příjmy z kategorie členství by měly být rovnoměrně rozloženy na jednotlivé měsíce, aby 

nedocházelo ke zkreslování dat v období, kdy dochází k největším nákupům členství.  

Kategorie členství obsahuje více druhů produktů a od různých klubů. Z důvodu případné úpravy 

nabídky shledávám za vhodné, aby resort v rámci ročního reportingu sledoval příjmy prodaných 

druhů členství, aby pak mohl vyhodnotit atraktivitu nabízených produktů.  

Za zásadní nedostatek návrhu reportingu dle požadavků resortu Benátky nad Jizerou však shledávám 

skutečnost, že se sledují pouze příjmy. Z tohoto důvodu tak resortu nepřináší informace o tom, zdali 

se pro dané období vytvořil zisk, či ztráta. Provoz golfových hřišť je mimořádně nákladný z hlediska 

údržby hracích ploch, která vyžaduje drahé sekací stroje, hnojení, postřiky apod. Z tohoto důvodu by 

se měly tyto náklady pečlivě sledovat a analyzovat. Resort by měl z dlouhodobého hlediska hledat 

cesty k vyšší výkonnosti. Vhodnou cestou není jen snaha o maximalizaci příjmů, ale i o snižování 

nákladů. Pro resort by tedy bylo přínosné, aby do svých reportů začlenil i sledování nákladů, které by 

pravidelně vyhodnocoval a hledal cesty k jejich snižování. 

Pro lepší představu o ekonomické výkonnosti podniku bych dále doporučila zahrnout do ročního 

reportingu ukazatel EVA. Jde o velice objektivní ukazatel, který představuje odhad skutečného 

ekonomického zisku, který se od účetního zisku může velmi lišit. V návrhu je ukazatel EVA záměrně 

sestaven na základě údajů z výroční zprávy, a to proto, že management společnosti může potom 

snadno vypočítat ukazatel EVA i pro jiné srovnatelné podniky, mající povinnost zveřejňovat své účetní 

závěrky, a tedy použít tento ukazatel pro účely benchmarkingu.  
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6 NÁVRH PROGNÓZY NÁVŠTĚVNOSTI  

Prognóza návštěvnosti resortu Benátky nad Jizerou je dle požadavků založena na metodách regresní 

a korelační analýzy. Úkolem je odhadnout návštěvnost na základě průměrné denní teploty a 

průměrné denní výše srážek.  

 

6.1 Prognóza návštěvnosti pomocí regresní a korelační analýzy 

Pro účely prognózy návštěvnosti jsou k dispozici tyto údaje: 

- Celková návštěvnost resortu v jednotlivých dnech roku 2014 

- Průměrná denní teplota [°C] v jednotlivých dnech roku 2014 

- Průměrná výše srážek [mm] v jednotlivých dnech roku 2014 

Jedná se tedy o dvojnásobnou regresní a korelační analýzu, kde je závisle proměnnou y návštěvnost, 

první nezávisle proměnnou x1 průměrná denní teplota [°C] a druhou nezávisle proměnnou x2 

průměrná výše srážek [mm]. 

 

6.1.1 Roztřídění dat na základě analýzy návštěvnosti 

Na základě analýzy dat o návštěvnosti, kde jsem zkoumala návštěvnost podle dnů v týdnu a měsíců, 

jsem zjistila, že návštěvnost resortu poměrně silně kolísá jak mezi  jednotlivými dny týdne, tak mezi 

jednotlivými měsíci roku. Viz tabulka 34.: Analýza návštěvnosti v jednotlivých dnech týdne roku 2014 

a tabulka 35.: Analýza návštěvnosti v jednotlivých měsících roku 2014. Z tohoto důvodu není možné 

provést regresní a korelační analýzu z celého souboru dat, protože rozptyl hodnot by byl příliš velký. 

 

Tabulka 34.: Analýza návštěvnosti v jednotlivých dnech týdne roku 2014 [kap. 6.1.1 Roztřídění dat na základě analýzy 
návštěvnosti] 

 

Tabulka 35.: Analýza návštěvnosti v jednotlivých měsících roku 2014 [kap. 6.1.1 Roztřídění dat na základě analýzy 
návštěvnosti] 

Při průměrné měsíční návštěvnosti 1001 hráčů je směrodatná odchylka u netříděných údajů 512 

hráčů a relativní odchylka je 40 %. To je dáno především sezónními výkyvy. 

𝐬𝐲 =   
𝟏

𝐧
 (𝐲 − 𝐲 )𝟐 =   

𝟏

𝟏𝟐
 𝟑 𝟏𝟒𝟏 𝟕𝟒𝟔 =  𝟓𝟏𝟐 hráčů 

𝐝 =  
  𝐱𝐢 − 𝐱  

𝐧
 ∶  𝐱    ∙ 𝟏𝟎𝟎% =

 𝟒 𝟖𝟒𝟗 

𝟏𝟐
∶ 𝟏 𝟎𝟎𝟏 = 𝟒𝟎, 𝟑𝟔 % 

Celkem

Den týdne 1 2 3 4 5 6 7

Celková návštěvnost 825 1 083 1 235 1 351 1 608 2 603 3 310 12 015

Návštěvnost *%+ 6,87% 9,01% 10,28% 11,24% 13,38% 21,66% 27,55% 100,00%

Celková návštěvnost v jednotlivých dnech týdne roku 2014

Celkem

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Celková návštěvnost 212 398 1 003 984 1 004 1 153 1 428 1 894 1 444 1 507 799 189 12 015

Návštěvnost *%+ 1,76% 3,31% 8,35% 8,19% 8,36% 9,60% 11,89% 15,76% 12,02% 12,54% 6,65% 1,57% 100,00%

Celková návštěvnost v jednotlivých měsících roku 2014
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Úkolem je tedy odhadnout optimální velikost statistického souboru, což je v tomto případě taková 

velikost, kde bude na jednu stranu dostatek údajů, aby  došlo k projevení určitého trendu a na stranu 

druhou, aby odchylky od střední hodnoty nebyly příliš velké. Díky tomu dojde k částečné redukci 

sezónních výkyvu jednotlivých období. 

Navrhuji proto roztřídit soubor na několik ročních období, ve kterých se budou sledovat jednotlivé 

dny týdne. 

Volba vhodných časových intervalů (období) jako výběru pro následné zpracování údajů metodou 

regresní a korelační analýzy: 

Z tabulky 35.: Z analýzy návštěvnosti v jednotlivých měsících roku jde vidět, že v některých měsících 

roku dochází k přibližně stejné návštěvnosti. Navrhuji proto stanovit stupnici počtu návštěv, která 

může vypadat například takto: 

 Nízká návštěvnost: 0 až 600 hráčů za měsíc 
 Střední návštěvnost: 600 až 1200 hráčů za měsíc 
 Vysoká návštěvnost: nad 1200 hráčů za měsíc 

Tomuto rozdělení pak odpovídá: 

 

Tabulka 36.: Stupnice výše počtu měsíčních návštěv hráčů [kap. 6.1.1 Roztřídění dat na základě analýzy návštěvnosti] 

Směrodatná a relativní odchylka návštěvnosti pro měsíce s nízkou návštěvností: 

𝐬𝐲 =   
𝟏

𝐧
 (𝐲 − 𝐲 )𝟐 =   

𝟏

𝟑
 𝟐𝟔 𝟐𝟔𝟗 =  𝟗𝟒 hráčů, při měsíčním průměru 266 hráčů 

𝐝 =  
  𝐱𝐢 − 𝐱  

𝐧
 ∶  𝐱    ∙ 𝟏𝟎𝟎% =

 𝟐𝟔𝟑 

𝟑
∶ 𝟐𝟔𝟔 = 𝟑𝟐, 𝟗𝟔 % 

Směrodatná a relativní odchylka návštěvnosti pro měsíce se střední návštěvností: 

𝐬𝐲 =   
𝟏

𝟓
 (𝐲 − 𝐲 )𝟐 =   

𝟏

𝟓
 𝟔𝟑 𝟒𝟒𝟏 =  𝟏𝟏𝟑 hráčů, při měsíčním průměru 989 hráčů 

𝐝 =  
  𝐱𝐢 − 𝐱  

𝐧
 ∶  𝐱    ∙ 𝟏𝟎𝟎% =

 𝟑𝟖𝟖 

𝟓
∶ 𝟗𝟖𝟗 = 𝟕, 𝟖𝟔 % 

Směrodatná a relativní odchylka návštěvnosti pro měsíce s vysokou návštěvností: 

𝐬𝐲 =   
𝟏

𝐧
 (𝐲 − 𝐲 )𝟐 =   

𝟏

𝟒
 𝟏𝟒𝟒 𝟗𝟕𝟑 =  𝟏𝟗𝟎 hráčů, při měsíčním průměru 1568 hráčů 

 

Měsíc Počet návštěv Měsíc Počet návštěv Měsíc Počet návštěv

Leden 212 Březen 1 003 Červenec 1 428

Únor 398 Duben 984 Srpen 1 894

Prosinec 189 Květen 1 004 Září 1 444

Červen 1 153 Říjen 1 507

Listopad 799

Nízká návštěvnost Střední návštěvnost Vysoká návštěvnost



65 
 

𝐝 =  
  𝐱𝐢 − 𝐱  

𝐧
 ∶  𝐱    ∙ 𝟏𝟎𝟎% =

 𝟔𝟓𝟐 

𝟒
∶ 𝟏 𝟓𝟔𝟖 = 𝟏𝟎, 𝟑𝟗 % 

Relativní odchylky v rámci období jsou poměrně vysoké, pohybují se v intervalu 

< 7,86 % 𝑎ž 32,98% >, avšak jsou výrazně nižší než u neroztřízeného souboru s relativní odchylkou 

40,36%. Regresní modely tedy budou sestaveny zvlášť pro měsíce s nízkou návštěvností (leden, únor, 

prosinec), pro měsíce se střední návštěvností (březen, duben, květen, červen, listopad) a pro měsíce 

s vysokou návštěvností (červenec, srpen, září, říjen). Jde tedy celkem o tři roční období, kde 

nejpřesnější odhad bude pro období se střední návštěvností (relativní odchylka činí 7,86%) a nejméně 

přesný odhad bude pro měsíce s nízkou návštěvností (relativní odchylka činí 32,98%). Pokud těmto 

obdobím přiřadíme zvlášť jednotlivé dny týdne a jejich počty (například období se střední 

návštěvností náleží 22 pondělků, 21 úterků, 21 střed, apod.), dostaneme celkem 21 regresních 

modelů, kde každý bude mít vlastní tvar funkcionální regrese. 

 

6.1.2 Zpracování dat splněním regresního a korelačního úkolu 

Po roztřídění údajů na jednotlivé dny týdne a roční období podle výše návštěvnosti lze přejít 

k samotné regresní a korelační analýze. Jak již bylo uvedeno v kapitole 6.1.1 Roztřídění dat na základě 

analýzy návštěvnosti, tak vznikne celkem 21 statistických souborů. Vzhledem k tomu, že metoda 

výpočtu je pro každý soubor obdobná (liší se pouze výsledek), tak pro ilustraci uvedu výpočet odhadu 

návštěvnosti například pro středy všech stanovených období. 

Pro splnění regresního a korelačního úkolu je třeba vypočítat: 

 Jednoduchý korelační koeficient r12 pro určení korelační závislosti mezi průměrnou denní 

teplotou a průměrnou denní výší srážek 

 Jednoduchý korelační koeficient ry1 pro určení korelační závislosti mezi návštěvností a 

průměrnou denní teplotou. 

 Jednoduchý korelační koeficient ry2 pro určení korelační závislosti mezi návštěvností a 

průměrnou denní výší srážek. 

 Dílčí korelační koeficient ry1.2 pro určení stupně těsnosti korelační závislosti návštěvnosti na 

průměrné denní teplotě za předpokladu pozastavení vlivu výše denních srážek na průměrné 

úrovni a při spolupůsobení dalšího komplexu neznámých vlivů. 

 Dílčí korelační koeficient ry2.1 pro určení stupně těsnosti korelační závislosti návštěvnosti na 

průměrné denní výši srážek za předpokladu pozastavení vlivu výše denní teploty na průměrné 

úrovni a při spolupůsobení dalšího komplexu neznámých vlivů. 

 Souhrnný korelační koeficient ry.12 pro určení stupně těsnosti korelační závislosti návštěvnosti 

na současně působícím vlivu výše teploty a výše srážek. 

 Regresní koeficient by1.2 pro určení toho, jak se průměrně změní návštěvnost při změně teploty 

o jeden stupeň Celsia a pozastavení výše srážek na průměrné úrovni.   

 Regresní koeficient by2.1 pro určení toho, jak se průměrně změní návštěvnost při změně výše 

srážek o jeden milimetr a pozastavení výše teploty na průměrné úrovni.  

 Doplňující parametr regresní funkce ay.12 

 Vlastní regresní funkce 𝐲  představující odhad návštěvnosti, kde se na základě změn nezávisle 

proměnných x1=průměrná denní teplota a x2=průměrná denní výše srážek bude měnit 

návštěvnost daného dne. 
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Tabulka 37.: Výsledky regresního a korelačního úkolu pro středu *kap. 6.1.2 Zpracování dat splěním regresního a 
korelačního úkolu+ 
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Pro konečnou prognózu návštěvnosti je podstatná pouze regresní funkce 𝐲 , kterou však nelze určit 

bez předchozích výpočtů regresních a korelačních koeficientů. Vzhledem k tomu, že každý tento 

pomocný výpočet, respektive koeficient, má vlastní vypovídací schopnost, tak jsou v tabulce 37.: 

výsledky regresního a korelačního úkolu pro středu uvedeny rovněž. 

Postup výpočtu dílčích regresních a korelačních koeficientů, regresních funkcí a směrodatných 

odchylek (pro středu všech stanovených období) je uveden v příloze diplomové práce. 

Výstup regresní a korelační analýzy: 

Poté, co se stejným způsobem určí regresní funkce  𝐲𝐢  i pro zbylé dny týdne, následuje tvorba modelu 

v aplikaci Microsoft Excel, s kterou bude pracovat koncový uživatel. 

K tomu je potřeba sestavit tabulku, která obsahuje všech 12 měsíců roku a 7 dní týdne.  Ke každému 

dne týdne příslušného měsíce se přiřadí jedna buňka pro zápis průměrné denní teploty ve stupních 

Celsia a jedna buňka pro zápis průměrné denní výše srážek v milimetrech. Nakonec je třeba vložit 

poslední buňku, která obsahuje vzorec regresní funkce, je propojená s buňkami pro zápis příslušných 

meteorologických údajů a představuje samotný odhad návštěvnosti. 

 

Obrázek 7.: Ukázka tvorby modelu odhadu návštěvnosti vybraných období *kap. 6.1.2 Zpracování dat splněním 
regresního a korelačního úkolu+ 
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Z důvodu přehlednosti a snadnější obsluhy pro uživatele jsem vytvořila koncovou tabulku, do které se 

z rozevíracího seznamu navolí příslušný měsíc a den týdne a dále odhadovaná průměrná teplota výše 

srážek daného dne.  

 

Obrázek 8.: Koncová tabulka odhadu návštěvnosti *kap. 6.1.2 Zpracování dat splněním regresního a korelačního úkolu+ 

 

6.2 Zhodnocení návrhu prognózy 

Prognóza návštěvnosti je založená na metodách regresní a korelační analýzy, kde závisle proměnnou 

(odhadovanou veličinou) je návštěvnost a nezávisle proměnnými jsou průměrná denní teplota ve 

stupních Celsia a průměrná denní výše srážek v milimetrech.  

Vzhledem k tomu, že je návštěvnost ovlivněna sezónními výkyvy, tak byl původní soubor rozdělen na 

dílčí statistické soubory podle ročního období, aby byl reziduální rozptyl co nejmenší, a tedy aby 

regresní čára co nejlépe vystihovala pozorovanou korelační závislost. Velký vliv na návštěvnost má i 

den v týdnu. Pomocí analýzy vstupních dat jsem zjistila, že největší návštěvnost resort zaznamenává 

v neděli (27,55% roční návštěvnosti) a naopak nejslabším dnem je pondělí (6,87% roční návštěvnosti). 

Z tohoto důvodu je pro každý den v týdnu vytvořen vlastní odhad návštěvnosti.  

Zpracováním údajů pomocí regresní a korelační analýzy se zjistilo, že korelace mezi návštěvností a 

průměrnou denní teplotou je nejčastěji střední (pohybuje se v průměru okolo 50%) a korelace mezi 

návštěvností a průměrnou denní výší srážek je nejčastěji slabá (pohybuje s průměru okolo 30%) viz 

tabulka 37.: výsledky regresního a korelačního úkolu pro středu.  

Na základě analýzy stávající situace (kapitola 3) jsem zjistila, že ochotu jít hrát golf nejvíce ovlivňuje 

počasí. Ideálním počasí pro hru golfu je, když není zataženo, nedochází ke srážkám, nárazovost větru 

není příliš silná a teplota vzduchu je příjemná. Může však docházet i k ojedinělým extrémům, že 

někteří hráči jdou hrát golf i přes to, že počasí není ideální, například v rámci přípravy na turnaj apod.   
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Obecně lze ale říci, že největší vliv na návštěvnost má právě teplota vzduchu a srážky. Důvod, proč se 

neprojevila silnější závislost mezi těmito faktory, zřejmě způsobuje skutečnost, že porovnáváme 

návštěvnost daného dne s průměrnými hodnotami teploty a výše srážek.  ⇒  

 V některých ročních obdobích dochází ke značným výkyvům mezi teplotou v odpoledních 

hodinách a teplotou v nočních hodinách. Může se tak stát, že v době, kdy má resort otevřeno, je 

pro hru golfu příznivá teplota, avšak v noci dochází k prudkému ochlazení, což ovlivní celkovou 

průměrnou teplotu daného dne. 

 Ke srážkám, a to i vydatným, může docházet v době, kdy má resort zavřeno. Výsledkem pak je, že 

pro daný den jsou zaznamenány vysoké srážky i přes to, že v průběhu otevírací doby nedošlo 

k žádným srážkám. 

Z důvodu, že si resort nezaznamenával žádné meteorologické údaje, tak jsem musela data o výši 

teploty a srážek dohledat zpětně. Veřejně dostupné údaje však obsahují pouze informace udávající 

průměrné hodnoty daného dne. 

Aby došlo k přesnějšímu odhadu, bylo by potřeba pracovat s průměrnou teplotou a výší srážek 

v době, kdy má resort otevřeno. U srážek by bylo vhodné sledovat rovněž jejich intenzitu, protože 

návštěvnost bude jiná, když bude pršet celý den nebo dojde k jedné srážce za den, ale zato intenzivní. 

V obou situacích tak může resort pro daný den zaznamenat stejnou výši srážek, avšak rozdíl 

v návštěvnosti může být markantní. Intenzitu srážek by mohl představovat například koeficient 

vydatnosti srážek, kterým by se následně vynásobila naměřená průměrná výše srážek. Koeficient by 

mohl být pro celodenní srážky roven jedné a u nárazových srážek by se naopak blížil nule, přičemž 

výši koeficientu bych doporučila volit podle vlastního uvážení pozorovatele. Je však třeba se řídit 

pravidlem, že čím delší dobu hracího dne bude pršet, tím bude koeficient vyšší a naopak.  

Výsledek může vypadat například takto: 

Procentní odhad, kolik času propršelo během 
otevírací doby resortu 

Koeficient vydatnosti srážek 

0% až 25%            0 až 0,25 

25% až 50% 0,25 až 0,5 

50% až 75% 0,5 až 0,75 

75% až 100% 0,75 až 1 

Tabulka 38.: Odhad koeficientu vydatnosti srážek *kap. 6.2 Zhodnocení návrhu prognózy+ 

Z uvedených nedostatků plyne, že provedený odhad je momentálně nepřesný, což je způsobeno 

nevhodností dostupných dat. Lze ho proto používat jen orientačně. Resortu bych proto doporučila, 

aby začal zaznamenávat vlastní data týkající se průměrné výše teploty a průměrné výše srážek, a to 

pouze v otevírací době a tento model by sloužil jako vzor pro budoucí období. 
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7 DOPORUČENÍ K IMPLEMENTACI 

Vzhledem k tomu, že obsahy obou návrhů diplomové práce, tedy jak reportingu, tak tvorby prognózy, 

jsou v praktickém využití podmíněny prací v programu Microsoft Excel, považuji za účelné shrnout 

základní předpoklady a postupy pro využití výstupů z této diplomové práce. 

 

7.1 Implementace reportingu 

Návrh reportingu je sestaven ve dvou možných variantách, které je možné kombinovat. Návrh 

pracuje se třemi základními časovými intervaly, což je rok, měsíc a týden.  

Návrh reportingu podle požadavků resortu Benátky nad Jizerou pracuje pouze s příjmy a informacemi 

o návštěvnosti. Tyto informace poskytuje systém TeeTime. Jelikož součástí přílohy diplomové práce 

je i elektronický soubor v aplikaci Microsoft Excel obsahující kompletní reporting dle požadavků 

resortu Benátek nad Jizerou, tak stačí obsažené tabulky a grafy jen aktualizovat podle aktuálních dat. 

Ve vlastním návrhu reportingu jsou však obsaženy i nákladové položky a ukazatel EVA obsahující 

vybrané položky aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Jde tedy o zpracování údajů z manažerské výsledovky 

a výroční zprávy, doporučuji tedy pro účely reportingu zpracovávat i tyto informace, aby měl resort 

lepší představu o provozně-ekonomickém stavu. 

Stěžejním bodem každého reportingu je však vyhodnocování informací plynoucích z reportingu a 

plánování budoucí stavů. 

Co se týká plánování návštěvnosti, resort může v týdenním reportingu použít model prognózy 

návštěvnosti, který je popsán v kapitole 6. Návrh prognózy návštěvnosti. Pro dlouhodobější 

předpovědi bych však doporučila používat metodu extrapolace trendů podle měsíců, kterou nebylo 

možné v současné situaci použít, protože má resort údaje o návštěvnosti pouze z uplynulých dvou let, 

což je pro účely prognózy pomocí extrapolace trendů příliš krátký časový interval. 

Vyhodnocení výše vynaložených nákladů, zisků a ukazatele EVA by mělo probíhat na základě rozboru 

jednotlivých položek. Postup by v rámci roku mohl být následující: 

 Stanovení plánu činností pro budoucí rok 

 Určení předpokládané výše nákladů a výnosů pro plánované činnosti 

 Realizace plánu 

 Předkládání měsíčních reportů jako kontroly plnění plánu  

 Vyhodnocování a případná aktualizace ročního plánu 

 Předložení ročního reportingu  

 Vyhodnocení a sestavení plánu činností pro budoucí rok 

Jde tedy o kontinuální proces neustálého plánování a vyhodnocování, kde reporting hraje důležitou 

roli jako kontrolní prvek tohoto systému.  
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7.2 Implementace prognózy návštěvnosti 

Prognóza návštěvnosti je založená na metodách regresní a korelační analýzy, kde je snahou 

odhadnou návštěvnost na základě údajů o teplotě a výše srážek daného dne. Funkční model této 

prognózy je vytvořen v programu Microsoft Excel a je součástí elektronické přílohy. 

Jak je uvedeno v kapitole 6.2 Zhodnocení návrhu prognózy, tak průměrné teploty a výše srážek 

z celého dne nejsou vhodnou proměnnou a výsledky tedy nejsou dostatečně přesné. Doporučila bych 

proto tento model používat pouze jako orientační ukazatel a postupně ho zpřesňovat pomocí vlastně 

zpracovaných dat. K tomu je zapotřebí: 

 Opatřit si přístroj měřící teplotu a výši srážek. 

 Zaznamenávat údaje o teplotě, výši srážek a návštěvnosti pro každý den, a to jen v době kdy 

má resort otevřeno. 

 Zpracovat zaznamenané údaje (výpočet průměrné denní teploty za dobu, kdy měl resort 

otevřeno, a průměrné výše srážek za dobu, kdy měl resort otevřeno, vynásobené 

koeficientem vydatnosti srážek). 

 Nově zaznamenanými údaji nahradit údaje současné prognózy. 

 Údaje z předpovědi počasí vkládat do modelu prognózy, což povede k odhadu návštěvnosti 

daného dne. 

V kapitole 6.2 Zhodnocení návrhu prognózy jsou popsané nevýhody použití průměrných denních 

meteorologických údajů při tvorbě odhadu návštěvnosti. I přes popsané nedostatky však výstupní 

model prognózy zpracovává v porovnání se skutečnými údaji o návštěvnosti hodnoty poměrně 

uspokojivě a v některých případech i velmi přesně. Výše popsaný postup je tedy jen doporučením a 

návodem na možné zpřesnění prognózy, které nepovažuji za nutné.  
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8 SHRNUTÍ A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Diplomová práce si klade za cíl navrhnout reporting resortu Benátky nad Jizerou takovým způsobem, 

aby z něj bylo zřejmé, v jakém provozně-ekonomickém stavu se resort nachází po určitém období, 

v tomto případě jde o časový horizont týdne, měsíce a roku. Důraz má být přitom kladen na vyjádření 

změny stavů vybraných položek oproti minulému období. 

Stávající stav reporting resortu sleduje v současné době za uvedené časové intervaly pouze příjmy za 

jednotlivé kategorie služeb a počet odehraných kol v jednotlivých kategoriích golfových her. Takovýto 

výstup však neumožňuje posoudit vývoj situace sledovaných položek ani neudává informaci, zda jsou 

výsledky uspokojující, či nikoliv. 

K dispozici mi byly jako vstupní data pro reporting poskytnuty údaje o veškerých příjmech a 

prodaných službách resortu za roky 2013 a 2014. Z těchto údajů má provozní stav představovat počet 

návštěv golfistů v různých kategoriích her a ekonomický stav mají vyjadřovat příjmy resortu. 

Poskytnuté vstupní informace jsou z hlediska rozsahu a členění velice kvalitní, avšak pro účely 

skutečně vypovídajícího reportingu nedostačující, protože neodráží náklady resortu. Tato skutečnost 

tedy pro vlastní tvorbu reportingu představovala jistá omezení. Z tohoto důvodu diplomová práce 

obsahuje dva návrhy reportingu, kde první návrh čerpá informace pouze z poskytnutých informací a 

je vytvořen podle požadavků resortu, druhý návrh, který pracuje i s předpokládanými náklady 

resortu, představuje mé doporučení na zlepšení reportingu. 

V první variantě reportingu se sledují příjmy z jednotlivých kategorií služeb a počty odehraných kol 

s důrazem na vyjádření změn stavů oproti minulému období. Konkrétně se tedy sledují absolutní a 

procentní změny příjmů z jednotlivých kategorií služeb oproti minulému reportingovému období a 

dále oproti průměrným hodnotám (podle typu reportingu ročním, měsíčním, týdenním). Hlavním 

přínosem tohoto reportingu je tedy zobrazení vývoje příjmů v čase a vyobrazení poptávky po 

jednotlivých kategoriích her, což je vhodné pro sledování sezónních výkyvů v průběhu roku. 

Druhá varianta reportingu přebírá většinu informací z prvního návrhu a zahrnuje i nákladové položky. 

Lze ji tedy považovat za doplněk předchozí verze, který odstraňuje její hlavní nedostatek, což je 

absence údajů o nákladech a zisku resortu za dané reportingové období. Mimo to je do ročního 

reportingu zahrnut i ukazatel ekonomické přidané hodnoty, který je sestaven na základě údajů 

z účetní závěrky a umožní tak nejen sledování ekonomického zisku resortu, ale může být využit i pro 

účely benchmarkingu. 

Pokud tedy shrnu výsledky obou návrhů a zvláště pak vlastního návrhu reportingu resortu Benátky 

nad Jizerou, tak zde vidím výrazné zlepšení oproti předešlému stavu, které spočívá v uceleném 

obrazu o provozně-ekonomickém stavu resortu. Resort může díky výsledkům reportingu sledovat 

trendy v návštěvnosti, hodnotit příjmy z jednotlivých kategorií služeb a analyzovat rozdíly oproti 

předchozímu období. Dále může resort vyhodnocovat výši svých provozních nákladů a provozních i 

ekonomických zisků a ztrát. Hlavním kritériem při tvorbě reportingu přitom bylo, aby na základě jeho 

výsledků bylo umožněno plánování hodnot na budoucí období a díky tomu byly položeny i základy 

aplikace controllingu. I navzdory chybějícím údajům o výši a struktuře nákladů tak byl cíl splněn.  

Pro zpracování úkolu reportingu bylo třeba provést analýzu řady údajů, které jsou součástí 

elektronické přílohy. Přiložený Excel obsahuje veškerá vstupní data a jejich zpracování ve formě 

návrhů reportingu. 
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Dalším cílem diplomové práce je vytvoření modelu prognózy, díky němuž by bylo možné odhadovat 

budoucí návštěvnost hráčů, přičemž měla být přednostně využita metoda regresní a korelační 

analýzy. K dispozici přitom byly poskytnuty stejné údaje jako pro tvorbu reportingu. Z těchto údajů 

lze zjistit, jaká byla návštěvnost resortu v kategorii 18 jamek, 9 jamek a akademie pro jednotlivé dny 

roku. Na základě analýzy návštěvnosti lze dojít k závěru, že největší vliv na návštěvnost resortu má 

výše teploty a výše srážek. Odhad návštěvnosti je tedy založen na zkoumání vztahu mezi návštěvností 

a počasím, za použití dvojnásobné regresní a korelační analýzy.  

Velkým omezením při samotné tvorbě prognózy byla skutečnost, že resort nezaznamenával žádné 

údaje o teplotě a výši srážek. Z tohoto důvodu bylo potřeba chybějící údaje sehnat z veřejně 

dostupných meteorologických údajů, které však neposkytují informaci v požadované úpravě, neboť 

se jedná o průměrné hodnoty denních teplot a srážek, což není vhodný ukazatel, protože resort je 

otevřen pouze určitou část dne. Prognóza návštěvnosti proto nemůže být přesná.  

I přes omezení v podobě nevhodných vstupních údajů však výstupní model prognózy zpracovává 

v porovnání se skutečnými údaji o návštěvnosti hodnoty poměrně přesně, a proto lze říci, že byl i 

tento cíl splněn.  

Ke splnění cíle návrhu prognózy bylo potřeba zpracovat velké množství meteorologických dat a údajů 

o návštěvnosti v jednotlivých dnech roku. Tyto informace, včetně jejich kompletního zpracování 

metodou regresní a korelační analýzy ve formě výstupního prognostického modelu, jsou součástí 

elektronické přílohy. 

Při hodnocení diplomové práce jako celku lze říci, že byl navržen systém, který dává předpoklady pro 

úspěšné zavedení controllingu, neboť díky provedené prognóze lze plánovat návštěvnost a vytíženost 

hřiště a rovněž lze pomocí prognózy zjistit i plán příjmů. Plnění těchto plánů pak lze rychle ověřit a 

korigovat pomocí navrhnutého reportingu, který ve spojení s prognózou dává předpoklad pro 

stanovení plánů na příští období. Pomocí tohoto systému je tak zajištěno operativní řízení resortu, 

což bylo i účelem této diplomové práce.  
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PŘÍLOHA: POSTUP VÝPOČTU PROGNÓZY NÁVŠTĚVNOSTI POMOCÍ REGRESNÍ A KORELAČNÍ ANALÝZY 

1) Sestavení pomocné výpočetní tabulky pro každé období: 

 

Tabulka 39.: Pomocná výpočetní tabulka pro středu, období leden, únor, prosinec 

 

Tabulka 40.: Pomocná výpočetní tabulka pro středu, období březen, duben, květen, červen, listopad 

n Návštěvnost  y průměrná teplota *°C]  x1 průměrná výše srážek *mm+  x2 y · x1 y · x2 y ² x1 ² x2 ² x1 · x2 (y-y ̅ )² (x1-x 1̅)² (x2-x 2̅)²

1 10 5,5 0 55 0 100 30,25 0 0 37,515625 7,35765625 0,225625

2 1 1,7 2,3 1,7 2,3 1 2,89 5,29 3,91 8,265625 1,18265625 3,330625

3 9 1,5 0 13,5 0 81 2,25 0 0 26,265625 1,65765625 0,225625

4 3 4,9 0 14,7 0 9 24,01 0 0 0,765625 4,46265625 0,225625

5 4 3,5 0 14 0 16 12,25 0 0 0,015625 0,50765625 0,225625

6 0 2,6 0,5 0 0 0 6,76 0,25 1,3 15,015625 0,03515625 0,000625

7 0 -1,1 0 0 0 0 1,21 0 0 15,015625 15,11265625 0,225625

8 4 3,7 1 14,8 4 16 13,69 1 3,7 0,015625 0,83265625 0,275625

SUMA 31 22,3 3,8 113,7 6,3 223 93,31 6,54 8,91 102,875 31,14875 4,735

Středa: Leden, Únor, Prosinec

n Návštěvnost  y průměrná teplota *°C]  x1 průměrná výše srážek *mm+  x2 y · x1 y · x2 y ² x1 ² x2 ² x1 · x2 (y-y ̅ )² (x1-x 1̅)² (x2-x 2̅)²

1 6 5,8 0 34,8 0 36 33,64 0 0 277,7777778 39,27111111 5,601111111

2 26 6,8 0 176,8 0 676 46,24 0 0 11,11111111 27,73777778 5,601111111

3 11 10,6 1,3 116,6 14,3 121 112,36 1,69 13,78 136,1111111 2,151111111 1,137777778

4 14 5,8 0,3 81,2 4,2 196 33,64 0,09 1,74 75,11111111 39,27111111 4,271111111

5 20 13,5 0 270 0 400 182,25 0 0 7,111111111 2,054444444 5,601111111

6 20 9,2 0,3 184 6 400 84,64 0,09 2,76 7,111111111 8,217777778 4,271111111

7 25 6,8 0 170 0 625 46,24 0 0 5,444444444 27,73777778 5,601111111

8 49 14 0 686 0 2401 196 0 0 693,4444444 3,737777778 5,601111111

9 25 13,9 0,3 347,5 7,5 625 193,21 0,09 4,17 5,444444444 3,361111111 4,271111111

10 7 13,1 8,4 91,7 58,8 49 171,61 70,56 110,04 245,4444444 1,067777778 36,40111111

11 26 9,6 0 249,6 0 676 92,16 0 0 11,11111111 6,084444444 5,601111111

12 46 18,7 0 860,2 0 2116 349,69 0 0 544,4444444 44,00111111 5,601111111

13 23 17,9 24,1 411,7 554,3 529 320,41 580,81 431,39 0,111111111 34,02777778 472,3377778

14 41 17,9 0 733,9 0 1681 320,41 0 0 336,1111111 34,02777778 5,601111111

15 28 26 2 728 56 784 676 4 52 28,44444444 194,1377778 0,134444444

16 43 16,9 0 726,7 0 1849 285,61 0 0 413,4444444 23,36111111 5,601111111

17 13 14,2 10,4 184,6 135,2 169 201,64 108,16 147,68 93,44444444 4,551111111 64,53444444

18 23 12,3 0 282,9 0 529 151,29 0 0 0,111111111 0,054444444 5,601111111

19 21 13,2 0 277,2 0 441 174,24 0 0 2,777777778 1,284444444 5,601111111

20 2 6,2 2,3 12,4 4,6 4 38,44 5,29 14,26 427,1111111 34,41777778 0,004444444

21 7 1 0,3 7 2,1 49 1 0,09 0,3 245,4444444 122,4711111 4,271111111

SUMA 476 253,4 49,7 6632,8 843 14356 3710,72 770,87 778,12 3566,666667 653,0266667 653,2466667

Středa: Březen, Duben, Květen, Červen, Listopad



 
 

 

Tabulka 41.:Pomocná výpočetní tabulka pro středu, období červenec, srpen, září, říjen 

 

 

 

 

 

 

 

n Návštěvnost  y průměrná teplota *°C]  x1 průměrná výše srážek *mm+  x2 y · x1 y · x2 y ² x1 ² x2 ² x1 · x2 (y-y ̅ )² (x1-x 1̅)² (x2-x 2̅)²

1 71 16,8 0 1192,8 0 5041 282,24 0 0 933,6419753 1,05632716 2,200277778

2 30 17,6 2,8 528 84 900 309,76 7,84 49,28 109,0864198 3,340771605 1,733611111

3 63 21,4 0 1348,2 0 3969 457,96 0 0 508,7530864 31,67188272 2,200277778

4 47 22,1 0 1038,7 0 2209 488,41 0 0 42,97530864 40,0407716 2,200277778

5 41 24,4 0 1000,4 0 1681 595,36 0 0 0,308641975 74,43854938 2,200277778

6 32 19,9 4,1 636,8 131,2 1024 396,01 16,81 81,59 71,30864198 17,03854938 6,846944444

7 64 16,5 0 1056 0 4096 272,25 0 0 554,8641975 0,529660494 2,200277778

8 61 15,1 0 921,1 0 3721 228,01 0 0 422,5308642 0,451882716 2,200277778

9 50 15,5 6,3 775 315 2500 240,25 39,69 97,65 91,30864198 0,074104938 23,20027778

10 57 16,7 0,3 951,9 17,1 3249 278,89 0,09 5,01 274,0864198 0,860771605 1,400277778

11 8 14,6 0 116,8 0 64 213,16 0 0 1052,641975 1,374104938 2,200277778

12 57 19 0 1083 0 3249 361 0 0 274,0864198 10,41854938 2,200277778

13 30 9,1 0,3 273 9 900 82,81 0,09 2,73 109,0864198 44,51854938 1,400277778

14 27 15 4,3 405 116,1 729 225 18,49 64,5 180,7530864 0,59632716 7,933611111

15 25 15,4 1,5 385 37,5 625 237,16 2,25 23,1 238,5308642 0,138549383 0,000277778

16 31 12 0,5 372 15,5 961 144 0,25 6 89,19753086 14,22966049 0,966944444

17 12 9,1 6,6 109,2 79,2 144 82,81 43,56 60,06 809,0864198 44,51854938 26,18027778

18 22 3,7 0 81,4 0 484 13,69 0 0 340,1975309 145,7385494 2,200277778

SUMA 728 283,9 26,7 12274,3 804,6 35546 4908,77 129,07 389,92 6102,444444 431,0361111 89,465

Středa: Červenec, Srpen, Září, Říjen



 
 

2) Výpočet příslušných směrodatných odchylek pro: 

 Středu: období leden, únor, prosinec:  

 𝐬𝐲 =  
𝟏

𝐧
 (𝐲 − 𝐲 )𝟐 =   

𝟏

𝟖
 𝟏𝟎𝟐, 𝟖𝟕𝟓 = 4 hráči      

 𝐬𝟏 =  
𝟏

𝐧
 (𝐱𝟏 − 𝐱𝟏   )𝟐 =   

𝟏

𝟖
 𝟑𝟏, 𝟏𝟒𝟖𝟕𝟓 = 1,97 [°C] 

 𝐬𝟐 =  
𝟏

𝐧
 (𝐱𝟐 − 𝐱𝟐   )𝟐 =  

𝟏

𝟖
 𝟒, 𝟕𝟑𝟓 = 0,77 [mm] 

 Středu: období březen, duben, květen, červen, listopad:  

 𝐬𝐲 =  
𝟏

𝐧
 (𝐲 − 𝐲 )𝟐 =   

𝟏

𝟐𝟏
 𝟑𝟓𝟔𝟔, 𝟔𝟔 = 13 hráčů      

 𝐬𝟏 =  
𝟏

𝐧
 (𝐱𝟏 − 𝐱𝟏   )𝟐 =   

𝟏

𝟐𝟏
 𝟔𝟓𝟑, 𝟎𝟐𝟔𝟔 = 5,58 [°C] 

 𝐬𝟐 =  
𝟏

𝐧
 (𝐱𝟐 − 𝐱𝟐   )𝟐 =  

𝟏

𝟐𝟏
 𝟔𝟓𝟑, 𝟐𝟒𝟔𝟔 = 5,58 [mm] 

 Středu: období červenec, srpen, září, říjen:  

 𝐬𝐲 =  
𝟏

𝐧
 (𝐲 − 𝐲 )𝟐 =   

𝟏

𝟏𝟖
 𝟔𝟏𝟎𝟐, 𝟒𝟒 = 18 hráčů      

 𝐬𝟏 =  
𝟏

𝐧
 (𝐱𝟏 − 𝐱𝟏   )𝟐 =   

𝟏

𝟏𝟖
 𝟒𝟑𝟏, 𝟎𝟑𝟔 = 4,89 [°C] 

 𝐬𝟐 =  
𝟏

𝐧
 (𝐱𝟐 − 𝐱𝟐   )𝟐 =  

𝟏

𝟏𝟖
 𝟖𝟗, 𝟒𝟔𝟓= 2,23 [mm] 

 

 

 



 
 

Pokud vyneseme empirické hodnoty (návštěvnosti, průměrné denní teploty [°C], průměrné denní výše srážek [mm]) do grafu, a ty následně proložíme přímkou, 

dostaneme následující zobrazení: 

 

Graf 10.: Znázornění závislosti mezi návštěvností, průměrnou teplotou a průměrnou výší srážek, období leden, únor, prosinec 

 

Graf 11.: Znázornění závislosti mezi návštěvností, průměrnou teplotou a průměrnou výší srážek, období březen, duben, květen, červen, listopad  



 
 

 

Graf 12.: Znázornění závislosti mezi návštěvností, průměrnou teplotou a průměrnou výší srážek, období červenec, srpen, září, říjen  

Pozn. ke grafům 10, 11, 12.: 

Z grafů jde vidět, že odhad nebude příliš přesný, protože rozptyl hodnot je příliš velký. I přesto lze pozorovat trend, že při vyšších teplotách dochází k nárůstu 

návštěvnosti a naopak při vyšších srážkách dochází k poklesu návštěvnosti, což je pro daný rozsah teplot a výše srážek logické.  

Z grafů srovnávajících návštěvnost s výší srážek jde vidět, že k největší koncentraci hráčů dochází při nulové výši srážek. Zároveň lze ale pozorovat i extrémní 

ojedinělé hodnoty, kde při relativně vysokých srážkách dochází k poměrně vysoké návštěvnosti. Tento jev může být způsoben nevhodným vyjádřením 

meteorologického údaje, tedy průměrnou denní výší srážek, která nevyjadřuje ani intenzitu srážek, ani dobu kdy pršelo. Může se tak snadno stát, že dojde 

k vydatným srážkám v nočních hodinách, kdy je resort uzavřen, což zapříčiní chybný výsledek.  



 
 

3) Vlastní výpočet regresního a korelačního úkolu pro: 

 středu: období leden, únor, prosinec:  

 

𝐫𝟏𝟐 =
𝐜𝐨𝐯(𝐱𝟏,𝐱𝟐)

𝐬𝟏𝐬𝟐
=

𝐧 𝐱𝟏𝐱𝟐− 𝐱𝟏  𝐱𝟐

  𝐧 𝐱𝟏
𝟐−( 𝐱𝟏)𝟐 ∙ 𝐧 𝐱𝟐

𝟐−( 𝐱𝟐)𝟐 

 = 
𝟖 ∙ 𝟖,𝟗𝟏−𝟐𝟐,𝟑 ∙𝟑,𝟖

  𝟖 ∙𝟗𝟑,𝟑𝟏 −(𝟐𝟐,𝟑)𝟐 ∙ 𝟖 ∙𝟔,𝟓𝟒 −(𝟑,𝟖)𝟐 
=  −𝟎, 𝟏𝟑𝟖𝟓 

Korelační závislost mezi průměrnou denní teplotou a průměrnou denní výší srážek je nepřímá a 
velmi slabá. 

𝐫𝐲𝟏 =
𝐜𝐨𝐯(𝐲,𝐱𝟏)

𝐬𝐲𝐬𝟏
=

𝐧 𝐲𝐱𝟏− 𝐲 𝐱𝟏

  𝐧 𝐲𝟐−( 𝐲)𝟐 ∙ 𝐧 𝐱𝟏
𝟐−( 𝐱𝟏)𝟐 

 =
𝟖 ∙ 𝟏𝟏𝟑,𝟕−𝟑𝟏 ∙𝟐𝟐,𝟑

  𝟖 ∙𝟐𝟐𝟑 −(𝟑𝟏)𝟐 ∙ 𝟖 ∙𝟗𝟑,𝟑𝟏 −(𝟐𝟐,𝟑)𝟐 
= 𝟎, 𝟒𝟖𝟐𝟎  

 Korelační závislosti mezi návštěvností a průměrnou denní teplotou je slabá až střední. 

𝐫𝐲𝟐 =
𝐜𝐨𝐯(𝐲,𝐱𝟐)

𝐬𝐲𝐬𝟐
=

𝐧 𝐲𝐱𝟐− 𝐲 𝐱𝟐

  𝐧 𝐲𝟐−( 𝐲)𝟐 ∙ 𝐧 𝐱𝟐
𝟐−( 𝐱𝟐)𝟐 

 =
𝟖 ∙ 𝟔,𝟑−𝟑𝟏 ∙𝟑,𝟖

  𝟖 ∙𝟐𝟐𝟑 −(𝟑𝟏)𝟐 ∙ 𝟖 ∙𝟔,𝟓𝟒 −(𝟑,𝟖)𝟐 
=  −𝟎, 𝟑𝟖𝟏𝟕 

Korelační závislosti mezi návštěvností a průměrnou denní výší srážek je slabá a nepřímá. 

𝐫𝐲𝟏.𝟐 =
𝐫𝐲𝟏−𝐫𝐲𝟐∙𝐫𝟏𝟐

   𝟏−𝐫𝐲𝟐
𝟐  ∙ 𝟏−𝐫𝟏𝟐

𝟐   

 = 
𝟎,𝟒𝟖𝟐𝟎− −𝟎,𝟑𝟖𝟏𝟕 ∙(−𝟎,𝟏𝟑𝟖𝟓)

   𝟏−𝟎,𝟑𝟖𝟏𝟕𝟐 ∙ 𝟏−𝟎,𝟏𝟑𝟖𝟓𝟐  
= 𝟎, 𝟒𝟔𝟖𝟖 

Korelační závislosti mezi návštěvností a průměrnou denní teplotou, za předpokladu pozastavení 
vlivu výše srážek na průměrné úrovni a při spolupůsobení dalšího komplexu neznámých, je slabá až 
střední. 

 𝐫𝐲𝟐.𝟏 =
𝐫𝐲𝟐−𝐫𝐲𝟏∙𝐫𝟏𝟐

   𝟏−𝐫𝐲𝟏
𝟐  ∙ 𝟏−𝐫𝟏𝟐

𝟐   

 = 
−𝟎,𝟑𝟖𝟏𝟕− 𝟎,𝟒𝟖𝟐𝟎 ∙(−𝟎,𝟏𝟑𝟖𝟓)

   𝟏−𝟎,𝟒𝟖𝟐𝟎𝟐 ∙ 𝟏−𝟎,𝟏𝟑𝟖𝟓𝟐  
= −𝟎, 𝟑𝟔𝟑𝟎 

Korelační závislosti mezi návštěvností a průměrnou denní výší srážek, za předpokladu pozastavení 
vlivu výše teploty na průměrné úrovni a při spolupůsobení dalšího komplexu neznámých, je slabá. 

𝐫𝐲.𝟏𝟐 =   𝟏 −  𝟏 − 𝐫𝐲𝟐
𝟐   𝟏 − 𝐫𝐲𝟏.𝟐

𝟐    =   𝟏 −  𝟏 − 𝟎, 𝟑𝟖𝟏𝟕𝟐  𝟏 − 𝟎, 𝟒𝟔𝟖𝟖𝟐  = 𝟎, 𝟓𝟕𝟕𝟓 

Korelační závislosti mezi návštěvností a současně působícími vlivy průměrné denní teploty a 
průměrné denní výše srážek je střední. 

𝐛𝐲𝟏.𝟐 =
𝐬𝐲

𝐬𝟏
∙
𝐫𝐲𝟏−𝐫𝐲𝟐∙𝐫𝟏𝟐

𝟏−𝐫𝟏𝟐
𝟐  = 

𝟑,𝟓𝟖𝟔𝟎

𝟏,𝟗𝟕𝟑𝟐
∙
𝟎,𝟒𝟖𝟐𝟎− −𝟎,𝟑𝟖𝟏𝟕 ∙(−𝟎,𝟏𝟑𝟖𝟓)

𝟏−𝟎,𝟏𝟑𝟖𝟓𝟐  =0,7960 [hráčů/°C] 

Zvýšením teploty o 1 °C se průměrně zvýší návštěvnost přibližně o jednoho hráče, za předpokladu 
pozastavení vlivu výše srážek na průměrné úrovni. 

𝐛𝐲𝟐.𝟏 =
𝐬𝐲

𝐬𝟐
∙
𝐫𝐲𝟐−𝐫𝐲𝟏∙𝐫𝟏𝟐

𝟏−𝐫𝟏𝟐
𝟐  =

𝟑,𝟓𝟖𝟔𝟎

𝟎,𝟕𝟔𝟗𝟑
∙

(−𝟎,𝟑𝟖𝟏𝟕)− 𝟎,𝟒𝟖𝟐𝟎 ∙(−𝟎,𝟏𝟑𝟖𝟓)

𝟏−𝟎,𝟏𝟑𝟖𝟓𝟐  = -1,4968 [hráčů/mm] 

Zvýšením výše srážek o 1 mm se průměrně sníží návštěvnost přibližně o jednoho hráče, za 
předpokladu pozastavení vlivu výše teploty na průměrné úrovni. 

 

𝐚𝐲.𝟏𝟐 = 𝐲 − 𝐛𝐲𝟏.𝟐 ∙ 𝐱𝟏   − 𝐛𝐲𝟐.𝟏 ∙ 𝐱𝟐    = 𝟑, 𝟖𝟕𝟓 –  𝟎, 𝟕𝟗𝟔𝟎 ∙ 𝟐, 𝟕𝟖𝟕𝟓 −  −𝟏, 𝟒𝟗𝟔𝟖 ∙ 𝟎, 𝟒𝟕𝟓 = 𝟐, 𝟑𝟔𝟗𝟒 

𝐲𝐢 = 𝐚𝐲.𝟏𝟐 + 𝐛𝐲𝟏.𝟐𝐱𝟏 + 𝐛𝐲𝟐.𝟏𝐱𝟐 = 𝟐, 𝟑𝟔𝟗𝟒 + 𝟎, 𝟕𝟗𝟔𝟎 ∙  𝐱𝟏 −  𝟏, 𝟒𝟗𝟔𝟖 ∙  𝐱𝟐  



 
 

 Středu: období březen, duben, květen, červen, listopad:  

 

𝐫𝟏𝟐 =
𝐜𝐨𝐯(𝐱𝟏,𝐱𝟐)

𝐬𝟏𝐬𝟐
=

𝐧 𝐱𝟏𝐱𝟐− 𝐱𝟏  𝐱𝟐

  𝐧 𝐱𝟏
𝟐−( 𝐱𝟏)𝟐 ∙ 𝐧 𝐱𝟐

𝟐−( 𝐱𝟐)𝟐 

 = 
𝟐𝟏 ∙ 𝟕𝟕𝟖,𝟏𝟐−𝟐𝟓𝟑,𝟒 ∙ 𝟒𝟗,𝟕

  𝟐𝟏 ∙ 𝟑𝟕𝟏𝟎,𝟕𝟐 −(𝟐𝟓𝟑,𝟒)𝟐 ∙ 𝟐𝟏 ∙𝟕𝟕𝟎,𝟖𝟕 −(𝟒𝟗,𝟕)𝟐 
= 𝟎, 𝟐𝟕𝟑𝟐 

Korelační závislost mezi průměrnou denní teplotou a průměrnou denní výší srážek je velmi slabá. 

𝐫𝐲𝟏 =
𝐜𝐨𝐯(𝐲,𝐱𝟏)

𝐬𝐲𝐬𝟏
=

𝐧 𝐲𝐱𝟏− 𝐲 𝐱𝟏

  𝐧 𝐲𝟐−( 𝐲)𝟐 ∙ 𝐧 𝐱𝟏
𝟐−( 𝐱𝟏)𝟐 

 =
𝟐𝟏 ∙𝟔𝟔𝟑𝟐,𝟖−𝟒𝟕𝟔 ∙𝟐𝟓𝟑,𝟒

  𝟐𝟏 ∙𝟏𝟒𝟑𝟓𝟔 −(𝟒𝟕𝟔)𝟐 ∙ 𝟐𝟏 ∙𝟑𝟕𝟏𝟎,𝟕𝟐 −(𝟐𝟓𝟑,𝟒)𝟐 
= 𝟎, 𝟓𝟖𝟐𝟔  

 Korelační závislosti mezi návštěvností a průměrnou denní teplotou je střední. 

𝐫𝐲𝟐 =
𝐜𝐨𝐯(𝐲,𝐱𝟐)

𝐬𝐲𝐬𝟐
=

𝐧 𝐲𝐱𝟐− 𝐲 𝐱𝟐

  𝐧 𝐲𝟐−( 𝐲)𝟐 ∙ 𝐧 𝐱𝟐
𝟐−( 𝐱𝟐)𝟐 

 =
𝟐𝟏 ∙ 𝟖𝟔𝟑−𝟒𝟕𝟔 ∙𝟒𝟗,𝟕

  𝟐𝟏 ∙𝟏𝟒𝟑𝟓𝟔 −(𝟒𝟕𝟔)𝟐 ∙ 𝟐𝟏 ∙𝟕𝟕𝟎,𝟖𝟕 −(𝟒𝟗,𝟕)𝟐 
=  −𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟖 

Korelační závislosti mezi návštěvností a průměrnou denní výší srážek je slabá a nepřímá. 

𝐫𝐲𝟏.𝟐 =
𝐫𝐲𝟏−𝐫𝐲𝟐∙𝐫𝟏𝟐

   𝟏−𝐫𝐲𝟐
𝟐  ∙ 𝟏−𝐫𝟏𝟐

𝟐   

 = 
𝟎,𝟓𝟖𝟐𝟔− −𝟎,𝟏𝟖𝟓𝟖 ∙(𝟎,𝟐𝟕𝟑𝟐)

   𝟏−𝟎,𝟏𝟖𝟓𝟖𝟐 ∙ 𝟏−𝟎,𝟐𝟕𝟑𝟐𝟐  
= 𝟎, 𝟔𝟕𝟎𝟎 

Korelační závislosti mezi návštěvností a průměrnou denní teplotou, za předpokladu pozastavení 
vlivu výše srážek na průměrné úrovni a při spolupůsobení dalšího komplexu neznámých, je střední. 

 𝐫𝐲𝟐.𝟏 =
𝐫𝐲𝟐−𝐫𝐲𝟏∙𝐫𝟏𝟐

   𝟏−𝐫𝐲𝟏
𝟐  ∙ 𝟏−𝐫𝟏𝟐

𝟐   

 = 
−𝟎,𝟏𝟖𝟓𝟖− 𝟎,𝟓𝟖𝟐𝟔 ∙(𝟎,𝟐𝟕𝟑𝟐)

   𝟏−𝟎,𝟓𝟖𝟐𝟔𝟐 ∙ 𝟏−𝟎,𝟐𝟕𝟑𝟐𝟐  
= −𝟎, 𝟒𝟒𝟏𝟏 

Korelační závislosti mezi návštěvností a průměrnou denní výší srážek, za předpokladu pozastavení 
vlivu výše teploty na průměrné úrovni a při spolupůsobení dalšího komplexu neznámých, je slabá. 

𝐫𝐲.𝟏𝟐 =   𝟏 −  𝟏 − 𝐫𝐲𝟐
𝟐   𝟏 − 𝐫𝐲𝟏.𝟐

𝟐    =   𝟏 −  𝟏 − 𝟎, 𝟏𝟖𝟓𝟖𝟐  𝟏 − 𝟎, 𝟔𝟕𝟎𝟎𝟐  = 𝟎, 𝟔𝟖𝟒𝟎 

Korelační závislosti mezi návštěvností a současně působícími vlivy průměrné denní teploty a 
průměrné denní výše srážek je střední. 

𝐛𝐲𝟏.𝟐 =
𝐬𝐲

𝐬𝟏
∙
𝐫𝐲𝟏−𝐫𝐲𝟐∙𝐫𝟏𝟐

𝟏−𝐫𝟏𝟐
𝟐  = 

𝟏𝟑,𝟎𝟑𝟐𝟑

𝟓,𝟓𝟕𝟕𝟒
∙
𝟎,𝟓𝟖𝟐𝟔− −𝟎,𝟏𝟖𝟓𝟖 ∙(𝟎,𝟐𝟕𝟑𝟐)

𝟏−𝟎,𝟐𝟕𝟑𝟐𝟐  = 1,5994 *hráčů/°C] 

Zvýšením teploty o 1 °C se průměrně zvýší návštěvnost přibližně o dva hráče, za předpokladu 
pozastavení vlivu výše srážek na průměrné úrovni. 

𝐛𝐲𝟐.𝟏 =
𝐬𝐲

𝐬𝟐
∙
𝐫𝐲𝟐−𝐫𝐲𝟏∙𝐫𝟏𝟐

𝟏−𝐫𝟏𝟐
𝟐  =

𝟏𝟑,𝟎𝟑𝟐𝟑

𝟓,𝟓𝟕𝟕𝟒
∙

(−𝟎,𝟏𝟖𝟓𝟖)− 𝟎,𝟓𝟖𝟐𝟔 ∙(𝟎,𝟐𝟕𝟑𝟐)

𝟏−𝟎,𝟐𝟕𝟑𝟐𝟐  = -0,8708 *hráčů/mm] 

Zvýšením výše srážek o 1 mm se průměrně sníží návštěvnost přibližně o jednoho hráče, za 
předpokladu pozastavení vlivu výše teploty na průměrné úrovni. 

𝐚𝐲.𝟏𝟐 = 𝐲 − 𝐛𝐲𝟏.𝟐 ∙ 𝐱𝟏   − 𝐛𝐲𝟐.𝟏 ∙ 𝐱𝟐    = 𝟐𝟐, 𝟔𝟔𝟔𝟔 –  𝟏, 𝟓𝟗𝟗𝟒 ∙ 𝟏𝟐, 𝟎𝟔𝟔𝟔 − 𝟎, 𝟖𝟕𝟎𝟖 ∙ 𝟐, 𝟑𝟔𝟔 = 𝟓, 𝟒𝟐𝟖𝟔 

𝐲𝐢 = 𝐚𝐲.𝟏𝟐 + 𝐛𝐲𝟏.𝟐𝐱𝟏 + 𝐛𝐲𝟐.𝟏𝐱𝟐 = 𝟓, 𝟒𝟐𝟖𝟔 + 𝟏, 𝟓𝟗𝟗𝟒 ∙  𝐱𝟏 −  𝟎, 𝟖𝟕𝟎𝟖 ∙  𝐱𝟐  

 

 

 



 
 

 Středu: období červenec, srpen, září, říjen:  

 

𝐫𝟏𝟐 =
𝐜𝐨𝐯(𝐱𝟏,𝐱𝟐)

𝐬𝟏𝐬𝟐
=

𝐧 𝐱𝟏𝐱𝟐− 𝐱𝟏  𝐱𝟐

  𝐧 𝐱𝟏
𝟐−( 𝐱𝟏)𝟐 ∙ 𝐧 𝐱𝟐

𝟐−( 𝐱𝟐)𝟐 

 = 
𝟏𝟖 ∙ 𝟑𝟖𝟗,𝟗𝟐−𝟐𝟖𝟑,𝟗 ∙ 𝟐𝟔,𝟕

  𝟏𝟖 ∙ 𝟒𝟗𝟎𝟖,𝟕𝟕−(𝟐𝟖𝟑,𝟗)𝟐 ∙ 𝟏𝟖 ∙𝟏𝟐𝟗,𝟎𝟕−(𝟐𝟔,𝟕)𝟐 
= −𝟎, 𝟏𝟓𝟖𝟗 

Korelační závislost mezi průměrnou denní teplotou a průměrnou denní výší srážek je nepřímá a 
velmi slabá. 

𝐫𝐲𝟏 =
𝐜𝐨𝐯(𝐲,𝐱𝟏)

𝐬𝐲𝐬𝟏
=

𝐧 𝐲𝐱𝟏− 𝐲 𝐱𝟏

  𝐧 𝐲𝟐−( 𝐲)𝟐 ∙ 𝐧 𝐱𝟏
𝟐−( 𝐱𝟏)𝟐 

 =
𝟏𝟖 ∙𝟏𝟐𝟐𝟕𝟒,𝟑−𝟕𝟐𝟖 ∙𝟐𝟖𝟑,𝟗

  𝟏𝟖 ∙𝟑𝟓𝟓𝟒𝟔 −(𝟕𝟐𝟖)𝟐 ∙ 𝟏𝟖 ∙𝟒𝟗𝟎𝟖,𝟕𝟕 −(𝟐𝟖𝟑,𝟗)𝟐 
= 𝟎, 𝟒𝟖𝟖𝟒  

 Korelační závislosti mezi návštěvností a průměrnou denní teplotou je slabá až střední. 

𝐫𝐲𝟐 =
𝐜𝐨𝐯(𝐲,𝐱𝟐)

𝐬𝐲𝐬𝟐
=

𝐧 𝐲𝐱𝟐− 𝐲 𝐱𝟐

  𝐧 𝐲𝟐−( 𝐲)𝟐 ∙ 𝐧 𝐱𝟐
𝟐−( 𝐱𝟐)𝟐 

 =
𝟏𝟖 ∙ 𝟖𝟎𝟒,𝟔−𝟕𝟐𝟖 ∙𝟐𝟔,𝟕

  𝟏𝟖 ∙𝟑𝟓𝟓𝟒𝟔 −(𝟕𝟐𝟖)𝟐 ∙ 𝟏𝟖 ∙𝟏𝟐𝟗,𝟎𝟕 −(𝟐𝟔,𝟕)𝟐 
=  −𝟎, 𝟑𝟕𝟐𝟓 

Korelační závislosti mezi návštěvností a průměrnou denní výší srážek je slabá a nepřímá. 

𝐫𝐲𝟏.𝟐 =
𝐫𝐲𝟏−𝐫𝐲𝟐∙𝐫𝟏𝟐

   𝟏−𝐫𝐲𝟐
𝟐  ∙ 𝟏−𝐫𝟏𝟐

𝟐   

 = 
𝟎,𝟒𝟖𝟖𝟒− −𝟎,𝟑𝟕𝟐𝟓 ∙(−𝟎,𝟏𝟓𝟖𝟗)

   𝟏−𝟎,𝟑𝟕𝟐𝟓𝟐 ∙ 𝟏−𝟎,𝟏𝟓𝟖𝟗𝟐  
= 𝟎, 𝟒𝟔𝟖𝟓 

Korelační závislosti mezi návštěvností a průměrnou denní teplotou, za předpokladu pozastavení 
vlivu výše srážek na průměrné úrovni a při spolupůsobení dalšího komplexu neznámých, je slabá až 
střední. 

 𝐫𝐲𝟐.𝟏 =
𝐫𝐲𝟐−𝐫𝐲𝟏∙𝐫𝟏𝟐

   𝟏−𝐫𝐲𝟏
𝟐  ∙ 𝟏−𝐫𝟏𝟐

𝟐   

 = 
−𝟎,𝟑𝟕𝟐𝟓− 𝟎,𝟒𝟖𝟖𝟒 ∙(−𝟎,𝟏𝟓𝟖𝟗)

   𝟏−𝟎,𝟒𝟖𝟖𝟒𝟐 ∙ 𝟏−𝟎,𝟏𝟓𝟖𝟗𝟐  
= −𝟎, 𝟑𝟒𝟐𝟒 

Korelační závislosti mezi návštěvností a průměrnou denní výší srážek, za předpokladu pozastavení 
vlivu výše teploty na průměrné úrovni a při spolupůsobení dalšího komplexu neznámých, je slabá. 

𝐫𝐲.𝟏𝟐 =   𝟏 −  𝟏 − 𝐫𝐲𝟐
𝟐   𝟏 − 𝐫𝐲𝟏.𝟐

𝟐    =   𝟏 −  𝟏 − 𝟎, 𝟑𝟕𝟐𝟓𝟐  𝟏 − 𝟎, 𝟒𝟔𝟖𝟓𝟐  = 𝟎, 𝟓𝟕𝟐𝟓 

Korelační závislosti mezi návštěvností a současně působícími vlivy průměrné denní teploty a 
průměrné denní výše srážek je střední. 

𝐛𝐲𝟏.𝟐 =
𝐬𝐲

𝐬𝟏
∙
𝐫𝐲𝟏−𝐫𝐲𝟐∙𝐫𝟏𝟐

𝟏−𝐫𝟏𝟐
𝟐  = 

𝟏𝟖,𝟒𝟏𝟐𝟔

𝟒,𝟖𝟗𝟑𝟓
∙
𝟎,𝟒𝟖𝟖𝟒− −𝟎,𝟑𝟕𝟐𝟓 ∙(−𝟎,𝟏𝟓𝟖𝟗)

𝟏−𝟎,𝟏𝟓𝟖𝟗𝟐  = 1,6568 *hráčů/°C] 

Zvýšením teploty o 1 °C se průměrně zvýší návštěvnost přibližně o dva hráče, za předpokladu 
pozastavení vlivu výše srážek na průměrné úrovni. 

𝐛𝐲𝟐.𝟏 =
𝐬𝐲

𝐬𝟐
∙
𝐫𝐲𝟐−𝐫𝐲𝟏∙𝐫𝟏𝟐

𝟏−𝐫𝟏𝟐
𝟐  =

𝟏𝟖,𝟒𝟏𝟐𝟔

𝟐,𝟐𝟐𝟗𝟒
∙

(−𝟎,𝟑𝟕𝟐𝟓)− 𝟎,𝟒𝟖𝟖𝟒 ∙(−𝟎,𝟏𝟓𝟖𝟗)

𝟏−𝟎,𝟏𝟓𝟖𝟗𝟐  = -2,4990 *hráčů/mm] 

Zvýšením výše srážek o 1 mm se průměrně sníží návštěvnost přibližně o dva hráče, za předpokladu 
pozastavení vlivu výše teploty na průměrné úrovni. 

𝐚𝐲.𝟏𝟐 = 𝐲 − 𝐛𝐲𝟏.𝟐 ∙ 𝐱𝟏   − 𝐛𝐲𝟐.𝟏 ∙ 𝐱𝟐    = 𝟒𝟎, 𝟒𝟒𝟒 –  𝟏, 𝟔𝟓𝟔𝟖 ∙ 𝟏𝟓, 𝟕𝟕𝟐𝟐 − 𝟐, 𝟒𝟗𝟗𝟎 ∙ 𝟏, 𝟒𝟖𝟑𝟑 = 𝟏𝟖, 𝟎𝟏𝟗𝟑 

𝐲𝐢 = 𝐚𝐲.𝟏𝟐 + 𝐛𝐲𝟏.𝟐𝐱𝟏 + 𝐛𝐲𝟐.𝟏𝐱𝟐 = 𝟏𝟖, 𝟎𝟏𝟗𝟑 + 𝟏, 𝟔𝟓𝟔𝟖 ∙  𝐱𝟏 −  𝟐, 𝟒𝟗𝟗𝟎 ∙  𝐱𝟐  

 


