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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA ČENÍ 

 

 

CF   –  Cash flow – peněžní tok [ Kč ] 

Hz   –  Hrubý zisk [ Kč ] 

Kc   –  Celkový kapitál [ Kč ] 

Kr   –  Kritický bod rentability [ - ] 

Kv  –  Vlastní kapitál [ Kč ] 

Ma   –  Míra adaptibility [ - ] 

Nc   –  Celkové náklady [ Kč  ] 

Nf   –  Fixní náklady [ Kč ] 

Nv   –  Variabilní náklady [ Kč ] 

Rc   –  Rentabilita celkového kapitálu [ - ] 

Rk   –  Rentabilita vlastního kapitálu [ - ] 

Rn   –  Rentabilita nákladů [ - ] 

Rt  –  Rentabilita tržeb [ - ] 

Rv   –  Rentabilita výkonů [ - ] 

SWOT  –  Analýza, pomoci které je možno identifikovat silné (Strengths)  

………a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities)  

………a hrozby (Threats)  

Tc   –  Celkové tržby [ Kč ] 

Tn   –  Doba návratnosti [ rok ] 

TP    – Technický průkaz 

VW  –   Volkswagen 

ŽZ  – Živnostenský zákon 
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1   Úvod 

 

Cílem diplomové práce je vytvořit projekt podnikatelského záměru půjčovny 

obytných automobilů a obytných přívěsů.  

V diplomové práci se zabývám vlastním podnikatelským záměrem založení firmy  

s hlavní činností půjčovnou obytných vozidel a vedlejší činností čištění interiéru, exteriéru, 

údržbou vozidel a parkováním v areálu firmy.  

Dále jsem stanovil a vypočetl náklady spojené s provozem půjčovny a určil meze 

výhodnosti firmy. 

V závěru je provedeno porovnání jednotlivých druhů dopravy při cestě  

na dovolenou a určení nejvýhodnějšího druhu. 

 

 

1.1  Teorie podnikatelského záměru 

 

 Nejcharakterističtějším výrazem podnikatelského záměru je podnikatelský plán. 

Ten je nezbytnou součástí plánu rozvoje podniku, přílohou žádostí při požadování úvěru, 

půjčky a podobně. Na druhou stranu může podnikatelský plán sloužit i majitelům  

či vedení podniku ujasnit si možnosti investování do dalšího rozvoje. 

 Aby byl zajištěn rozvoj podniku, je nutné definovat poslání podniku, jeho cíle  

a strategii směřující k jejich dosažení. Podnikatelský plán definuje a kvantifikuje 

podnikatelské cíle a strategii zvolenou k jejich dosažení. Vzniká na základě vnitřní potřeby 

podniku ovlivňovat jeho budoucí vývoj. Podnikatelský plán plní základní funkci při řízení 

podniku. 

 Podnikatelský plán plní obvykle dvě základní úlohy:  

Interní, vyplývá z chápání podnikatelského plánu braného jako nezbytný dokument 

pro řízení podniku, jako plánovací nástroj pro stanovení a koordinaci jednotlivých aktivit. 

Slouží tedy výhradně pro vnitřní potřeby podniku. Jde o to, že podnikové činnosti jako 

vývoj, výroba, odbyt, financování a jiné specializované činnosti se skloubí do komplexního 

podnikatelského plánu. Podnikatelský plán pak může sloužit nejen jako nástroj plánování, 

ale i jako nástroj kontroly. Srovnávání plánu a skutečnosti je pak základním ukazatelem 

pro zjištění, zda byly plánované cíle dosaženy nebo došlo k nějakým odchylkám.  
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Externí funkce podnikatelského plánu pak spočívá v jeho využití pro 

mimopodnikové účely, to znamená především pro komunikaci s vnějším okolím podniku. 

Ta by měla především přesvědčit potencionální investory či věřitele o výhodnosti  

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

kapitálu se obecně považují banky, investiční společnosti, státní instituce, ale i soukromé 

osoby. Informace, které zájemci požadují, se budou především týkat odhadu očekávaného 

úspěchu (ziskovost a návratnost) a s ním spojených rizik.   

Podnikatelský plán je nezbytný dokument, který konkretizuje podnikatelský záměr 

nejen při založení nového podniku, ale také ve všech případech, kdy má plnit úlohu jako 

podklad pro banku při žádosti o úvěr.  

Podnikatelský plán obsahuje informace o dosavadním vývoji podniku, o jeho 

cílech, plánovaných aktivitách a jejich účinku na vývoj základních ukazatelů 

charakterizujících výnosnost podniku, o předpokládané potřebě kapitálu, předpokládaném 

vývoji trhu, o vzdělání a zkušenostech manažerů podniku. 

 

                    [ 1 ] 

 

1.2.  Vlastní podnikatelský záměr  

 

1.2.1 Předmět činnosti 

 

Hlavní činnost: 

• půjčovna karavanů a obytných vozidel. 

Vedlejší činnost: 

• čištění interiéru, exteriéru, údržba vozidel, 

• parkování v areálu firmy. 

 

1.2.2 Právní forma 

 

Druh podnikání jsem zvolil živnost. Živností, se podle Živnostenského zákona  

(dále ŽZ) rozumí soustavná činnost provozovaná podnikatelem samostatně, vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a to za podmínek stanovených 

ŽZ.  
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Všeobecné podmínky stanovené pro provozování živnosti fyzickými osobami jsou: 

• dosažení věku 18 let, 

• způsobilost k právním úkonům, 

• bezúhonnost – nutnost výpisu z trestního rejstříku. 

 

Předmětem mého podnikání je podle ŽZ: 

•  pronájem a půjčování věcí movitých,  

•  technické činnosti v dopravě, 

•  údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 

•  maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím. 

 

Všechny tyto obory patří do živností volných (příloha 1), což znamená,  

že k provozování musí být splněny pouze všeobecné podmínky stanovené ŽZ a nevyžaduje 

se odborné způsobilosti. 

Tento druh jsem zvolil z  důvodu rychlosti při zřizování, jednoduchosti ve vedení 

firmy ať už z účetního nebo legislativního pohledu.  

 

1.2.3 Postup při zřizování živnosti 

 

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem zisku. 

 

Postup při zřizování živnosti: 

• žádost o výpis z rejstříku trestu na Policii České Republiky (příloha 2), 

• ohlášení živnosti na Živnostenském úřadě, 

• potřebné doklady, 

• získaní povolení k podnikání od městského úřadu.  
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Živnostenský úřad firmu zapíše do živnostenského rejstříku a přidělí identifikační 

číslo. Živnostenské oprávnění (příloha 3) začíná platit dnem ohlášení.  

 

• na finančním úřadě se zaregistruji k placení daní, 

• ve zdravotní pojišťovně se zaregistruji k placení zdravotního pojištění, 

• na okresní správě sociálního zabezpečení se zaregistruji k placení sociálního 

pojištění, 

• v bance si založím bankovní účet pro podnikatele. 

 

1.2.4 Základní údaje 

 

Název a sídlo firmy: 

Jakub Szurman, JS KARAVANY CENTRUM 

Frýdecká 112 

737 01 Český Těšín 

 

Právní forma: 

živnost 

 

Předmět živnosti: 

• pronájem a půjčování věcí movitých,  

•  technické činnosti v dopravě, 

•  údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 

•  maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím. 
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1.2.5 Sídlo firmy 

Firma je zapsána na adrese Frýdecká 112, Český Těšín, kde vlastním pozemek  

o rozloze 1000 m2, kde se nachází budova, v níž jsou kanceláře, dvou garáž a plocha, která 

bude využívána jako parkoviště. Pozemek je hned vedle silnice 1. třídy a asi 200 m 

vzdálen od mezinárodní silnice pro motorová vozidla, která vede z Polska do Olomouce. 

 

 

                               Obr.1.  Sídlo firmy 

 

 

1.2.6 Personální údaje 

 

Pro provoz půjčovny potřebuji jednoho zaměstnance, který se bude starat o údržbu 

automobilů, parkování v areálu, čištění exteriéru a interiéru.  

 

Požadavky na zaměstnance:  

• živnostenský list,  

• vyučení v oboru dopravy,  

• řidičské oprávnění skupiny B. 

 

Já jako majitel firmy mám na starosti chod celé půjčovny, reklamu, účetnictví a vše 

kolem toho spojené. Dále pak v případě poruchy některého z mých obytných vozidel 

poskytuji servis na cestách služebním automobilem. 

 

 

          
Legenda: 
 

Kanceláře 
 
       Garáž 
 
 Parkoviště 
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1.2.7 Poskytované služby 

 

Základem je půjčovna dvou obytných přívěsů a dvou obytných automobilů.  

Jako vedlejší činnost se má firma věnuje čištěním exteriéru a interiéru nejen mých vozidel, 

ale také zákazníkům, kteří vlastní svůj obytný automobil. Dále také základní údržbu 

obytných vozidel, jako je výměna oleje, filtrů, dezinfekce klimatizací. Jelikož většina 

vlastníků obytných vozidel má problém s parkováním automobilu v zimním, ale také 

v letním období, poskytuji možnost parkování v areálu mé firmy.  

 

1.2.8 Požadavky na technické vybavení firmy 

Základem vybavení pro tuto činnost je pozemek o rozloze 1000 m2 kde se nachází 

budova, v níž jsou kanceláře, dvou garáž a plocha, která bude využívána jako parkoviště. 

Jelikož provádím i čištění vozidel je zapotřebí pořídit čističku odpadních vod, která bude 

umístěna vedle garáže. Mezi vybavení patří vysokotlaký čistič, vysavač, čisticí prostředky, 

nářadí a zařízení pro údržbu vozidel, provozní kapaliny. Vybavení kanceláře se skládá 

z kancelářského nábytku, firemního počítače s příslušným operačním systémem Windows 

Vista a Office 2007 pro veškerou administrativní činnost, připojení k internetu, tiskárny, 

kopírky a telefonu. Dále dva obytné automobily značky LMC Liberty Breezer 654 G a dva 

obytné přívěsy Bürstner  typ Belcanto 535 TS (foto viz kapitola 3). Jako servisní vozidlo 

budu využívat služební automobil značky VW Transporter 1.9 Tdi.  

 

 

Obr.2. Služební automobil VW Transporter 
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1.2.9 Podmínky půjčení 

Základní ujednání:  

• smluvní strany: rozumí se na straně jedné pronajímatel a na straně druhé 

nájemce vozidla, který je označen ve smlouvě jako nájemce (dále jen nájemce), 

• potřebné doklady (min.3) a údaje k sepsání smlouvy – řidičský průkaz příslušné 

skupiny (B obytný automobil, B + E obytný přívěs), občanský průkaz, cestovní 

pas, rodný list, telefonní číslo, 

• minimální věk nájemce při vypůjčení je 18 let, 

• minimální doba pronájmu jsou 2 dny. 

Objednávka obytného vozidla nájemcem: 

• po objednání obytného vozidla na daný termín ( e-mail, telefonicky) platí 

rezervace dva dny ode dne objednání. Do tohoto termínu musí být uhrazena 

záloha 30 % z celkové ceny, která slouží zároveň jako blokace vybraného 

termínu. Zbývajících 70 % z celkové ceny se hradí 30 dní před zapůjčením 

obytného vozidla. 

Práva a povinnosti pronajímatele: 

 

• pronajímatel je při uzavření smlouvy oprávněn požadovat po nájemci zálohu na 

půjčovné, půjčovné a při převzetí obytného vozidla vratnou kauci  

(30 000,--Kč). 

• pronajímatel je povinen:  

a) předat obytné vozidlo v bezporuchovém technickém stavu způsobilé 

k řádnému užívání, s plnou nádrží pohonných hmot a v čistém stavu,  

b) předvést funkčnost vozidla a jeho vybavení, které je nedílnou 

součástí obytného vozidla, 

c) předat všechny doklady k vozidlu (TP, potvrzení o uzavření 

povinného ručení, eventuelně tzv. zelenou kartu při cestě do zahraničí, 

smlouvu o pronájmu obytného vozidla, podmínky půjčovny  

JS KARAVANY CENTRUM).  

 



 

 
 16 
 

Převzetí obytného vozidla nájemcem: 

 

• při převzetí je nájemce pronajímatelem seznámen s obsluhou obytného vozu  

a zároveň tím uznává, že toto vozidlo se nalézá v řádném technickém stavu pro 

silniční provoz, nevykazuje žádné poruchy a je připraveno k řádnému 

zapůjčení, 

• obytný automobil nájemce přebírá s plnou nádrží pohonných hmot, 

• nájemce od pronajímatele přebírá všechny potřebné klíče a předepsané doklady 

o zapůjčení obytného vozidla pro jeho provoz, 

• při předčasném ukončení nájmu obytného vozidla ze strany nájemce, nemá 

nájemce nárok na vrácení poměrné části nájemného, ani jinou formu 

kompenzace, pokud není určeno pronajímatelem jinak, než je uvedeno  

v nájemní smlouvě, 

• při nehodě nemá nájemce nárok na výměnu obytného vozidla, ani na jinou 

formu kompenzace ze strany pronajímatele, 

• na převzetí vozidla je potřeba počítat s časovým rozvrhem cca 60 min. 

 

Povinnosti nájemce: 

 

• nájemce nesmí za žádných okolností:  

a) za obytný automobil připojovat žádný jiný dopravní prostředek, 

b) provádět žádné úpravy (vrtání, polepování, malování, natírání, atd.), 

c) manipulovat s počítadlem kilometrů, plombou tachometru, objemem 

nádrže, 

d) poškozovat ani jinak manipulovat s motorovou a podvozkovou částí 

vozidla, 

e) pronajímat obytné vozidlo třetí osobě a dávat jej do zástavy třetí 

osobě. 

 
• nájemce musí za všech okolností:  

a)  pečovat o vozidlo tak, aby na něm nevznikla materiální škoda, 

b)  udržovat obytné vozidlo v čistotě, 

c)  v případě nehody volat neprodleně policii a posléze pronajímatele, 
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d)  při cestě do zahraničí oznámit pronajímateli cíl cesty 5 dní před 

dnem zápůjčky obytného vozidla, 

e)  užívat obytný automobil pouze dle smluvních dohod mezi 

pronajímatelem a nájemcem. 

 

 Kauce a ceník: 

 

• vratná kauce se skládá v den převzetí obytného vozidla a je stanovena 

pronajímatelem na částku 30 000,--Kč, 

• sazby pronájmu obytného vozidla jsou uvedeny v ceníku půjčovny  

(viz kapitola 4). 

 

Pojištění: 

 

• pronajaté obytné vozidlo je pojištěno se spoluúčastí 10 % (minimálně však  

10 000,--Kč) při pojistné události zaviněné nájemcem, hradí nájemce, 

• osoby ani přepravovaný náklad nejsou pojištěny, 

• pojištění se nevztahuje:  

a) při požití alkoholických nápojů nájemcem (řidičem), 

b) při požití omamných a jiných návykových látek nájemcem (řidičem), 

c) při prokazatelném poškození pronajatého obytného vozu nájemcem. 

 

Vrácení obytného vozu nájemcem: 

 

• při vrácení obytného vozidla musí být doplněna nádrž pohonných hmot, čištění 

je provedeno půjčovnou, 

• při vrácení silně znečištěného obytného vozidla si pronajímatel vyhrazuje právo 

na poplatek za znečištění vozidla ve výši 1 000,--Kč – 5 000,--Kč, který určí 

pronajímatel dle rozsahu znečištění, 

• obytné vozidlo musí být vráceno v den a hodinu, jak je uvedeno v nájemní 

smlouvě, v opačném případě bude obytné vozidlo bráno za zcizené a to 

pronajímatelem neprodleně nahlášeno Policii ČR, 

• prodloužení doby pronájmu lze dohodnout, pokud to bude dovolovat volný 

termín, po telefonické domluvě s pronajímatelem. 
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 Závěrečná ustanovení: 

 

• pronajímatel si vyhrazuje právo kdykoliv na změny podmínek půjčovny a pro 

objednatele jsou vždy platné v aktuálním znění v den objednávky. 

Storno poplatky: 

• při výpovědi smlouvy nájemcem do 30 dnů před termínem vypůjčení, může 

pronajímatel účtovat storno poplatek 30 % z výše nájmu, 

• při výpovědi smlouvy nájemcem 30 - 14 dnů před termínem vypůjčení, může 

pronajímatel účtovat storno poplatek 50 % z výše nájmu,  

• při výpovědi smlouvy nájemcem 14 - 1 den před termínem vypůjčení, může 

pronajímatel účtovat storno poplatek 80 % z výše nájmu. Při výpovědi této 

smlouvy nájemcem v den vypůjčení - rezervace, může pronajímatel účtovat 

storno poplatek 100 % z výše nájmu.  

 

         [ 2 ] 

1.2.10 Analýza SWOT 

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

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

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

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

pomocí je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové 

možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 

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

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

a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze 

získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného 

střetu. 

 

 

                              [ 3 ] 
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Silné stránky: 

 

• strategické umístění firmy, 

• žádná konkurence v okolí, 

• osobní přístup k zákazníkům, 

• široký sortiment služeb, 

• kvalita služeb. 

 

Slabé stránky: 

 

• nedostatek finančních zdrojů při založení firmy, 

• nedůvěra finančních institucí při poskytování úvěrů novým podnikatelům, 

• větší zájem jen přes sezóny (letní, zimní). 

 

Příležitosti: 

 

• vzrůstající poptávka po „ karavaningu“, 

• zvyšující se zájem o půjčená vozidla, 

• poskytování slev pro věrné zákazníky, 

• snadný vstup na trh. 

 

Hrozby: 

 

• možnost zvýšení konkurence, 

• finanční krize, 

• nespokojenost zákazníků. 

 
 

1.2.11 Náklady  

Náklady jsou podrobně rozvedeny v kapitole 4. 

 



 

 
 20 
 

2   Požadavky zákazníků na daná vozidla 

 

 Každý člověk se liší v požadavcích, jak by měl jejich obytný přívěs či obytný 

automobil vypadat. Jedna firma dokonce nabízí webový konfigurátor, aby si každý člověk 

mohl tento automobil vytvořit podle svých představ. 

 

 

 

Obr.3.  Obytný přívěs podle vašich představ 

Pro někoho je důležité, že obytný přívěs, označovaný také jako karavan si může 

sestavit zcela na míru svým potřebám. Stačí projít jednoduchým procesem, kde si zákazník 

v programu navolí všechny požadavky, od počtu předpokládaných obyvatel v prostoru, 

přes materiál, který chce využít, až po detaily. Program je přizpůsoben individuálně  

a nenutí zákazníka, aby rozestavil po vozidle sedačky a poličky, právě naopak, je založen 

na přáních a potřebách. Podstatou je zvolit si priority, pro které bude obytné vozidlo 

určeno a odpovědí je navržený interiér vyhovující představám zákazníka.  

 V oblasti půjčovny je však nemožné, aby si každý zákazník sestavoval karavan 

nebo obytný automobil na míru. Proto vycházím již ze známých koncepcí a zákazník se 

jím musí přizpůsobit. 

 

         [ 4 ] 
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2.1   Proč vlastně obytné vozidlo? 

Hlavní otázkou je zda platit za ubytování v hotelu, penzionu či ve stanu, nebo vyjet 

na cesty s pojízdným domovem. Zatímco v zahraničí je cestování s obytnými vozidly či 

přívěsy zcela běžné a velmi oblíbené, u nás je tento druh cestování teprve v začátcích.

 Obytné přívěsy u nás byly v módě hlavně v dobách komunismu, pak se však ze 

silnic spíše vytratily a teprve dnes jim zase mnozí přicházejí na chuť. Hodně lidí však 

začalo dávat přednost před klasickým přívěsem, který se "zapřáhne" za osobní automobil, 

obytnému automobilu.  

 

Obr.4. Obytný přívěs - karavan 

Cestování bez nutnosti rezervovat a zařizovat ubytování má své klady. Máte totiž 

skoro neomezenou volnost v náplni dnů, nemusíte řešit, že nestíháte dojet na plánované 

místo a můžete kdykoliv změnit zamýšlený směr jízdy. Když se vám někde zalíbí, 

zůstanete tam zkrátka déle.        

 Přitom máte stále vše při ruce, nemusíte vybalovat a zase balit věci, není potřeba 

stavět stan, nemusíte prožívat případné rozpaky z vybavení penzionu nebo ubytovny, kde 

máte strávit noc, a zároveň za ubytování ušetříte. Během dne si kdykoliv zastavíte tam, kde 

se vám líbí, uvaříte si v rychlosti oběd, dáte si odpolední kávu, prospíte se, odskočíte si na 

zabudované WC a můžete pokračovat v cestě zase dál.     
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Obr.5. Obytný automobil 

                    [ 5 ] 

2.2   Obytný automobil nebo obytný přívěs? 

 

 Technické vybavení obytných přívěsů i obytných automobilů je téměř shodné  

a v obou případech lze nalézt rovnocenný klidný a pohodlný pobyt. Avšak jednoznačná 

odpověď na úvodní otázku není jednoduchá. 

 Nejprve si musí každý zákazník ujasnit, k jakému účelu bude obytné vozidlo 

používat, k cestování nebo převážně pobytu na místě. První skupina lidí preferuje 

dlouhodobý pobyt na jednom místě například u moře, na horách či kdekoli jinde. Druhá 

skupina lidí raději cestuje a poznává neznámé kraje jak u nás tak v zahraničí. Pro delší 

pobyt na jednom místě je určitě lepší varianta obytného přívěsu, naopak pro časté 

cestování pak obytný automobil. Samozřejmě všechno má své výhody a nevýhody. 

 Další hledisko jsou finanční prostředky, které musí zájemce vynaložit. Cena nového 

obytného automobilu se pohybuje okolo 1 000 000,-- Kč a výše, kdežto u obytného přívěsu 

je to okolo 300 000,-- a výše. Od toho se také samozřejmě odvíjí cena pronájmu těchto 

vozidel.  

 Obytné automobily jsou rychlejší při cestování a vhodnější pro parkování při 

zastávkách ve městech. Před výjezdem obytného automobilu je nutno pro zajištění 

bezpečnosti osob uložit vše na své místo a opustit své stanoviště v kempu. Je však možné, 

že po návratu z výletu bude vaše bývalé stanoviště již obsazeno novým zájemcem.  



 

 
 23 
 

Pokud si ale s sebou vezmete jiné dopravní prostředky, jako jsou kola, mopedy, pak tato 

nutnost odpadá. V obytném prostoru lze přepravovat pouze omezený, přesně stanovený 

počet osob. 

 Provoz obytných přívěsů je levnější. Předností je vyšší pohodlí při pobytu, protože 

k vyjížďkám do okolí je použito tažné vozidlo a v obytném prostoru nemusíte nic výrazně 

zajišťovat. Na druhou stranu je jízda s přívěsem náročnější nejen na techniku řízení,  

ale také na technické parametry tažného vozidla. Za jízdy nelze v obytném přívěsu 

přepravovat osoby. 

 

                    [ 6 ] 

2.3   Výhody obytného automobilu: 

• vyšší přepravní povolené rychlostní limity (130 km . h-1), 

• lepší manévrovací schopnosti, parkování, 

• nižší cena poplatků (dálniční známka, mýtné), 

• obytný prostor lze využívat k přepravě osob i za jízdy, 

• obytný automobil umožňuje pobyt i mimo kempy, 

• je soběstačný v dodávce energie, vody a plynu, 

• možnost využití i v zimním období, 

• možnost tažení přívěsů, 

• u automobilů o celkové hmotnosti do 3500 kg stačí  řidičské oprávnění 

skupiny B. 

 

2.4   Nevýhody obytného automobilu: 

• vyšší cena pronájmu, 

• vyšší provozní náklady, 

• menší velikost obytného prostoru, 

• značná závislost na jiném dopravním prostředku při pobytu v kempu. 
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2.5   Výhody obytného přívěsu: 

 

• nižší cena půjčovného, 

• nižší provozní náklady, 

• prostornější a pohodlnější interiér, možnost využití pro více osob, 

• až 23 m2 obytné plochy, 

• tažné vozidlo je stále k dispozici. 

 

 

2.6   Nevýhody obytného přívěsu: 

 

• nižší přepravní povolené rychlostní limity (80 km . h-1), 

• jízda v soupravě = vyšší spotřeba (20 – 50 %), 

• vyšší cena poplatků (dálniční známka, mýtné), 

• jízda se soupravou je náročnější na dovednost řidiče, 

• délka soupravy až 15 m, 

• nebezpečí převrácení při bočním větru, 

• problém s parkováním a výběrem místa pro kempování, 

• limitující technické parametry tažného automobilu, 

• za jízdy nelze v obytném prostoru přepravovat osoby, 

• přesáhne – li celková hmotnost soupravy 3500 kg, nutnost vlastnit řidičské 

oprávnění skupiny B + E a součastně vybavit vozidlo dálniční známkou  

o celkové hmotnosti nad 3500 kg. 
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2.7   Obytné automobily 

2.7.1  Dodávkové obytné automobily 

 

Jsou určeny pro 2 až 4 osoby. Umožňují snadné parkování, dobré jízdní vlastnosti, 

nižší provozní náklady. Nevýhody jsou malý úložný prostor, nižší obytná výška a menší 

pohodlí, nižší užitečná hmotnost a taky absence toaletní kabiny. 

Jsou určeny pro nenáročné klienty, mladší páry nebo starší osoby, které chybějící 

zařízení naleznou v kempech. Ideální pro krátké cesty 

 

Obr.6.  Dodávkový obytný automobil 

 

 

2.7.2   Polointegrované obytné automobily 

Polointegrované obytné automobily představují komfort pro náročné klienty. Mají 

lepší aerodynamiku a tím i lepší jízdní vlastnosti. Nižší podvozek nabízí lepší vstup do 

obytného prostoru, což ocení zejména starší osoby. Interiér je příjemný a nabízí dostatečné 

pohodlí, sociální zařízení, pevné lůžko pro 4 osoby a objemný úložný prostor. Sedací 

koutek je vybudován pomocí otočných sedadel. 
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Obr.7.  Polointegrovaný obytný automobil 

2.7.3   Integrované obytné automobily 

Integrované obytné automobily jsou nejdražší. Kabina řidiče je integrována do 

obytného prostoru a tvoří kompaktní aerodynamickou stavbu karoserie. Velké čelní 

panoramatické sklo umožňuje velkorysý výhled, to je ale vykoupeno velkými tepelnými 

ztrátami především v zimním období. Místo dveří řidiče využívají tento prostor k uložení 

předmětů potřebných pro jízdu. V zadní části je manželské lůžko, pod kterým je objemný 

úložný prostor. Nevýhoda je hmotnost nad 3500 kg, vyšší provozní náklady.   

 

Obr.8.  Integrovaný obytný automobil 
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2.7.4   Obytné automobily s alkovnou (výklenkem) 

Jsou charakteristické zejména nástavbovou částí nad kabinou vozidla, která vytváří 

převis. Jsou určeny zejména pro rodiny, protože díky lůžkům umístěnými nad kabinou 

řidiče vzniká velký obytný prostor. Jsou z nabídky nejlevnější. Vzhledem k převisu 

alkovny je nutno počítat s horšími jízdními vlastnostmi vozidla a vyšší spotřebou 

pohonných hmot.   

 

Obr.9.  Obytný automobil s alkovnou 

 

Hlavní požadavky zákazníků na obytný automobil: 

• celková hmotnost automobilu do 3 500 kg, 

• počet osob pro spaní a jízdu 4, 

• optimální využití prostoru, 

• snadná obsluha automobilu, 

• příznivá cena (půjčovného). 

 

Nejvhodnější obytné automobily, které vyhovují všem těmto požadavkům, jsou 

polointegrované.  Z těchto důvodů jsem si vybral do půjčovny právě tyto obytné vozidla. 
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2.8   Obytné přívěsy 

Přívěsy stihly svou výbavou obytné automobily. Vnitřní rozdělení obytného 

prostoru obsahuje ložnici, sedací soupravu, která po přestavení vytvoří lůžko, kuchyňský 

blok, toaletní kabinu a šatní skříně a úložné skříňky. Konstrukce obytných přívěsů jsou 

všechny podobné, liší se pouze rozměry. 

 

Obr.10.  Obytný přívěs 

 

Hlavní požadavky zákazníků na obytný přívěs: 

 

• počet osob pro spaní 4, 

• optimální využití prostoru, 

• kompaktní cestovní obytný přívěs,  

• příznivá cena (půjčovného). 
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3   Technicko – ekonomické parametry vozidel 

3.1  Obytné automobily 

 

Do půjčovny JS KARAVANY CENTRUM jsem vybral dva obytné automobily 

značky LMC polointegrovaný typ Liberty Breezer 654 G, jelikož splňuje všechny 

požadavky zákazníků. 

  

LMC Liberty Breezer 654 G  

 

 Interiér je opticky zdařilý přestože se jedná o automobil široký 2,25 m a vysoký 

2,75 m. Nad kabinou řidiče je umístěno střešní okno, které se dá otevřít, ale i zatáhnout 

pomocí rolety.  Kuchyň je tvořena umyvadlem s kohoutkem na vodu a plynovým 

sporákem s elektrickým zapalováním. Ve spodní části pracovní plochy je prostor rozdělen 

na dvě zásuvky, jedna je určena na příbory, druhá na nádobí, vedle níž je lednice. Ložnici 

tvoří dvě lůžka, která se dají pomocí dalšího čalounění rozšířit na jednu obrovské lůžko.  

K lůžkům se dostaneme pomocí pevných stupínků. Nad nimi jsou zavěšeny odkládací 

skříňky zakryté mléčným sklem. Pod nimi se nacházejí rozměrné šatní skříně. Koupelna je 

oddělena od obytného prostoru dveřmi se zámkem, kde je skříňka s umyvadlem, velké 

zrcadlo, sprchovací kout i pro větší osoby a toaleta. V přední části je sedací souprava 

s jídelním stolem. Nad ní úložné skříňky a vedle přihrádka na televizi. 

 O elektřinu se stará nabíječka s pojistkami a 90 Ah baterií umístěnou v zadní části 

automobilu, která pracuje s napětím 12  ale i 230 V. V interiéru je taktéž panel, který 

signalizuje zásoby vody a energie. 

 Vytápění automobilu je umístěno v zadní části, taktéž jako přihrádka na plynové 

láhve. Nádrž na vodu 102 litrů je zajištěna proti mrazu a nachází se v lavici sedací 

soupravy. Nádrž na odpadní vodu je namontována zvnějšku. 

 Vznětový přeplňovaný motor o výkonu 103 kW (140 k) zcela vyhovuje běžným 

provozním podmínkám. Kombinovaná spotřeba nafty motorové je 9,8 l . 100 km-1. 

 Nástavba je namontována na šasi Ford Transit s pohonem přední nápravy. 
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Technická data 

Podvozek:   FORD Transit s plochou podlahou a pohonem předních kol. 

 

Motor:    čtyřválcový, přeplňovaný, vznětový,  

zdvihový objem 2 200 cm3, 

    výkon 103 kW (140 k) při 3 500 ot . min-1, 

    maximální točivý moment 350 Nm při 2 400 ot .  min-1, 

    emisní limit Euro 4 

    šestistupňová převodovka s pohonem přední nápravy. 

 

 

Podvozek:   vpředu náprava Mc Pherson s vinutými pružinami, 

    vzadu tuhá náprava s listovými pružinami, 

    brzdy dvou okruhové s posilovačem kotoučové  

vpředu i vzadu, 

    pneumatiky 215/75 R 16C. 

 

 

Objem nádrží:   palivová 80 l, 

    čistá voda 102 l, 

    odpadní voda 95 l, 

    plynový ohřívač vody 10 l, 

    odpadní nádrž 17 l, 

    zásoba plynu 2 x 11 kg. 

 

 

Rozměry a hmotnosti: nejvyšší povolená hmotnost 3 500 kg, 

    pohotovostní hmotnost 2 890 kg, 

    vnější rozměry (délka x šířka x výška)  

6850 x 2220 x 2750 mm, 

    rozvor 3750 mm, 

    rozchod vpředu 1740 mm, 

    rozchod vzadu 1730 mm. 
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Nástavba:   hliníková sendvičová s dřevěným žebrováním, 

    síla stěny a střechy 30 mm s izolací ze styroporu, 

    síla podlahy 42 mm izolací ze styroporu, 

    4 předsazená okna,  

    2 x střešní otvor s krytem,  

    1 x zvedací a odklápěcí okno ve střeše 

    vstupní dveře. 

     

 

Obytný prostor:  vnitřní rozměry (délka x šířka x výška)  

4500 x 2060 x 1980 mm, 

    4 sedačky a pásem, 

    lůžka vzadu,  

    koupelna, 

    skříň na šaty, 

    kuchyňská linka. 

 

 

Vnitřní vybavenost:  topení, 

    kuchyňský dřez, 

    sporák se třemi hořáky s elektrickým zapalováním, 

    lednička, 

    nabíječka, 

    baterie 90 Ah, 

    zásuvky 12 a 230 V, 

    osvětlení. 

 

 

Provozní údaje:        Maximální rychlost:      148   km . h-1 

 

Zrychlení:   0 – 50    km . h-1                6,7 s 

             0 – 80    km . h-1  14,7 s 

            0 – 100  km . h-1   27,0 s 

 



 

 
 32 
 

Pružnost:    50 – 80   km . h-1  17,0 s 

            50 – 100 km . h-1  26,6 s 

 

 

Stopový poloměr otáčení: 13,6 m 

 

 

 

 

Kombinovaná spotřeba: 9,8 l . 100 km-1 

 

 

 

 

 

Vnější hlučnost:  77,80 dB (A) 

 

 

 

 

 

Základní cena:  1 166 800 Kč 

 

 

 

Cena mé verze:   Základní cena     1 166 800 Kč 

   + Nafukovací vak (airbag) spolujezdce                6 380 Kč  

   + Lednička                   7 300 Kč  

   + Klimatizace               44 700 Kč 

 

Cena celkem:     1 225 180 Kč  

(Cena k 1.1.2009 včetně DPH) 

                    [ 7 ] 
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Obr.11. Uspořádání interiéru 

 

 

 

 

Obr.12  Řez obytným automobilem 
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Obr.13.  Interiér automobilu 

 

 

Obr.14.  Interiér automobilu 
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Obr.15.  Exteriér automobilu 

 

 

Obr.16.  Exteriér automobilu 
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3.2  Obytné přívěsy 

Do půjčovny JS KARAVANY CENTRUM jsem pořídil dva obytné přívěsy značky 

Bürstner  typ Belcanto 535 TS.  

Bürstner Belcanto 535 TS 

 
 Jedná se o obytný přívěs vyšší střední třídy.  V interiéru je použiti velmi kvalitních 

materiálů. Skříňky umístěné ve vrchní části karoserie mají výklopná dvířka, šatní skříně 

jsou velice dobře přístupné. Kostra postele je pevná, vybavená lamelovým roštem 

v hliníkovém rámu, pod kterým je rozměrný úložný prostor. Taktéž stůl je umístěn tak, že 

nepřekáží v průchodu. Okolo něho je sedací souprava, která po sklopení stolu vytváří 

druhou dvojitou postel. Koupelna je vybavena skříňkami, toaletou, umyvadlem  

a sprchovacím koutem. Kuchyňský kout tvoří linka s dvojitou zásuvkou, nádoba na 

odpadky, plynový vařič s elektrickým zapalováním a umyvadlo s vodovodní baterií. Na 

druhé straně je pak zabudována lednice o velikosti 100 l. Přestože šířka nástavby je jen  

230 cm, průchod v obytném prostoru je dostačující. Světlo zajišťují dvě bodové lampičky 

umístěné na nočních stolcích a hlavní osvětlení je zabudováno ve stropních skříňkách.  

Horkovzdušné potrubí pro vytápění přívěsu je vedeno v podlaze a vyúsťuje v prostoru  

za postelí. Přívěs je vybaven rozvodem elektrického proudu 12 V z tažného vozidla nebo 

230 V přes přívodní kabel v kempu. 

 Hmotnost je rovnoměrně rozložena, což má příznivý vliv na vynikající jízdní 

vlastnosti. Pro zvýšení bezpečnosti je podvozek navržen s dostatečnou rezervou pro případ 

náhodného přetížení či sil bočního větru.  
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Technická data 
 
 
Podvozek:   náprava BPW, 

    oj ve tvaru V, 

    pružení – torzní tyč, tlumiče, 

    brzdy  –  parkovací brzda 

– provozní brzda nájezdová 

stabilizátory WS 3000.   

    pneumatiky 195/60 R 14C. 

 

 
 

Objem nádrží:   čistá voda 40 l, 

    zásoba plynu 2 x 11 kg. 

 

 

 

 Hmotnosti:   celková hmotnost   1600 kg, 

    pohotovostní hmotnost 1360 kg, 

    zatížení tažného zařízení     44 kg, 

    zatížení na nápravu vlevo   658 kg, 

    zatížení na nápravu vpravo      658 kg. 

     

Rozměry:   celková délka s ojí  7930 mm, 

    délka nástavby  6560 mm, 

    vnitřní délka   6100 mm, 

    šířka nástavby   2300 mm,    

    vnitřní šířka    2180 mm, 

    celková výška   2540 mm, 

    výška uvnitř   1960 mm. 
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Nástavba:   hliníková sendvičová nástavba, 

    síla stěny a střechy 30 mm s izolací ze styroporu, 

    síla podlahy 45 mm izolací ze styroporu, 

    7 výklopných oken,   

    1 x zvedací a odklápěcí okno ve střeše 

    vstupní dveře. 

     

Obytný prostor:  postel, 

    sedací souprava,  

    koupelna, 

    skříň na šaty, 

    kuchyňská linka. 

 

 

Vnitřní vybavenost:  topení, 

    kuchyňský dřez, 

    sporák se třemi hořáky s elektrickým zapalováním,  

lednička, 

    zásobování proudu z osobního vozidla 

    zásuvky 12 a 230 V, 

    osvětlení. 

 

Základní cena:  505 000 Kč 

 

 

 
 
 
Cena mé verze:   Základní cena   505 000 Kč 

   + Lednička                  7 300 Kč  

 

Cena celkem:   512 300 Kč 

    (Cena k 1.1.2009 včetně DPH) 

                    [ 8 ] 
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Obr.17.  Uspořádání interiéru 

 
 
 
 

 
 
 
 

Obr.18.  Řez obytným přívěsem 
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Obr.19.  Interiér přívěsu 

 

  

Obr.20.  Interiér přívěsu 
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Obr.21.  Exteriér přívěsu 

 
 
 
 

 
Obr.22.  Exteriér přívěsu 
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4   Náklady provozovatele a cena pronájmu 

 Náklady jsou hodnotovým vyjádřením výrobních faktorů potřebných na vznik 

výkonů (výrobků a služeb) a představují spotřebu živé a zvěcnělé práce vyjádřenou 

v penězích vynaložených na určitou činnost směřující ke konečnému efektu firmy za určité 

časové období za typických podmínek reprodukčního procesu. 

 Při řízení firmy jsou nutné informace o kvantitativní a kvalitativní stránce nákladů, 

o jejich struktuře a jejich vztahu k výkonům. To vyvolává potřebu členění nákladů podle 

různých hledisek. 

 Pro členění nákladů jsou různé důvody a hlediska jejich členění jsou odvozeny od 

potřeb řízení. Existuje celá řada způsobů jak rozčlenit náklady do skupin podle vlastností. 

Nejčastěji používané členění nákladů, podstatné pro posuzování, řízení hospodárnosti 

a efektivnosti je: 

 

• členění podle druhu, 

• členění podle účelu, 

• členění podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik, 

• členění podle závislosti na rozsahu uskutečňovaných výkonů, 

• kalkulační členění. 

 

4.1  Kalkulační členění nákladů 

V kalkulačním členění se hledá a určuje příčinná souvislost nákladů k určitému 

konečnému nebo dílčímu výkonu. Je to zvláštní typ účelového členění nákladů. 

Z hlediska příčinných vazeb nákladů k výkonu a z praktických možností jak přiřadit 

náklady ke konkrétnímu výkonu, je možné zjistit dvě základní skupiny nákladů: 

• přímé náklady, které přímo souvisí s konkrétním druhem výkonu a je možné 

je přímo určit na kalkulační jednotku. Jsou to jednotkové náklady, které se 

vynakládají v souvislosti s provedením jen tohoto druhu výkonu a jejich 

podíl na jednotku je možné zjistit dělením, 
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• nepřímé náklady, které se neváží na jeden druh výkonu a zabezpečují 

průběh výrobního procesu firmy v širších souvislostech. Většina nepřímých, 

nazývaných také režijních nákladů, je společná více druhům výkonů. Při 

řešení některých rozhodovacích úkolů je nutné i tyto náklady přiřadit na 

kalkulační jednotku. Tyto náklady se pak připočítávají nepřímo pomocí 

zvolených veličin rozvrhové základny. 

         [ 9 ] 

Kalkulační vzorec: 

 

1. Pohonné hmoty, přímý materiál – náklady na motorovou naftu 

spotřebovanou dopravními prostředky, motorový olej, náklady na 

pneumatiky, nemrznoucí směs, čisticí prostředky. 

2. Přímé mzdy – mzdy personálu. 

3. Přímé odpisy – odpisy dopravních prostředků, zařízení. 

4. Přímé opravy a údržba – vlastní opravy a údržba dopravních 

prostředků. 

5. Ostatní přímé náklady – pojištění vozidel, sociální náklady, daně  

a poplatky za vozidla. 

6. Přímé náklady celkem – součet položek 1 – 5. 

7. Provozní režie – Spotřeba režijního materiálu, energie, vody, 

náklady na opravy budov, odpady. 

8. Vlastní náklady celkem – součet položek 6 – 7. 
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4.2   Investiční náklady 

 

Obytné automobily k půjčení 2 450 360,--Kč  
Obytné přívěsy k půjčení  1 024 600,--Kč  
Služební automobil    683 000,--Kč  
Vysokotlaký čistič      20 000,--Kč    
Vysavač      15 000,--Kč  
Zařízení a nářadí pro údržbu 
vozidel      40 000,--Kč  
Čistička odpadních vod      70 000,--Kč  
Počítač, software      35 000,--Kč  
Tiskárna + kopírka        5 000,--Kč  
Telefon      15 000,--Kč  
Kancelářský nábytek      20 000,--Kč  
   
   
Celkem 4 377 960,--Kč  
  

    Vlastní kapitál:      1 000 000,- Kč 

    Úvěr:                  3 400 000,- Kč 

 

      Celkem       4 400 000,--Kč 

 

 

4.3   Kalkulace vlastních nákladů 

 
1) měsíční náklady na pohonné hmoty 
 
- provoz vozidel  10 000,--Kč 

- přímý materiál   10 000,--Kč 

 
Celkem  20 000,--Kč 
 
2) měsíční mzdové náklady (čistá mzda) 
 
- majitel  30 000,--Kč 

- zaměstnanec  18 400,--Kč 

 
Celkem  48 400,--Kč 
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3) měsíční přímé odpisy 
 
Služební vozidlo  –  683 000,--Kč 
 
Odpisová skupina 1a, doba 4 roky 
 
Výpočet odpisové sazby:     
 

Kč−=⋅
,6830

12

%2,14683000

                (4.1) 
 
 
Obytný automobil  – 1 225 180 x 2 = 2 450 360,--Kč 
 
Odpisová skupina 2, doba 6 roků 
 
Výpočet odpisové sazby:     
 

Kč−=⋅
,17357

12

%5,82450360

               (4.2) 
 
 
Obytný přívěs  – 512 300 x 2 =  1 024 600,--Kč 
 
Odpisová skupina 2, doba 6 roků 
 
Výpočet odpisové sazby:     
 

Kč−=⋅
,7258

12

%5,81024600

                (4.3) 
 
 
Kancelářský nábytek – 20 000,--Kč 
 
Odpisová skupina 1- tři roky 
 

Kč−= ,340
12

%20*20000

                           (4.4)
 

 
 
Vybavení  garáže, kanceláře – 130 000,--Kč 
 
Odpisová skupina 1- tři roky 
 

Kč−= ,2167
12

%20*130000

                (4.5)
 

 
Měsíční odpisy celkem: 33 952,--Kč  
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4)měsíční přímé opravy a údržba 
 
- opravy a údržba      5 000,--Kč 
 
Celkem    5 000,--Kč 
 
 
5) měsíční ostatní přímé náklady 

Silniční daň, povinné ručení, havarijní pojištění 

 

Obytný automobil: 

 

silniční daň: 

- ročně    3 600,--Kč 

- měsíčně   300,--Kč 

 

 povinné ručení: 

- ročně    8 500,--Kč 

- měsíčně   709,--Kč 

 

 havarijní pojištění: 

- ročně   61 250,--Kč 

- měsíčně 5 104,--Kč 

 

Služební automobil: 

 

 silniční daň: 

- ročně    3 600,--Kč 

- měsíčně   300,--Kč 

 

 povinné ručení: 

- ročně    8 500,--Kč 

- měsíčně   709,--Kč 
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Obytný přívěs: 

 

 silniční daň: 

- ročně   1 800,--Kč 

- měsíčně  150,--Kč 

 

 povinné ručení: 

- ročně    1 000,--Kč 

- měsíčně     84,--Kč 

 

havarijní pojištění: 

- ročně   35 000,--Kč 

- měsíčně 2 917,--Kč 

 
 
 
Zdravotní, sociální pojištění 

 

Jelikož zaměstnanec pracuje na vlastní živnostenský list, platím tyto poplatky 

pouze za sebe. 

 

Zdravotní pojištění:   1 590,--Kč 

Sociální pojištění: 2 231,--Kč 

 
Celkem  3 821,--Kč 
 
 

6) měsíční přímé náklady celkem – součet položek 1 – 5 

Mpn = 1)+2)+3)+4)+5) = 130710,--Kč              (4.6) 
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7) měsíční provozní režie 

 

- telefony + fax         2 000,--Kč 

- elektřina, vytápění, voda        3 500,--Kč 

- odpady (olej, zaolejovaná voda) 1 000,--Kč 

- splátka úvěru       46 000,--Kč (doba splácení 10 let, úroková sazba 10,9 %) 

- režijní materiál         1 500,--Kč 

 

Celkem      54 000,--Kč 

 

8) měsíční vlastní náklady celkem – součet položek 6 – 7 

Mvn = 6)+7) = 184 710,--Kč                (4.7) 

 

Roční vlastní náklady: 

• fixní – jsou nepružné a zůstávají v určitém rozsahu od – do výkonu neměnné i při 

změnách výkonu: 

- odpisy      407 424,--Kč  

- režijní náklady      648 000,--Kč  

- pojištění, daň      280 296,--Kč  

  

             Nf celkem          1 335 720,--Kč 

 

• variabilní – pružně se mění v závislosti na rozsahu výkonů 

- materiálové n. 300 000,--Kč  

- mzdové n. 580 800,--Kč  

  

  Nv celkem             880 800,--Kč 

 

 

Roční náklady celkem Nc= Nf + Nv             2 216 520,--Kč                     (4.8) 
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4.4   Rozpočet ročních výnosů a tržeb 

 

Hlavní činnost: 

 

ceník půjčovného obytných vozidel: 

obytné automobily LMC Liberty Breezer 645 G  4 000,--Kč . den-1 

obytné přívěsy Bürstner, Belcanto 535 TS   2 500,--Kč . den-1 

 

Průměrná cena      3 250,--Kč . den-1 

 

Vedlejší činnost: 

 

- čištění interiéru    1 000,--Kč 

- čištění exteriéru       750,--Kč 

- výměna provozních kapalin  1 000,--Kč 

- parkovné        100,--Kč . den-1 

 

Předpokládané celkové tržby za rok při zimním i letním provozu 

 

 Předpokládám, že obytná vozidla se budou nejvíc půjčovat přes letní a zimní 

sezónu, tj. 4 měsíce přes letní (červen, červenec, srpen, září) a 4 měsíce přes zimní 

(prosinec, leden, únor, březen) což je přibližně 240 kalendářních dnů. 

 
- předpokládaný počet půjčení je         240 dnů . rok-1 

 
- tržby za půjčená vozidla za rok      3 120 000,--Kč 

 

Zákazníci budou využívat parkoviště celoročně, 3 automobily denně. Výměna 

provozních kapalin vychází přibližně jednou ročně, počet potenciálních zákazníku je  

cca 20. Čištění exteriéru a interiéru vozidel je individuální, předběžný odhad je 

100 zákazníků ročně. 

- tržby za doplňkovou činnost         304 500,--Kč 

 

Celkové tržby za rok                                3 424 500,--Kč   
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Celkové tržby 
- náklady 

 3 424 500,--Kč 
-2 216 520,--Kč 

Hrubý zisk  1 207 980,--Kč 
Tržby firmy 
-variabilní náklady 

 3 424 500,--Kč 
 -  880 800,--Kč 

Hrubé rozpětí 
- fixní náklady 

 2 543 700,--Kč 
-1 335 720,--Kč 

Hrubý zisk firmy 
- daň (15%) 

 1 207 980,--Kč 
-   181 197,--Kč 

Čistý zisk  1 026 783,--Kč 
Cash Flow  1 434 207,--Kč 

 
Tab.1.  Náklady a zisky při zimním i letním provozu 

 
 
Předpokládané celkové tržby za rok při letním provozu 

 
Jelikož podle zjištěných informací některá půjčovny fungují jen přes letní sezónu  

a to od května do října, tj. 6 měsíců což je přibližně 180 kalendářních dnů. 

 
- skutečný počet půjčení je         180 dnů . rok-1 

 

- tržby za půjčená vozidla za rok      2 340 000,--Kč 

 

- tržby za doplňkovou činnost         304 500,--Kč 

 

  Celkové tržby za rok                                2 644 500,--Kč   
 
 
 

Celkové tržby 
- náklady 

 2 644 500,--Kč 
-2 216 520,--Kč 

Hrubý zisk     427 980,--Kč 
Tržby firmy 
-variabilní náklady 

 2 644 500,--Kč 
-   880 800,--Kč 

Hrubé rozpětí 
- fixní náklady 

 1 763 700,--Kč 
-1 335 720,--Kč 

Hrubý zisk firmy 
- daň (15%) 

    427 980,--Kč 
-     64 197,--Kč 

Čistý zisk     363 783,--Kč 
Cash Flow     771 207,--Kč 

 

Tab.2.  Náklady a zisky při letním provozu 
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Stanovení meze výhodnosti půjčovny 

 

 Jelikož doba vypůjčení vozidel se může lišit, je nutné stanovit minimální počet dnů, 

kdy budou vozidla vypůjčena, aby se firma nedostala do ztráty.  Do tohoto výpočtu 

započítávám taky tržby z vedlejší činnosti. 

 

- roční náklady celkem    2 216 520,--Kč 

- tržby za doplňkovou činnost          -             304 500,--Kč 

 

  Výsledek      1 912 020,--Kč 

- průměrná cena . 4 vozidla          /                13 000,--Kč 

 

  Výsledek       147, 07 dnů => 148 dnů.rok-1 

 

Celkové tržby = počet dnů .  průměrná cena . 4 vozidla +  tržby za doplňkovou činnost 

                         = 148 . 3 250 . 4 + 304 500 = 2 228 500,--Kč                                         (4.9) 

  
 

Celkové tržby 
- náklady 

 2 228 500,--Kč 
-2 216 520,--Kč 

Hrubý zisk       11 980,--Kč 
Tržby firmy 
-variabilní náklady 

 2 228 500,--Kč 
-   880 800,--Kč 

Hrubé rozpětí 
- fixní náklady 

 1 347 700,--Kč 
-1 335 720,--Kč 

Hrubý zisk firmy 
- daň (15%) 

      11 980,--Kč 
-       1 797,--Kč 

Čistý zisk       10 183,--Kč 
Cash Flow     417 607,--Kč 

 

Tab.3.  Náklady a zisky meze výhodnosti 
 

 Aby se firma nedostala do ztráty, musí půjčovat vozidla alespoň 148 dnů v roce, tj. 
5 měsíců. 
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4.5   Ukazatele efektivnosti 
 

Ukazatele efektivnosti počítám pro první variantu a to pro letní i zimní provoz 
půjčovny obytných vozidel. 

 
 
Kritický bod rentability  
 
 

52,0
8808003424500

1335720 =
−

=
−

=
vc

f
r NT

N
K

 
 
Kde je: 

Kr –  kritický bod rentability [ - ] 

Nf –  fixní náklady [ Kč ] 

Nv –  variabilní náklady [ Kč ] 

Tc –  celkové tržby [ Kč ] 

 

 Rentabilita celkového kapitálu  

                

27,0
4400000

1207980===
c

z
c K

H
R  

 
Kde je: 

Rc –  rentabilita celkového kapitálu [ - ] 

Hz –  hrubý zisk [ Kč ] 

Kc –  celkový kapitál [ Kč ] 

 

Rentabilita vlastního kapitálu  
 

2,1
1000000

1207980===
v

z
k K

H
R

 
 
Kde je: 

Rk –  rentabilita vlastního kapitálu [ - ] 

Hz –  hrubý zisk [ Kč ] 

Kv –  vlastní kapitál [ Kč ] 

 
 
 



 

 
 53 
 

Rentabilita výkonů 
 

35,0
3424500

1207980===
c

z
v T

H
R

 
 
Kde je: 

Rv –  rentabilita výkonů [ - ] 

Hz –  hrubý zisk [ Kč ] 

Tc –  celkové tržby [ Kč ] 

 
 
Rentabilita nákladů 
 

54,0
2216520

1207980===
c

z
n N

H
R

 
 
Kde je: 

Rn –  rentabilita nákladů [ - ] 

Hz –  hrubý zisk [ Kč ] 

Nc –  celkové náklady [ Kč ] 

 
Doba návratnosti 
 

06,3
 1434207

4400000===
CF

K
T c

n
 

 

Kde je: 

Tn –  doba návratnosti [ rok ] 

Kc –  celkový kapitál [ Kč ] 

CF –  cash flow [ Kč ] 

 
Rentabilita tržeb 
 

35,0
3424500

1207980===
c

z
t T

H
R  

 

Kde je: 

Rt –  rentabilita tržeb [ - ] 

Hz –  hrubý zisk [ Kč ] 

Tc –  celkové tržby [ Kč ] 
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Míra adaptibility  

 

48,0
13357201207980

1207980 =
+

=
+

=
fz

z
a NH

H
M  

 
Kde je: 

Ma –  míra adaptibility [ - ] 

Hz –  hrubý zisk [ Kč ] 

Nf –  fixní náklady [ Kč ] 

 
Kontrola 
 
K = Kritický bod rentability v % + míra adaptability v % = 100 % 

K = Kr  . 100 + Ma . 100 = 0,52 . 100 + 0,48 . 100 = 100 % => vyhovuje 
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5   Závěry a doporučení 

 

 Na závěr jsem provedl srovnání určitých druhů dopravy při cestě na dovolenou. 

Chorvatsko je nejoblíbenější a nejvyhledávanější lokalita přes letní sezónu a to jak 

leteckou dopravou, obytnými vozidly nebo vlastním automobilem. Vybral jsem si oblast 

Makarské riviéry v termínu červenec – srpen 2009. 

 

5.1   Letecká doprava 

 

 

Obr.23.  Hotel Meteor 

Doprava 

 Jedná se o letecký zájezd s odletem z Prahy. Ubytování je ve čtyřhvězdičkovém 

hotelu s plnou penzí. Jelikož je odlet z Prahy je nutné k ceně připočíst cestu na letiště, 

zvolil jsem autobusovou dopravu společnosti Student Agency, Ostrava – Praha,           

Praha - Ostrava cena za 1 osobu 640,--Kč. Jestliže počítám s čtyřčlennou rodinou  

je výsledná cena dopravy na letiště 2 560,--Kč 

 

Cena zahrnuje: 

• 7x ubytování, strava, čtyřčlenná rodina, letecky  107 680,--Kč  

• doprava na letiště                                    2 560,--Kč 

 

Cena celkem       110 240,--Kč 
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5.2   Doprava vlastním automobilem 

  

 

Obr.24.  Hotel Aroma 

Doprava 

 Jedná se o ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu s plnou penzí a vlastní dopravou. 

Vycházím z předpokladu, že pojedu s automobilem značky Škoda Octavia 1.9 TDi 

s průměrnou spotřebou paliva 5,0 l  . 100km-1. 

 Zvolil jsem trasu z Českého Těšína, přes Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, 

Chorvatsko do Makarské. Dálniční poplatky je třeba platit pouze ve Slovensku 

a v Chorvatsku. V Maďarsku a Slovinsku se jede po nezpoplatněných úsecích. Celková 

délka je 1100 km v jednu stranu a cesta trvá přibližně 13 h. 

 

Cena zahrnuje: 

• slovenskou dálniční známku do 3 500 kg       300,--Kč/měsíc 

• dálniční poplatek v Chorvatsku kategorie I. - motorová  

vozidla se dvěma nápravami o výšce do 1,3 m,  

měřeno u první nápravy   744,--Kč x 2   1 488,--Kč  

• pohonné hmoty 1100 km x 2, cena nafty 30,--Kč .  l -1            

průměrná spotřeba paliva 5 l  . 100 km-1   3 300,--Kč 

• 7 x ubytování, strava, čtyřčlenná rodina            67 596,--Kč 

 

Cena celkem                72 684,--Kč  
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5.3   Doprava půjčeným obytným automobilem 

 

 

Obr.25.  Trasa cesty 

Doprava 

  Doprava je zajištěna půjčeným obytným automobilem z půjčovny JS KARAVANY 

CENTRUM, LMC Liberty Breezer 654 G s průměrnou spotřebou 9,8 l . 100km-1. Trasa je 

vedena přes stejné území jako v předchozím bodě. Poplatky na území Chorvatska se ale 

liší, jelikož se nejedná o osobní automobil výšky do 1,3 m. Ubytování je v kempu Jure, 

který je přímo v Makarské, bez stravování proto počítám s jídlem pro celou rodinu  

1 000,--Kč.den-1.  

 

 

Cena zahrnuje: 

• slovenskou dálniční známku do 3 500 kg       300,--Kč/měsíc 

• dálniční poplatek v Chorvatsku kategorie II. - vozidla  

se dvěma nápravami vyšší než 1,9 m a největší  

přípustná hmotnost nepřesahuje 3500 kg  

měřeno u první nápravy 1 100,--Kč x 2   2 200,--Kč  

• pohonné hmoty 1100 km x 2, cena nafty 30,--Kč . l -1            

průměrná spotřeba paliva 9,8 l . 100 km-1   6 468,--Kč 

• půjčovné automobilu 9 x 4 000,--Kč             36 000,--Kč 

• ubytování čtyřčlenná rodina 540,--Kč.den-1 x 7             3 780,--Kč 
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• parcela v kempu 405,--Kč . den-1 x 7    2 835,--Kč 

• strava 1000,--Kč . den-1 x 9     9 000,--Kč 

 

Cena celkem                60 583,--Kč  

 

 

5.4   Doprava půjčeným obytným přívěsem 

 

 

Obr.26.  Kemp JURE 

     

Doprava 

  Doprava je zajištěna vlastním automobilem Škoda Octavia 1.9 TDi a půjčeným 

obytným přívěsem z půjčovny JS KARAVANY CENTRUM, Bürstner  typ Belcanto 535 

TS. Průměrná spotřeba soupravy je 8 l . 100km-1. Trasa je vedena přes stejné území jako 

v předchozím bodě. Poplatky se liší jak na území Slovenska jelikož souprava přesahuje 

celkovou hmotnost 3 500 kg, tak na území Chorvatska. Ubytování je v kempu Jure, který 

je přímo v Makarské, bez stravování, proto počítám s jídlem pro celou rodinu  

1 000,--Kč.den-1.  

 

 

 

 



 

 
 59 
 

Cena zahrnuje: 

• slovenskou dálniční známku nad 3 500 kg    1 800,--Kč/měsíc 

• dálniční poplatek v Chorvatsku kategorie III. - motorová  

vozidla se dvěma nebo třemi nápravami vyšší než 1,3 m,  

měřeno u první nápravy, s největší přípustnou hmotností  

přes 3 500 kg    1 700,--Kč x 2    3 416,--Kč  

• pohonné hmoty 1100 km x 2, cena nafty 30,--Kč .  l -1                       

průměrná spotřeba paliva 8 l . 100 km-1   5 280,--Kč 

• půjčovné přívěsu 9 x 2 500,--Kč             22 500,--Kč 

• ubytování čtyřčlenná rodina 540,--Kč . den-1 x 7             3 780,--Kč 

• parcela v kempu 405,--Kč . den-1  x 7   2 835,--Kč 

• strava 1000,--Kč . den-1  x 9     9 000,--Kč 

 

Cena celkem                48 611,--Kč  

 

 

5.5   Doporučení 

 

 Letecká doprava je sice nejrychlejší způsob, ale hned první nevýhodou je odlet 

pouze z Prahy, což vyžaduje další náklady na dopravu a to autobusovou. Tím pádem první 

výhoda a to rychlost odpadá, jelikož cesta z Ostravy do Prahy trvá asi 5 hodin. Hlavní 

nevýhodu je však cena, ta se pohybuje okolo 110 240,--Kč. Za tuto cenu najdeme daleko 

exotičtější země než je Chorvatsko. 

 Druhá varianta je doprava vlastním automobilem s předem zaplaceným hotelem se 

stravováním. Cenově se ale dostaneme na částku 76 156,--Kč, což taky neodpovídá 

dovolené v této oblasti a už vůbec ne s vlastní dopravou. 

 Jako nejlepší varianta se jeví půjčením obytných vozidel. Cenově nejvýhodnější je 

obytný přívěs, ten má ale nevýhodu v celkové hmotnosti soupravy přesahující hranici   

3 500 kg, jelikož většina zákazníků vlastní řidičské oprávnění pouze skupiny B. 

 Proto doporučuji půjčení obytného automobilu, je cenově přijatelné a jízdní 

vlastnosti se vyrovnají osobnímu automobilu, takže řízení zvládne každý zkušený řidič. 

Cena týdenního pobytu u moře se pohybuje okolo 60 583,--Kč za čtyřčlennou rodinu. 
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5.6   Závěr  

 

V této diplomové práci jsem uvedl postup jak založit firmu. V mém případě se 

jednalo o půjčovnu obytných automobilů a obytných vozidel. Zvolil jsem druh podnikání 

jako živnost volnou, na kterou není zapotřebí koncese. Uvedl jsem, co všechno budu 

potřebovat k podnikání a taky sídlo firmy, které vlastním tudíž odpadá volba pronájmu 

objektu. Snažil jsem se seznámit s obytnými vozidly, uvedl výhody a nevýhody určitých 

druhů vozidel s ohledem na požadavky zákazníků. Do půjčovny jsem pořídil dva 

polointegrované obytné automobily LMC Liberty Breezer 654 G a dva obytné přívěsy 

Bürstner  typ Belcanto 535 TS. U obou dvou vozidel je uvedený stručný popis a technická 

data. V kapitole 4 je použito kalkulačního členění nákladů. Z ukazatelů efektivnosti 

vyplynulo, že firma JS KARAVANY CENTRUM má dobré vyhlídky do budoucna, doba 

návratnosti je 3 roky a čistý zisk 1 207 980,--Kč. Jelikož v oblasti půjčovny je nejistý počet 

dní, kdy budou vozidla vypůjčena, stanovil jsem mez výhodnosti firmy. Jestli budou 

vozidla vypůjčena alespoň 148 dní v roce, firma bude zisková. 

V závěru je provedeno srovnání určitých druhů dopravy. Jako nejlepší cenová volba 

je cestování vypůjčeným obytným přívěsem, ale veliká nevýhoda je vlastnit osobní 

automobil, tak řidičské oprávnění skupiny B + E. Proto mým doporučením za cestou na 

dovolenou je půjčit si obytný automobil. Cenově je druhý nejlepší a cestování s ním přináší 

komfort a jízdní vlastnosti se vyrovnají osobnímu automobilu.  
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7    Přílohy 

Příloha 1. Seznam oborů činnosti náležejících do živnosti volné 
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Příloha 2. Žádost o výpis z rejstříku trestů 
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Příloha 3. Vzor výpisu z živnostenského rejstříku (živnostenský list) 

 

 

 


