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ANOTACE K DIPLOMOVÉ PRÁCI 

Cílem diplomové práce je vyhodnotit podnikatelský záměr rekonstrukce starého a 

technicky i provozně nevyhovujícího rekreačního objektu na nový multifunkční hotel 

s celou škálou nabízených služeb pro co nejširší věkovou skladbu návštěvníků. 

Vyhodnocení podnikatelského záměru je vzhledem k celosvětové ekonomice velmi obtížné 

a složité. Ve své práci se budu zabývat zhodnocením kladů i záporů a rizik spojených 

s investicí do zamýšlené rekonstrukce. Práce je rozdělena do částí, které se věnují přípravě 

volbě řešení, finanční analýze projektu s cílem stanovit reálnost podnikatelského záměru. 

Klí čová slova: rekonstrukce, investice, náklady, výnosy, podnikatelský záměr 

 

CONTENTS OF THE GRADUATION THESIS 

The thesis is analysis of prospectus for reconstruction an old and both technically 

and functionally unsuitable rest object for new multifunctional hotel with a broad range of 

services for people of all ages. Evaluation of the prospectus is very difficult because of 

status of the world economy. In the thesis I will deal with interpretation of positives, 

negatives and risks which they are linked with investment of the reconstruction. The thesis 

is divided to the parts which they treat of preparation and selection of solution and of 

financial analysis of prospectus with the main target, which it is to decide on feasibility of 

the prospectus. 

Keywords: reconstruction, investment, costs, revenues, prospectus 
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Použité zkratky 

CF cash flow 

CFt  očekávaná hodnota cash flow v daném období 

DN doba návratnosti 

IRR vnitřní výnosové procento (z anglického internal rate of return) 

NPV čistá současná hodnota (z anglického net present value) 

Ostatní FN ostatní finanční náklady 

Ostatní PN ostatní provozní náklady 

PD projektová dokumentace 

PRIBOR Prague InterBank Offered Rate, je průměrná sazba, za kterou si banky 

navzájem poskytují na českém mezibankovním trhu úvěry 

 



 Miloslav Pavelka: Ekonomické zhodnocení podnikatelského záměru 

 

Rok 2009  7 

1 Úvod 

Region Západních Čech je díky svému přírodnímu a historickému bohatství 

vhodnou destinací pro rozvoj všestranného cestovního ruchu. Nicméně nabídka služeb 

cestovního ruchu se sportovně relaxačním vyžitím není na takové úrovni, jenž by 

potenciál, který region má, kvalitně využila. Vzhledem k tomu, že v oblasti existuje řada 

bývalých hospodářských stavení a objektů, které zůstaly v letech 1950 až 1990 nevyužity 

nebo se využívaly jako podnikové rekreační budovy, skýtají pro zájemce, jenž chtějí své 

investice a aktivity rozšířit do oblasti cestovního ruchu, řadu doposud nevyužitých 

příležitostí. Přestože existují programy na podporu projektů, které chtějí vytvořit v rámci 

regionu kvalitní nabídku služeb v rámci ekologicky šetrného cestovního ruchu, není 

poptávka zdaleka pokryta vzhledem k doposud nepříliš využité a navštěvované oblasti, je 

stále dostatek prostoru a příležitostí pro projekty, které nabídku v oblasti cestovního ruchu 

zlepší. Dlouhodobá investice do rozvoje šetrných forem cestovního ruchu přinese nejenom 

zvýšený zájem návštěvníků o region, ale výrazně přispěje k ekonomické soběstačnosti 

regionu.  

Tato práce předkládá studii o ekonomickém zhodnocení podnikatelského záměru 

rekonstrukce bývalé podnikové rekreační budovy na Sport hotel a vytvoření 

multifunkčního komplexu služeb pro sportovní a rehabilitační rekreaci v hotelu dle již 

zpracované projektové dokumentace.  

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající budovy podnikového rekreačního 

zařízení za účelem vytvoření multifunkčního komplexu služeb v hotelu Sport hotel, který 

přispěje ke zlepšení úrovně poskytovaných služeb zařízení cestovního ruchu v regionu 

cílem přilákat do uvedené oblasti všechny věkové kategorie rekreantů.  

Cílem práce je na základě analýzy trhu, koncepce marketingu a managementu, 

technické analýzy a finanční analýzy stanovit, zda je projekt technicky a organizačně 

proveditelný, obhajitelný a zda z hlediska realizace a provozu bude schopen plnit finanční 

závazky z úvěru a náklady na provoz hotelu. Investice do rekonstrukce objektů s cílem 

poskytovat služby v oblasti turistického ruchu a služeb vždy přináší mnoho otázek a 

nejistot, zhledem k závislosti na účasti širokého spektra potenciálních návštěvníků. Obavy 
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z možného poklesu zájmu o tuto oblast a výrazné změny kurzu koruny mohou vést až 

k likvidaci firmy. Z tohoto důvodu je třeba velmi podrobně zkoumat možnosti a případná 

rizika investic do plánované rekonstrukce objektu s cílem vytvořit nové multifunkční 

hotelové zařízení. 
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2 Popis projektu rekonstrukce 

2.1 Stručný popis  

Investor: Sport hotel s.r.o.  

Lokalizace: Region (NUTS II) : Severozápad 

 Kraj (NUTS III) : Karlovarský 

 Město (NUTS V) : Boží Dar 

 Katastrální území: Boží Dar  

2.2 Historie a sou časnost Sport hotelu 

Podle spisu v archívu fary v Božím Daru stála již od roku 1817 na Klínovci jakási 

pyramidě podobná konstrukce, umožňující romanticky naladěným výletníkům daleký 

výhled z nejvyšší hory Krušných hor. V letech 1838-68 ji nahradil dřevěný gloriet, který 

tam zřídili dva jáchymovští měšťané, poštmistr Florián Makasy a hostinský Petr Weigl. 

Gloriet vyhořel roku 1868 a na dalších patnáct let zůstal vrchol hory bez jakéhokoliv 

zařízení. Ještě v roce svého založení se členové spolku rozhodli k postavení zděné 

vyhlídkové věže na vrcholu Klínovce, financované převážně sbírkami. Protože vyhlídka na 

úspěch byla nejistá, postavili členové spolku ještě téhož roku provizorní dřevěnou 

konstrukci. Myšlenka se v nejbližších letech prosadila natolik, že roku 1882 jáchymovská 

obec propůjčila bezplatně na vrcholku hory potřebný pozemek a dovolila tam těžbu 

potřebného kamene a písku. Roku 1883 byla provedena omezená soutěž na projekt 

vyhlídkové věže. Známí jsou jen dva účastníci, plzeňský podnikatel Johann Unger a ve své 

době v Podkrušnohoří známý a hojně zaměstnávaný kadaňský stavitel Josef Peter. Jeho 

projekt byl přijat a 17. 6. 1883 mu byl svěřen k provedení v rozpočtové částce 

3300 zlatých. Za obtížných povětrnostních podmínek byla věž do 27. 9. 1883 vyzděna do 

úrovně vyhlídkové plošiny a dokončena během léta 1884 tak, že mohla být 3. 8. 1884 

slavnostně vysvěcena a předána svému účelu za početného shromáždění obyvatel z 

širokého okolí. Náklady stavby vystoupili oproti projektu na 4300 zlatých. V roce 1893 

byla k rozhledně přistavena malá hostinská činnost, následně byl objekt ještě několikrát 

dostaven až do dnešní podoby rozsáhlého komplexu několika budov.  



 Miloslav Pavelka: Ekonomické zhodnocení podnikatelského záměru 

 

Rok 2009  10 

Velkou slávu zažil Klínovec v roce 1908, kdy se prostorách objektu konala Jubilejní 

výstava řemeslných a průmyslových výrobků Rudohoří. Z ní se dochovala bývalá výstavní 

hala s krásným kazetovým stropem a erby vystavujících krušnohorských měst. Po výstavě 

byla hala upravena na restaurační jídelnu, v níž se mohli návštěvníci osvěžit. Ani to však 

nestačilo, a tak se později objekt ještě několikrát rozšiřoval až do dnešní podoby 

rozsáhlého komplexu několika budov [6]. 

Obrázek č. 1: Historický snímek hotelu před rokem 1900 

 

Pramen: [6] 

2.3 Současné využití 

V letech 2006 – 2008 se uskutečnila 1. etapa rekonstrukcí a oprav hotelu, která 

zahrnovala rekonstrukci a opravu hlavní hotelové budovy, a některé přípravné práce pro 

budoucí celkovou rekonstrukci objektu. V září 2008 byla na Božím Daru uvedena do 

provozu část hotelového zařízení Sport hotel s.r.o, s restaurací a částí ubytovacího zařízení. 

V budově se zachovaly a byly restaurovány původní nástropní malby, štuky, vitráže, 

kachlová kamna, zdobená schodiště a částečně parketové a dřevěné podlahy. Realizace 

první etapy přestavby hotelu si vyžádala investici v celkové hodnotě 9 mil. Kč, která byla 

financována z vlastních zdrojů ve výši 9 mil. Kč a již části úvěru u bankovního ústavu ve 

výši 27 mil. Kč. Ubytování v hotelu je zatím poskytováno v 18 stylově vybavených 

pokojích s možností přistýlky, které zahrnují mimo jiné 5 zámeckých pokojů, 1 apartmá a 

3 bezbariérové pokoje. Pokoje jsou komfortně vybaveny televizí se satelitem, telefonem, 
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WC se sprchou a fénem, větší pokoje mají i vanu. V hotelu je bezbariérový přístup a 

možnost ubytování pro tělesně postižené občany.  

Restaurace hotelu nabízí romantické posezení s neopakovatelnou atmosférou 

zámeckého prostředí, s replikami původního nábytku a vybavením, které vrací hosty o 

desítky let zpět v minulosti. Je možno ochutnat tradiční českou kuchyni, speciality světové 

kuchyně, zámecké menu a vybraná vína. Hotel restaurant nabízí posezení u otevřeného 

ohně a spolu s přilehlými prostorami (oválný salonek, lovecký salonek, zimní a letní terasa, 

společenský sál) vybízí k pořádání rodinných oslav a svatebních hostin firemních akcí, 

večírků a rautů, zahradních slavností a různých kulturních akcí (komorních koncertů, 

výstav, apod.)  

V částech historických prostor sklepení hotelu začala výstavba relaxačního centra, 

kde lze již pod kontrolou rehabilitačních pracovnic využít služeb vodoléčby (perličková 

koupel, podvodní a reflexní masáže, vířivá koupel), slatinných obkladů, masáží a sauny. 

Návštěvníkům je ve sklepních prostorách zpřístupněna také ukázka původní oblázkové 

dlažby z 18. století a za zaskleněnou stěnou původní zdivo objektu a původní dochovaná 

vitrážní okna.  

Obrázek č. 1: Snímek hotelu okolo roku 2000 

 

Pramen: [6] 
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3 Cíl a zaměření ekonomického zhodnocení 

podnikatelského zám ěru 1  

3.1 Cíle a zaměření projektu 

Realizací projektu dojde ke zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské 

prosperitě okolních obcí v Karlovarském kraji, zvýšení objemu přímých investic pro rozvoj 

cestovního ruchu mimo velké osídlené aglomerace, přispěje ke zlepšení kvality 

infrastruktury a vytvoření nových pracovních příležitostí.  

Specifické cíle záměru: 

• dosažení lepší nabídky a využití turistického potenciálu regionu; 

• zlepšení úrovně poskytovaných služeb zařízení cestovního ruchu; 

• zvýšení přitažlivosti regionu a obce pro návštěvníky; 

• zvýšení příjmů z cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty v dané lokalitě; 

• vybudování stabilní struktury venkovského cestovního ruchu. 

3.2 Popis projektu 

3.2.1 Investor, vlastník, provozovatel 

Investorem projektu, vlastníkem i provozovatelem hotelu je Hotel Sport hotel s.r.o.  

3.2.2 Řešený problém 

V hotelu se stále nachází nevyužité objekty, které vyžadují rekonstrukci a mohou 

působit na návštěvníky negativním dojmem. Současně vzniká potřeba rozšíření nabídky 

dobrovolných služeb, jako jsou organizované výlety nebo zájezdy po blízkém okolí, 

s cílem přilákat větší množství hotelových hostů na delší pobyt, jelikož v hotelovém 

komplexu či jeho bezprostředním okolí je zatím málo příležitostí k trávení volného času. 

                                                 

1 Všechny informace, ze kterých jsem vycházel v této kapitole, jsou založeny na interních matriálech 

poskytnutých investorem 
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Současná ubytovací kapacita se 48 lůžky se také ukazuje být nedostačující, neboť vzniká 

problém s ubytováním většího počtu hostů přijíždějících autobusovým zájezdem.  

Z uvedených důvodů se majitel hotelu rozhodl k realizaci II. etapy rekonstrukce 

objektu hotelu, která by měla alespoň částečně vyřešit výše popsaný problém. V budoucnu 

je plánována také III. etapa, která bude zahrnovat výstavbu sportovního komplexu včetně 

tenisových kurtů, víceúčelového hřiště, minigolfu, střelnice atd. a rekonstrukci bývalého 

pivovaru, ke které by vlastník přistoupil až po zahájení provozu a vyhodnocení alespoň 

jednoročního působení na trhu.  

Realizací II. etapy rekonstrukce hotelu dojde k rozšíření ubytovací kapacity 

hotelového komplexu na 100 lůžek, což představuje efektivní rozměr podnikání v oboru 

hotelnictví. V prostorách rekonstruované budovy bude vytvořen komplex balneo provozů 

(elektroléčba, magnetotermoterapie, vodní procedury, parafínové zábaly, akupunktura, 

masáže, rehabilitace) vedených pod odborným dohledem. Bude zde prostor i pro 

fitnesscentrum s tělocvičnou, krytý bazén, saunu a solárium. Dále zde bude vybudován i 

velký víceúčelový sál s využitím pro nejrůznější společenské akce, kongresy, semináře či 

podobné firemní akce. Nebudou chybět ani doplňkové služby jako kadeřnictví, kosmetika 

a pedikúra.  

3.2.3 Kapacita projektu 

Velikost projektu je možno charakterizovat jednak rozlohou území, která je 

1 200 m2 a celkový obestavěný prostor 10 700 m3, na kterém bude investice realizována, a 

také na výši předpokládaných celkových investičních nákladů vyčíslených na základě 

předložené projektové dokumentace, které bude nutné na investici vynaložit.  

3.3 Etapy 

Celý projekt a vlastní realizace rekonstrukce je rozdělena do několika etap 

provedení:  

• předinvestiční fáze projektu rekonstrukce a výstavby zahrnuje období 

přípravných prací, jako jsou zpracování projektové dokumentace, 

ekonomického zhodnocení podnikatelského záměru, příprava případných 
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dostupných žádostí o dotace, zabezpečení finančních prostředků a vlastní 

realizace výběrového řízení;  

• investiční fáze projektu zahrnuje faktickou realizaci stavebních prací dle 

zadané stavební dokumentace a stanovených technologických postupů;  

• provozní fáze začíná samotným uvedením hotelu Sport hotel s.r.o. do 

provozu.  

3.4 Analýzy trhu 

3.4.1 Ubytovací za řízení a poptávka po nich 

Na území Karlovarského kraje se v roce 2008 nacházelo celkem 512 hromadných 

ubytovacích zařízení, v nichž bylo celkem 32 095 lůžek. Podle těchto údajů se na území 

Karlovarského kraje nachází 6,1% hromadných ubytovacích kapacit České republiky.  

3.4.2 Stravovací za řízení 

Vedle ubytovacích možností je pro návštěvníky regionu podstatný též stravovací 

servis v místě ubytování i v dalších zařízeních. Více než polovina (58 %) ubytovacích 

zařízení v České republice totiž stravování neposkytuje.  

Tabulka č. 1: Podíl ubytovacích zařízení s možností stravování v r. 2007 - 2008 (v %)  

Kraj 
zařízení orientovaná pro 

hosty i veřejnost 
 zařízení pouze pro hosty zařízení bez stravování 

 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Karlovarský kraj 55,4 57 57,3 60,5 21,3 16,8 

Česká republika 40,1 37,5 44,5 42 22,4 16,7 

Pramen : [Český statistický úřad – regionální pracoviště Karlovy Vary] 

3.4.3 Analýza a odhad poptávky po hotelových službá ch  

 Hotel Sport hotel s.r.o. nabízí v širokém okolí unikátní a bezkonkurenční propojení 

kulturní památky s možností hotelového ubytování, stravování a aktivní relaxace včetně 

balneo procedur pro širokou věkovou skupinu návštěvníků s možností rekreačního ale i 

vrcholového sportovního vyžití. Na základě výše provedené analýzy předpokladů a 

infrastrukturních podmínek cestovního ruchu v Karlovarském kraji a motivačního 

výzkumu návštěvníků Karlovarského kraje lze konstatovat, že Sport hotel s celou šíří 
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nabízených služeb by neměl mít problémy s prosazením se na trhu. Roční zkušenost 

s provozem hotelu to jen potvrzuje, jelikož neustále stoupá poptávka po využití jeho 

služeb.  

3.4.4 Analýza poptávky 

Ubytování hotelového typu nenabízí zatím žádný hvězdičkový standard, související 

s určitou úrovní služeb, který patří dle motivačního výzkumu návštěvníků Karlovarského 

kraje mezi nejoblíbenější způsoby ubytování. Ve srovnání s běžnými dvouhvězdičkovými 

hotely je ubytování v prostorách hotelu v celém regionu svou polohou a stavebním slohem 

jedinečné. V současné době se průměrná obsazenost pokojů pohybuje okolo 35 – 40 % při 

kapacitě 48 lůžek.  

Poptávka po službách již části zprovozněného wellness centra se pohybuje 

v současné době kolem 50 - 65 návštěvníků za měsíc v závislosti na ročním období, kdy 

většinu návštěvníků tvoří hoteloví hosté. V nově rekonstruované budově by se měla 

nabídka těchto služeb značně rozšířit, bude zde možno absolvovat balneo procedury pod 

odborným dohledem o které roste zájem a očekává se značný nárůst poptávky, který bude 

závislý hlavně na nárůstu počtu hotelových hostů. 

3.4.5 Analýza cílových zákazník ů  

Cílovými zákazníky jsou v současné době, podobně jako v blízkých Františkových 

Lázních, převážně němečtí či čeští jednotlivci, manželé nebo skupiny ve věkové kategorii 

nad 50 let a dále rodiny vyhledávající víkendové sportovní vyžití, ale nelze v poslední 

době opomenout sílící zájem i z řad českých návštěvníků.  

Hlavní potenciální skupinou zákazníků hotelu po uvažované rekonstrukci a 

rozšíření služeb by měli být především zájemci o tzv. wellness pobyty. Dle analýzy 

potenciálních návštěvníků Karlovarského kraje provedené v Programu rozvoje ČR 

v Karlovarském kraji na základě předpokladů rozvoje cestovního ruchu a lázeňství 

v Karlovarském kraji, patří tato skupina k hlavním potenciálním návštěvníkům 

Karlovarského kraje. Wellness pobyty lze definovat jako „dovolená pro tělo a celkové 

zotavení“ s kombinací dovolené, odborně vedených léčebných programů a aktivního 

odpočinku. Vlna „wellness“ zaplavila především německý, holandský a rakouský trh, tedy 

potenciální návštěvníky hotelu. Účastníky wellness pobytů jsou stále mladší lidé (od 30 let, 
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ženatí, vdaní, svobodní, s rodinou, bez rodiny). Podíl žen zůstává vysoký, i když zájem 

mužů mírně převažuje. Jedná se o kreativní, aktivní a mobilní lidi s vyšší úrovní vzdělání, 

kteří patří ke středním a vyšším příjmovým skupinám. Zájemci o wellness pobyty 

vyhledávají klidné prostředí, přírodu a dobrou turistickou infrastrukturu, tedy podmínky, 

které hotel dokonale splňuje.  

Další cílovou skupinou potenciálních návštěvníků hotelu mohou být firmy jako 

zájemci o kongresovou turistiku, jelikož hotel disponuje dostatečnými kapacitami pro 

pořádání různých firemních seminářů či prezentací, které se po rekonstrukci ještě rozšíří. 

Firmy mohou využít prostor hotelu také k pořádání různých kulturních, sportovních či 

jiných akcí se svými zaměstnanci popřípadě zákazníky. V zimním období služeb hotelu 

mohou využití především zájemci z řad zimních sportů, kde okolí hotelu nabízí velmi 

dobré podmínky pro běžecké i sjezdařské lyžování. 

Cílovými zákazníky restaurace jsou kromě výše uvedených hotelových hostů i 

návštěvníci z okolních měst a obcí při různých rodinných oslavách, firemních akcích či 

akcích pořádaných hotelem, jako například koncerty, výstavy, dětské dny a podobné akce. 

Plánované doprovodné služby by měly jejich zájem ještě zvýšit.  

3.4.6 Analýza konkurence 

Hotel se bude výrazně odlišovat od konkurence v širokém okolí svou polohou a 

stavebním slohem. V celém regionu se navíc nenachází žádný hotel s takovou škálou 

doprovodných služeb.  

Konkurenci by mohl představovat Hotel Fichtelberg, který se nachází v těsné 

blízkosti hotelu asi 4 km a bývalé lázeňské město Oberwiesenthal ve Spolkové republice 

Německo, které nabízí velké množství ubytovacích kapacit zatím bez velké nabídky 

rehabilitačních a doprovodných programů.  

Restaurace v hotelu má sice velkou konkurenci v široké nabídce restauračních 

zařízení v karlovarském okrese, ale její předností je však umístění v klidném prostředí a 

výborná česká i světová kuchyně. Návštěva restaurace může být spojena s prohlídkou 

muzejní expozice karlovarského porcelánu, s procházkou do okolí či v budoucnu 

s využitím řady doprovodných služeb a překrásného výhledu z hotelové rozhledny. 
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3.4.7 SWOT analýza 

SWOT analýza přináší kritické hodnocení firmy v porovnání s konkurencí. 

Zahrnuje analýzu vnitřního prostředí firmy (silné a slabé stránky) a analýzu okolí 

(příležitosti a ohrožení). V tabulce č. 2 je uvedeno porovnání silných a slabých stránek ve 

vztahu ke konkurenci. 

Tabulka č. 2: Porovnání silných a slabých stránek  

Silné stránky 

• Multifunkční využití hotelu  

• Šíře a kvalita služeb pro hosty 

• Klidné, příjemné prostředí a atmosféra 

• Poloha v dosahu přírodních, kulturních a 
historických památek 

• Poloha v blízkosti hranic  

• Volný pohyb osob v rámci zemí EU 

• Fungující infrastruktura  

Slabé stránky 

• Samotná lokalita není zatím příliš turisticky 
atraktivní 

• Není dokončena rekonstrukce a úpravy okolí 

• Dosud nedostatečná nabídka využití volného 
času při delších pobytech 

Příležitosti 

• Poloha blízko lázeňském trojúhelníku 

• Využití atraktivních míst v regionu pro 
turistiku  

• Dotace z EU na rozvoj ČR  

• Přímé vazby na zahraniční klientelu  

• Prezentace na internetu a veletrzích 

• Široká síť cyklostezek  

• Velká podpora Nordic-Walking  

  

Hrozby 

• Předlužení při rekonstrukci 

• Recese v cestovním ruchu 

• Sezónnost  

• „divoká“ klientela 

• Klimatické změny 

• Snaha o průmyslové a energetické využití 
oblasti 

Pramen: [interní materiály investora, vlastní zpracování] 
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4 Technická volba řešení projektu 

4.1 Harmonogram projektu 

Harmonogram projektu zahrnuje časový plán hlavních činností od rozhodnutí 

realizovat investici až po ukončení stavebních činností a závěrečné vyhodnocení projektu. 

K rozhodnutí o realizaci investic do II. fáze projektu došlo v průběhu roku 2008, veškeré 

přípravné práce (projektová studie, PD pro územní rozhodnutí, PD pro stavební povolení. 

V listopadu 2008 firma odevzdala žádosti o dotaci včetně všech příloh, a zároveň je 

vyřizováno stavební povolení na zbylou část rekonstrukce společně s výběrovým řízením. 

Realizace stavby by měla být započata v první polovině roku 2009 a ukončena v červnu 

2010.  

4.2 Marketingová strategie 

Marketingové strategie zahrnuje vyjádření základní idey (poslání) projektu, jeho 

hlavních cílů a způsobů vedoucích k jejich dosažení.  

4.2.1 Poslání projektu 

Posláním projektu je vytvoření multifunkčního komplexu služeb v hotelu, který 

přispěje ke zlepšení úrovně poskytovaných služeb v zařízení cestovního ruchu v regionu.  

4.2.2 Hlavní strategický cíl projektu 

Hlavním strategickým cílem, kterého má být dosaženo prostřednictvím realizace 

projektu, je přilákání většího množství návštěvníků zámeckého hotelu.  

4.2.3 Zvolené strategie 

Strategii postupu k dosažení plánovaného cíle je možnost shrnout do následujících 

několik bodů: 

• získání finančních prostředků na spolufinancování akce: záměrem společnosti 

hotelu Sport hotel s.r.o. je získat bankovní úvěru na financování akce;  

• zajištění realizace projektu: v současné době se zpracovává projektová 

dokumentace pro stavební řízení a zajišťují se potřebná povolení ve spolupráci 
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s projekční kanceláří BAU STAV s.r.o. Rekonstrukci objektu bude provádět 

externí dodavatelská firma vzešlá z výběrového řízení, které bude probíhat dle 

platných právních předpisů. Výběrové řízení na dodavatele stavby a řízení a 

stavební dozor bude provádět také projekční kancelář BAU STAV s.r.o. ve 

spolupráci s investorem;  

• zajištění provozu: těsně před započetím provozu nově zrekonstruovaného objektu 

bude potřeba vyhlásit výběrové řízení na obsazení potřebných pracovních pozic, 

kterých bude v prvním roce provozu celkem 9. V této fázi je potřeba postupovat 

zvlášť pečlivě, jelikož kvalitní lidské zdroje představují jednu z nejdůležitějších 

podmínek úspěšného podnikání v segmentu služeb, respektive hotelnictví. Provoz 

bude zajišťován zaměstnanci hotelu pod vedením ředitele společnosti.  

4.2.4 Marketingový mix 

Marketingový mix je souborem marketingových nástrojů, které jsou využívány 

k dosažení stanovených marketingových cílů na cílovém trhu. Marketingové aktivity 

hotelu se zaměřují na dosažení základního cíle, a to průměrné roční obsazenosti pokojů 55 

až 65%. Smyslem této kapitoly je popsat specifika daného projektu vzhledem ke čtyřem 

složkám marketingového mixu: Product (produkt, služby), Price (cenová politika), Place 

(umístění, distribuce), Promotion (propagace a komunikační strategie). Z těchto důvodů je 

zapotřebí mít tyto nástroje stanovené již před vlastním otevřením zařízení. 

4.2.4.1 Produkt, služby 

V hotelovém průmyslu jsou za produkt považovány nejrůznější druhy služeb, které 

slouží k uspokojení potřeb hotelového hosta. Hlavním úkolem a cílem hotelu musí být 

poskytování těchto služeb, zejména ubytování, stravování, osobní a doplňkové služby, 

které poskytují hostům maximální pohodlí a rozsah poskytovaných služeb.  

V případě projektu hotel Sport hotel s.r.o. – II. etapa – opravy a rekonstrukce – je 

možno za produkt považovat vytvoření multifunkčního komplexu služeb s cílem přilákat 

větší množství návštěvníků do hotelu.  
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4.2.4.2 Cenová politika 

Produkt (služba) a cena patří neodmyslitelně dohromady. Cena, která musí 

odpovídat kvalitě poskytované služby, hraje často velmi důležitou roli při podpoře prodeje, 

neboť pro velkou skupinu zákazníků je cena velmi důležitým faktorem. Jako vodítkem 

k určování cenové hladiny je možné využít přítomnosti nedalekých lázní. Reakce hostů na 

cenové změny jsou mnohem výraznější než při změně poskytované služby. V současné 

době nabízí hotel služby v cenách, které obsahuje následující tabulka. V následujících 

tabulkách 3 a 4 je znázorněna představa firmy cenové politiky hotelu, získané 

z podkladových materiálů s ohledem na cenovou hladinu širokého okolí. 

Tabulka č. 3: Ceník ubytovacích služeb hotelu Sport hotel s.r.o.  
Ubytování včetně snídaně (Kč) letní sezóna  zimní sezóna 

Apartmám s plným servisem) 3 480,- 2 900,- 

Běžný pokoj s plným servisem 2 720,- 2 270,- 

Běžný pokoj + přistýlka 2 340,- 1 950,- 

Běžný pokoj 1 950,- 1 620,- 

Přistýlka + 780,- 650,- 

Dětská cena 3-12 let 390,- 320,- 

Pramen: [interní materiály investora, vlastní zpracování] 

Tabulka č. 4: Ceník současných služeb hotelu Sport hotel s.r.o.  

Stravování a služby  

polopenze 250,- 

plná penze 430,- 

Relax centrum  

Procedury 150-350,- / 1 procedura 

Sauna 150,- / 1 hodina 

Pronájem  

koncertní sál 4 800,- 

Muzeum  

Vstupné 25,- 

Svatební hostina  

Menu 500 – 1 000,- na osobu dle výběru 

pronájem sálu 4 000,- 

Pramen: [návrh cen z firemního průzkumu tržního okolí, interní materiály firmy] 
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V následují tabulce je zohledněna nabídka cen při pořádání hromadných 

podnikových nebo společenských akcí. 

Tabulka č. 5: Ceník firemních akcí v hotelu Sport hotel s.r.o.  

Firemní akce ubytování 
se snídaní 

coffee break polopenze plná penze relax 
procedury 

pronájem sálu 

Jednodenní/os.  810,- 70,- 260,- 450,- 630,- 4 000,- 

Vícedenní/os.  810,- 70,- 260,- 450,- 630,- 2 000,- 

Pramen: [návrh cen z firemního průzkumu tržního okolí, interní materiály firmy] 

 Důležitou součástí cenové politiky hotelu je sestavování tzv. balíčků služeb. Jde o 

soubor ubytovacích, stravovacích a doplňkových služeb, za které zákazník zaplatí 

souhrnnou cenu tak, aby přesně odpovídaly zákazníkovým přáním a požadavkům. 

Nabízené balíčky jsou velmi vhodným prostředkem pro zvýšení využití kapacity ve 

slabších obdobích, které mohou pružně reagovat na poptávku. Ve stanovení cenové 

politiky hotelového zařízení je nutné počítat s možným vývojem kurzu koruny a s tím 

souvisejícím úbytkem nebo nárůstem hostů. Hotel nabízí v současné době následující 

balíčky služeb: 

• víkendový pobyt, který zahrnuje 2 noci, polopenzi či plnou penzi a léčebné 

procedury; 

• prodloužený víkend, který zahrnuje 3-4 noci, polopenzi či plnou penzi a léčebné 

procedury; 

• týdenní pobyt, který zahrnuje 7 nocí za cenu 6 nocí, stravování dle přání, 5 dnů 

léčebné procedury; 

• dvoutýdenní pobyt, který zahrnuje 14 nocí za cenu 12 nocí, stravování dle přání a 

10 dnů léčebné procedury. 

Dále jsou nabízeny zvýhodněné pobyty v době svátků (Velikonoce, Vánoce, 

Silvestr, Den Matek) a různých kulturních akcí v okolí. Nelze samozřejmě zůstat pouze u 

předem stanovených produktů, ale neustále nabízet nové služby. 

4.2.4.3 Umístění, distribuce 

Nabídka hotelových služeb se musí nějakým způsobem dostat na trh, aby mohla být 

porovnána se spotřebitelskou poptávkou. Distribuce je realizována prostřednictvím 



 Miloslav Pavelka: Ekonomické zhodnocení podnikatelského záměru 

 

Rok 2009  22 

distribučních cest, které zajišťují spojení mezi prodávajícím a kupujícím (nabídkou a 

poptávkou). Každý hotel používá alespoň jednu distribuční cestu. Pro prodej služeb je 

možno využít buď přímé nebo nepřímé cesty.  

Přímá distribuce znamená orientaci na současné a minulé zákazníky, ale také 

oslovení nových zákazníků prostřednictvím vlastních zaměstnanců hotelu. Jde především o 

opatrování skupiny minulých hostů, pravidelné informování hostů. Pro kontaktování 

nových zákazníků je možno využít adres od spolupracujících hotelů či služeb 

specializovaných direct-mailových firem, které jsou schopny poskytnout také nové adresy.  

Nepřímé distribuční cesty jsou reprezentovány zejména cestovními kancelářemi a 

cestovními agenturami. Společnost hotel Sport hotel s.r.o. již uzavřela řadu smluv 

s cestovními kancelářemi, např. Firo tour, NewDama, CK Pohoda a dalšími, o vytížení 

rezervovaného počtu pokojů.  

4.2.4.4 Propagace, komunikační strategie 

Marketingová propagace zahrnuje aktivity, které slouží k informování zákazníka o 

výrobcích či službách s cílem stimulovat poptávku po nich formou internetové reklamy, 

zasílaných propagačních materiálů a případná reklamní kampaň v soukromých i veřejných 

sdělovacích prostředcích.  

4.3 Technické řešení projektu 

4.3.1 Charakteristika staveništ ě 

Staveniště je situováno v severní části hotelu. Pozemek je rovinatý a z budovy stojí 

obvodové zdivo, nosné konstrukce a částečně poškozená konstrukce střechy s krytinou. 

Okenní a dveřní otvory jsou bez výplní. Objekt není v současné době napojen na 

inženýrské sítě. Přístup na staveniště je po stávající areálové komunikaci. Hlavní část 

staveniště je v objektu hotelu na pozemcích číslo 220 a 220/1 a přilehlé pozemky 221, 

221/1 a 221/3.  

4.3.2 Technický popis stavebních prací 

Stavební práce realizované v rámci projektu povedou k opravě a rekonstrukci 

objektu na hotelový provoz. Podrobné technické řešení stavby je rozpracováno 
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v projektové dokumentaci pro stavební povolení (požární ochrana, kapacity přípojek, 

dimenze osvětlení, dispoziční uspořádání) .  
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5 Finanční plán a vyhodnocení provedení projektu 

5.1 Teoretický základ 

K hodnocení efektivnosti vynaložených peněžních prostředků použijeme metody 

popsané v literatuře [Manažerská ekonomika, MILOSLAV SYNEK KOL , Grada 2000]. 

Pro potřeby zpracování studie ekonomického zhodnocení podnikatelského záměru 

rekonstrukce hotelu využiji metody: 

• metoda čisté současné hodnoty; 

• metoda vnitřního výnosového procenta. 

V rámci zkoumání lze využít metody statické, které ale nepřihlíží k faktoru času, 

nebo metody dynamické, které jsou pro zpracování studie přijatelnější, protože přihlíží 

k aktualizaci vstupních dat.  

5.1.1 Metoda čisté sou časné hodnoty 

Čistá současná hodnota (NPV) představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními 

příjmy z určité činnosti a výdaji na tuto činnost. Zdůrazňuje nejen výši peněžních příjmů a 

výdajů, ale i jejich časové rozložení během určité doby. Navazuje těsně na hlavní cíl 

finančního řízení podniku: ukazuje přírůstek investice k tržní hodnotě firmy a tím i k 

bohatství jejích vlastníků.  

Principu čisté současné hodnoty je v současné finanční teorii dávána jednoznačně 

přednost před hodnocením investičních projektů podle výše zisku, nákladů či doby 

návratnosti. 

Je to teoreticky nejpřesnější metoda investičního rozhodování, založená na 

respektování faktoru času pomocí diskontního počtu. Čistá současná hodnota vyjadřuje 

v absolutní výši rozdíl mezi aktualizovanou hodnotou peněžních příjmů z investice a 

aktualizovanou hodnotou kapitálových výdajů na investici. Varianta investic, která má 

vyšší aktualizovanou hodnotu, je považována za výhodnější.  

V případě, že se jedná o jednorázový kapitálový výdaj, vypočteme Čistou 

současnou hodnotu: 
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Metoda čisté současné hodnoty je dnes ve finanční teorii považována za 

nejvhodnější způsob ekonomického vyhodnocování investičních projektů. Respektuje 

faktor času, za efekt investice považuje celý peněžní příjem z investice a bere v úvahu 

příjmy a výdaje po celou dobu životnosti investice. 

Je-li NPV > 0 (diskontované peněžní příjmy převyšují kapitálový výdaj), je 

investiční projekt pro podnik přijatelný, zaručuje požadovanou míru výnosu a zvyšuje tržní 

hodnotu firmy. 

Je-li NPV < 0 (diskontované peněžní příjmy jsou menší než kapitálový výdaj 

investiční projekt je pro podnik nepřijatelný, protože nezajišťuje požadovanou míru výnosu 

a jeho přijetí by snižovalo tržní hodnotu firmy. 

5.1.2 Metoda vnit řního výnosového procenta 

Jde o dynamickou metodu hodnocení efektivnosti investičních projektů. Vnitřní 

výnosové procento (IRR) můžeme také definovat jako takovou úrokovou míru, při které se 

současná hodnota kapitálových příjmů z investice rovná současné hodnotě kapitálových 

výdajů (tedy taková úroková míra, při které se čistá současná hodnota rovná nule). 

Pokud se kapitálový výdaj uskutečňuje jednorázově, vypočteme IRR 
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Jaký je postup při výpočtu VVP? 

1) Zvolíme libovolnou úrokovou míru, kterou diskontujeme očekávané 

peněžní příjmy 

2) Součet diskontovaných peněžních příjmů porovnáme s kapitálovým 

výdajem 

3) Když jsou diskontované peněžní příjmy vyšší než kapitálový výdaj, zvolíme 

vyšší úrokovou míru a celý propočet se opakuje při této úrokové míře. 
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Jestli-že jsou diskontované příjmy menší, než kapitálový výdaj, opakujeme 

propočet se zvolenou nižší úrokovou mírou. 

4) Hledané VVP vypočteme pomocí interpolace. 

V současné době se pro provedení výpočtu místo pracného provádění lineární 

interpolace využívá možností softwaru Microsoft Excel, který pomocí funkce Řešitel 

provede interpolaci automaticky. 

Podle IRR jsou ekonomicky výhodné ty projekty, u kterých je IRR vyšší než 

požadovaná minimální výnosnost. Požadovaná minimální výnosnost se odvozuje od 

výnosnosti dosahované na kapitálovém trhu resp. při financování úvěrem od úrokové míry 

poskytnutého úvěru. 

Při srovnávání různých variant investičních projektů platí, že ta varianta, která 

vykazuje větší VVP, je vhodnější. 

5.2 Předinvesti ční náklady 

Předinvestiční fáze projektu zahrnuje zpracování příslušných projektových 

dokumentací. Analýzy nákladů a přínosů, žádosti o dotaci na realizaci projektu a dalších 

podkladů, jejichž zpracování si investor zadal u externích dodavatelů.  

Součástí předinvestiční fáze bude rovněž výběrové řízení na dodavatele stavby. 

Zadávání zakázek se bude řídit příslušnými platnými právními předpisy (Zákon. č. 40/2004 

Sb., o veřejných zakázkách).  

 Náklady vzniklé v průběhu předinvestiční fáze zahrnují především náklady hrazené 

externím dodavatelům na pořízení příslušných dokumentací.  

5.3 Náklady na rekonstrukci 

Investiční fáze zahrnuje veškeré stavební práce a technologické vybavení provozu 

v rámci projektu. Tyto činnosti budou probíhat dodavatelským způsobem.  
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Tabulka č. 6: Popis investiční fáze projektu 

Vazba Popis 

Investor – financující subjekt/poskytovatel dotace Investor: předložení žádosti o dotaci, podpis grantové 
smlouvy, předkládání zpráv o průběhu realizace 
projektu, vedení účetnictví, audit projektu, žádost o 
uvolnění finančních prostředků aj.  

Poskytovatel dotace: podpis smlouvy o financování, 
kontrola projektu, uvolňování finančních prostředků, 
monitoring 

Investor – externí konzultant  Např. příprava a realizace výběrových řízení, audit 
projektu aj.  

Investor – dodavatelé Investor: výběr dodavatele dle platných předpisů, 
podpis dodavatelské smlouvy, stavební dozor, 
kontrola, převzetí díla (dodávky) , proplácení faktur 

Dodavatel: podpis smlouvy, provedení a předání díla, 
(dodávka zboží)  

Pramen: [firemní materiály] 

Přehled investičních nákladů na realizaci projektu „Sport hotel s.r.o. – II. etapa – 

oprava a rekonstrukce. Hotel vychází z plánovaného rozpočtu stanoveného zpracovatelem 

projektové dokumentace. Jejich výše dle jednotlivých stavebních objektů a předpokládané 

termíny realizace jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tabulka č. 7: Přehled investičních nákladů z projektové dokumentace 

Název stavebního objektu Náklady celkem Termín od  

SO 01 Bourací práce v objektu 256 560 11/09 

SO 02 Přístupová cesta 142 000 11/09 

SO 03 Terénní úpravy pozemku 98 000 12/09 

SO 04 Základy 345 890 01/10 

SO 05 Přístavby a vestavba 24 242 550 02/10 

SO 06 Stavba nové ČOV 326 000 03/10 

SO 07 Propojení rozvodů inženýrských sítí 223 000 04/10 

SO 08 Technologické vybavení provozu  1 145 000 05/10 

SO 09 Finální terénní a zahradní. úpravy 221 000 06/10 

Celkem 27 000 000  

Pramen: [firemní materiály] 
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5.4 Náklady na provoz 

5.4.1 Personální náklady 

Provozovatelem hotelu včetně zrekonstruovaného objektu bude společnost Sport 

hotel s.r.o. Současné personální zajištění hotelu, které k dnešnímu dni čítá 8 zaměstnanců, 

již nebude dostačující pro kompletní zajištění provozu, ale musí být již zabezpečován chod 

hotelu i průběhu částečného otevření. V následujícím grafu je vyobrazena struktura 

pracovních míst v souladu s návrhem v předložených materiálech firmy. Vzhledem 

k dosavadnímu počtu zaměstnanců se domnívám, že by bylo možno pozici technického 

ředitele neobsadit a předpokládanou náplň práce rozmělnit mezi marketingového a 

provozního ředitele. Tímto sloučením je možné ušetřit na mzdových prostředcích. 

Obrázek č. 3: Předpokládaná organizační struktura 

  

 

 

 

 

 

Pramen: předložená dokumentace a záměr firmy 

Realizací projektu dojde v prvním roce provozu hotelu k vytvoření minimálně 

9 pracovních míst. Při tříletém náběhu obvyklém v segmentu hotelnictví by se měl počet 

nově vytvořených pracovních míst zvýšit na celkových 25, bez rehabilitačního centra. 

Provozovatel si bude výběr personálu zajišťovat a organizovat sám. Kvalifikace 

zaměstnanců bude odpovídat požadovaným a vykonávaným činnostem.  

Následující tabulka podává přehled potřebných pracovních míst včetně požadavků 

na ně kladených a mzdových nákladů, které představují významnou provozní nákladovou 

položku.  

 

4 recepční 

Ředitel 
hotelu 

Marketingový 
ředitel 

Provozní 
ředitel 

Technický 
ředitel 

6-8 číšníků 4 kuchaři 4 pokojské 1-2 údržbáři 
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Tabulka č. 8: Předpokládané osobní náklady v roce 2009 

Celkové měsíční mzdové náklady 133 000 Kč 

Celkové měsíční odvody za zaměstnance 46 550 Kč 

CELKOVÉ M ĚSÍČNÍ OSOBNÍ NÁKLADY  179 550 Kč 

Celkové roční mzdové náklady 1 596 000 Kč 

Celkové roční odvody za zaměstnance 558 600 Kč 

Celkové roční osobní náklady 2 154 600 Kč 

Pramen: [interní materiály investora] 

5.4.2 Odpisy majetku 

Dlouhodobý hmotný majetek v rámci projektu bude pořízen koupí, resp. 

dodavatelským způsobem prostřednictvím dodavatele stavby vzešlého z výběrového řízení.  

Ocenění dlouhodobého majetku bude provedeno pořizovací cenou a sníží se o 

dotaci poskytnutou na jeho pořízení z veřejných zdrojů. Pořizovací cena, která odpovídá 

celkovým nákladům projektu ve výši 27 mil. Kč. V aktivech rozvahy na účtu 

dlouhodobého hmotného majetku bude uvedena částka 14 310 tis. Kč, která se bude 

každoročně snižovat o roční odpisy.  

Odpisy majetku představují důležitou součást nákladů podniku analyzovaných 

v dalších kapitolách této studie proveditelnosti. Jsou peněžním vyjádřením postupného 

opotřebení dlouhodobého majetku za určité období. Jejich hlavní funkcí je zabezpečení 

procesu postupného přenosu hodnoty tohoto majetku do nákladů. Tím je možno postupně 

snižovat jeho hodnotu vykazovanou v aktivech bilance a zajistit jeho obnovu.  

Dlouhodobý majetek pořízený v rámci projektu – budova hotelu je zařazena do 

odpisové skupiny číslo 6 a závisí na celkové odpisové základně a příslušné sazbě odpisů. 

V našem případě byla zvolena rovnoměrná metoda odepisování z důvodu její 

administrativní nenáročnosti a rovnoměrného zatížení nákladů. Koeficienty pro 

rovnoměrné odepisování v 6. odpisové skupině jsou následující: 

• V 1. roce 1, 02 

• V dalších letech 2, 02 
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Tabulka č. 9: Odpisy dlouhodobého majetku pro budovu 

Rok Odpisová základna Odpisová sazba Roční odpis 

2009 25 855 000 1, 02 263 721 

2010 a dále 25 855 000 2, 02 522 271 

Pramen: [interní materiály investora, vlastní zpracování] 

Další majetek tvoří investice do zařízení a je zařazen do odpisové skupiny číslo 2. 

Při rovnoměrné metodě odepisování jsou koeficienty následující: 

• V 1. roce 11, 00 

• V dalších letech 22, 25 

Tabulka č.10: Výpočet odpisů dlouhodobého majetku pro budovu 

Rok Odpisová základna Odpisová sazba Roční odpis 

2009 1 145 000 11, 00 125 950 

2010 a dále 1 145 000 22, 25 254 763 

Pramen: [interní materiály investora, vlastní zpracování] 

5.4.3 Provozní kapitál 

Oběžný majetek představuje tu část majetku (aktiv) podniku, která se používá 

zpravidla jen krátkodobě a většinou se spotřebovává. Je určen k zajištění provozní činnosti 

podniku, mění však během krátké doby svou formu, obíhá. Výdaje na něj vynaložené se 

rychle do podniku vracejí v tržbách.  

Strukturu oběžného majetku tvoří: 

• Zásoby; 

o materiál – potřebný k výrobě výrobků; 

o nedokončená výroba – nedokončené výrobky, zajišťující plynulost 

výrobního procesu; 

o výrobky – výsledek vlastní výroby – určeny k prodeji; 

o zboží – předměty, které podnik kupuje a beze změn prodává svým 

zákazníkům; 

• Peněžní prostředky; 

o hotové peníze; 
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o vklady na viděnou – to, co si může podnik kdykoliv z bankovního účtu 

vyzvednout; 

• Cenné papíry; 

o směnky, obligace, akcie – krátkodobé; 

• Pohledávky; 

o nároky podniku vůči třetím osobám, např. pohledávky u odběratelů vznikají 

prodejem výkonů podniku a trvají do doby, než za ně odběratel zaplatí.  

V hotelovém provozu bude oběžný majetek zahrnovat zejména zásoby především 

v podobě potravinových zásob v restauraci, krátkodobé pohledávky k odběratelům platícím 

na fakturu a finanční majetek v podobě peněz v hotovosti a prostředků na bankovních 

účtech.  

5.5 Plánované p říjmy 

5.5.1 Úvěr 

Před uzavřením smlouvy o financování musí žadatel prokázat finanční připravenost 

buď vlastními prostředky, nebo úvěrovou smlouvou ve výši: 

 Společnost hotel Sport hotel s.r.o. se rozhodla využít k zajištění finančního krytí 

projektu bankovního úvěru od Komerční banky. Zahrnuje překlenovací financování 

projektu v podobě krátkodobého až střednědobého úvěru na financování. Celkový úvěr ve 

výši 27 mil. Kč s úrokovou sazbou 5 % a délkou splácení 10 let bude čerpán 

pravděpodobně v září 2009. Předpokládaná kalkulace splácení úvěru společností Sport 

hotel s.r.o. v měsíčních splátkách je uvedena v příloze této studie proveditelnosti, roční 

kalkulaci splácení úvěru zahrnuje následující tabulka.  
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Tabulka č. 11: Kalkulace splácení úvěru (v tis. Kč) 

Rok Stav na poč.  Úrok Splátka Zaplac. celkem Stav na konci 

2009 27 000 777 835 1 612 26 165 

2007 26 165 747 12 690+1 431 14 868 12 044 

2008 12 044 569 1 431 2 000 10 613 

2009 10 613 498 1 431 1 929 9 182 

2010 9 182 426 1 431 1 857 7 751 

2011 7 751 355 1 431 1 786 6 320 

2012 6 320 283 1 431  1 714 4 889 

2013 4 889 212 1 431 1 643 3 458 

2014 3 458 140 1 431 1 571 2 027 

2015 2 027 69 1 431 1 500 596 

2016 596 7 569 604 0 

Pramen: [interní materiály investora, vlastní zpracování] 

5.6 Finanční plán a analýza  

Tato část studie ekonomického zhodnocení podnikatelského záměru představuje 

jednu z nejdůležitějších etap jejího zpracování a je zaměřena na vytvoření finančního 

výhledu (finančního plánu) projektu. Mezi hlavní postupové kroky patří: 

1. provedení základní kalkulace; 

2. analýza bodu zvratu; 

3. tvorba samostatného finančního výhledu. 

5.6.1 Základní kalkulace náklad ů 

Hotelnictví je specifickým odvětvím služeb, ve kterém obecně nemá smysl počítat 

vlastní náklady kalkulační jednotky. Proto je v této kapitole studie ekonomického 

zhodnocení uveden přehled nákladů rozdělených na fixní a variabilní, ovšem nikoliv ve 

vztahu k produkovanému množství, ale k hodnotě výnosů.  

Kalkulace nákladů ve vztahu k produkci je provedena pro období 2007 až 2019. Od 

roku 2008 (uvedení Sport hotelu do provozu) do roku 2010 dochází k neustálému nárůstu 

nákladů vlivem tříletého náběhu provozu. Od roku 2011 dochází již k ustálení nákladů na 
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provoz Sport hotelu, v dalším období by již nemělo docházet k větším výkyvům od těchto 

hodnot, které by měly narůstat převážně jen o roční míru inflace.  

Následující tabulka č. 11 podává přehled o předpokládané výši celkových nákladů 

dle druhového členění, které je základem členění ve finančním účetnictví. Pro zjištění 

hospodářského výsledku v potřebné struktuře se náklady (i výnosy) člení na tři skupiny: 

• provozní náklady – souvisí s pravidelně se opakující podnikatelskou činností, 

zahrnují spotřebované nákupy, spotřebu materiálu, energie, služby, osobní náklady, 

daně a poplatky, odpisy a jiné provozní náklady; 

• finanční náklady – představují finanční operace uskutečněné podnikatelským 

subjektem, zahrnují zúčtování úbytku cenných papírů při jejich prodeji, úroky, 

kursové ztráty, ostatní finanční náklady – bankovní výlohy, pojistné; 

• mimořádné náklady – zahrnují manka a škody a ostatní mimořádné náklady, 

vznikají mimořádnou událostí. 

Jednotlivé nákladové položky ve vztahu ke změně objemu produkce se vyvíjejí 

různě. Náklady, které se mění v závislosti na objemu produkce, označujeme jako náklady 

variabilní (proměnné, závislé). Náklady, které zůstávají v určitém intervalu produkce 

neměnné i při změnách v objemu produkce, se označují jako náklady fixní (stálé, 

nezávislé). Následující tabulky přinášejí rozčlenění celkových nákladů na fixní a variabilní, 

které jsou nezbytné pro výpočet bodu zvratu.  
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Tabulka č. 12: základní kalkulace výnosů a nákladů (tisících Kč) 

Rok Fix(%) Var(%)  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hodnota produkce   24 000 25 000 26 000 28 000 32 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

- provozní náklady                       

Spotřeba materiálu a energie 50 50 6 000 6 300 6 600 7 000 7 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 

Služby 33 67 850 870 900 920 950 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Mzdové náklady 75 25 10 500 11 000 11 500 12 000 12 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 

Daně a poplatky 50 50 10 10 10 10 12 15 15 15 15 15 

Odpisy (rovnoměrné)  100 0 390 777 777 777 777 777 777 777 777 777 

Ostatní provozní náklady 33 67 20 20 20 20 30 40 40 40 40 40 

- finanční náklady                       

Nákladové úroky 100 0 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 

Ostatní finanční náklady 
(pojištění)  100 0 350 350 350 320 300 300 300 300 300 300 

Celkem před zdaněním   1 949 1 742 1 912 3 022 6 000 6 937 6 937 6 937 6 937 6 937 

Daň z příjmu 19  370 331 363 574 1 140 1 318 1 318 1 318 1 318 1 318 

Zisk po zdanění   1 579 1 411 1 549 2 448 4 860 5 619 5 619 5 619 5 619 5 619 

Pramen: [interní informace z předložených materiálů a vlastní návrh] 
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Tabulka č. 13: fixní náklady(Kč) 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

- provozní náklady                     

Spotřeba materiálu a energie 3 000 3 150 3 300 3 500 3 750 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 

Služby 281 287 297 304 314 330 330 330 330 330 

Mzdové náklady 7 875 8 250 8 625 9 000 9 375 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 

Daně a poplatky 5 5 5 5 6 8 8 8 8 8 

Odpisy (rovnoměrné)  390 777 777 777 777 777 777 777 777 777 

Ostatní provozní náklady 7 7 7 7 10 13 13 13 13 13 

- finanční náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nákladové úroky 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 

Ostatní finanční náklady (poj.)  350 350 350 320 300 300 300 300 300 300 

Celkem před zdaněním 15 838 16 757 17 292 17 843 18 462 19 734 19 734 19 734 19 734 19 734 

Pramen: [interní informace z předložených materiálů a vlastní návrh] 
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Tabulka č. 14: variabilní náklady 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

- provozní náklady                     

Spotřeba materiálu a energie 3 000 3 150 3 300 3 500 3 750 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 

Služby 570 583 603 616 637 670 670 670 670 670 

Mzdové náklady 2 625 2 750 2 875 3 000 3 125 3 375 3 375 3 375 3 375 3 375 

Daně a poplatky 5 5 5 5 6 8 8 8 8 8 

Odpisy (rovnoměrné)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní provozní náklady 13 13 13 13 20 27 27 27 27 27 

- finanční náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní finanční náklady (poj.)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem před zdaněním 6 213 6 501 6 796 7 135 7 538 8 329 8 329 8 329 8 329 8 329 

Pramen: [interní informace z předložených materiálů a vlastní návrh] 
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5.6.2 Bod zvratu 

Bod zvratu představuje takový objem produkce, při kterém podnikatelský subjekt 

dosahuje nulové výše zisku, což je velmi důležité pro stanovení cenové politiky firmy, a od 

této hranice začíná tvořit zisk. Domnívám se, že při každém zpracování jakékoliv studie 

proveditelnosti nebo ekonomickém zhodnocení projektů by se měla firma zabývat při 

jakých cenách a ziscích je ještě projekt financovatelný. Pro jeho výpočet potřebujeme 

rozdělení nákladů podle jejich fixní či variabilní povahy provedené v předchozí kapitole.  

Rozlišujeme dva typy bodu zvratu: 

• bod zvratu pro tržby – vyjadřuje, jakého objemu tržeb bychom měli dosáhnout, aby 

byl realizován zisk; 

• bod zvratu pro objem produkce – vyjadřuje množství prodaných výrobků či služeb, 

aby byl realizován zisk. 

Vzhledem k povaze hotelových služeb a komplexnosti činností, které společnost 

Sport hotel s.r.o. za účelem dosažení zisku realizuje, je proveden výpočet bodu zvratu ve 

finančním vyjádření (pro hodnotu tržeb).  

Bod zvratu pak nalezneme ze vztahu: 

 Bod zvratu = Fixní náklady / U,  

kde U je koeficient pro celkovou produkci (Kč) = 1 – (variabilní náklady / tržby)  

Výpočet bodu zvratu pro hodnotu tržeb na období let 2010 až 2019 přináší 

následující tabulka.  

Tabulka č. 15: Bod zvratu 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Fixní náklady 
celkem 15 838 16 757 17 292 17 843 18 462 19 734 19 734 19 734 19 734 19 734 
Variabilní náklady 
celkem 6 213 6 501 6 796 7 135 7 538 8 329 8 329 8 329 8 329 8 329 

Celkové tržby 24 000 25 000 26 000 28 000 32 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 
U=1- (variabilní 
náklady/tržby)  0,7411 0,7399 0,7386 0,7451 0,7644 0,7620 0,7620 0,7620 0,7620 0,7620 

Bod zvratu – 
hodnot. produkce 21 370 22 646 23 411 23 945 24 151 25 897 25 897 25 897 25 897 25 897 
Bod zvratu - % 
produkce roku 89% 91% 90% 86% 75% 74% 74% 74% 74% 74% 

Pramen: [interní informace z předložených materiálů a vlastní návrh] 
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Po celé sledované období přesahují plánované tržby bod zvratu, tedy hodnotu 

produkce, od které podnikatelský subjekt začíná tvořit zisk. Již v roce 2010,kdy dojde 

k uvedení hotelu do provozu, překročí plánované tržby bod zvratu o 11%. V dalších letech 

dochází k částečnému meziročnímu nárůstu tržeb, které již více překračují bod zvratu. Od 

roku 2015 dochází již k ustálení hladiny tržeb, jelikož v tomto období hotel pravděpodobně 

dosáhne plánované maximální průměrné obsazenosti pokojů, v dalším období dochází 

k jejímu zvyšování převážně jen o roční míru inflace. Přesto je bod zvratu na 75 % tržeb a 

velká rezerva tedy v tržbách není.  

5.6.3 Finanční plán  

Finanční plán (výhled) je složen plánované rozvahy, výkazu zisku a ztrát a plánu 

průběhu cash flow. Finanční plán projektu byl zpracován na období 10 let.  

5.6.3.1 Plán průběhu nákladů a výnosů 

Plán průběhu nákladů a výnosů projektu byl zpracován v podobě výkazu zisků a 

ztrát. Zjednodušený výkaz zisků a ztrát na období let 2010 až 2019 přináší následující 

tabulka.  

Tabulka č. 16: Zjednodušený výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)  
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Obchodní marže 20 20 20 30 40 40 40 40 40 40 

Výkony 24 000 25 000 26 000 28 000 32 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

Výkonová spotřeba 6 850 7 170 7 500 7 920 8 450 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 

Osobní náklady 10 500 11 000 11 500 12 000 12 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 

Daně a poplatky 10 10 10 10 12 15 15 15 15 15 

Odpisy 390 777 777 777 777 777 777 777 777 777 

Ostatní PN  20 20 20 20 30 40 40 40 40 40 

*Provozní hosp. 
výsledek 6 250 6 043 6 213 7 303 10 271 11 208 11 208 11 208 11 208 11 208 

Nákladové úroky 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 

Ostatní FN 350 350 350 320 300 300 300 300 300 300 

*Hosp. výsledek 
z fin. Operací -4 281 -4 281 -4 281 -4 251 -4 231 -4 231 -4 231 -4 231 -4 231 -4 231 

Daň z příjmu za 
běžnou čin.  370 331 363 574 1 140 1 318 1 318 1 318 1 318 1 318 

**Hosp. výsledek 
za běž. čin.  1 599 1 431 1 569 2 478 4 900 5 659 5 659 5 659 5 659 5 659 

***Hosp. výsledek 
za úč. obd.  1 599 1 431 1 569 2 478 4 900 5 659 5 659 5 659 5 659 5 659 

Pramen: [interní informace z předložených materiálů a vlastní návrh] 
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Z plánovaného výkazu zisků a ztrát je patrný značný meziroční nárůst tržeb 

zejména do roku 2015, zatímco provozní náklady rostou pomaleji. Dochází tak 

k neustálému nárůstu provozního hospodářského výsledku. Hospodářský výsledek za 

běžnou činnost, který zahrnuje kromě provozních i finanční operace a daň z příjmu je 

snížený o záporný hospodářský výsledek z finančních operací, meziročně však dochází 

k jeho neustálému nárůstu. Jelikož se v tomto plánovaném výkazu zisků a ztrát neuvažuje 

o žádných mimořádných nákladech a výnosech, které jsou obvykle zanedbatelné, 

hospodářský výsledek za běžnou činnost odpovídá hospodářskému výsledku za účetní 

období.  

5.6.3.2 Plán průběhu příjmů a výdajů (cash flow)  

Cash flow (peněžní tok) je ekonomická kategorie, která vyjadřuje reálný pohyb 

finančních prostředků v podniku. Výkaz zisků a ztrát sice vypovídá o zisku, nákladech a 

výnosech v období jejich vzniku, ale bez ohledu na to, zda skutečně peněžní příjmy či 

výdaje vznikají. Nesoulad mezi skutečným tokem peněz a jeho účetním zachycením je 

možno uvést na příkladě odpisů. Podnik zahrnuje odpisy do nákladů (snižuje tím zisk) , i 

když žádné peněžní výdaje v tomto okamžiku neuskutečňujeme. Nastává tedy obsahový i 

časový nesoulad mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem a stavem peněžních 

prostředků.  

Cash flow je možné zjišťovat dvěma metodami: 

• přímá metoda – touto metodou zjišťujeme částky cash flow jako rozdíl 

celkové sumy všech příjmů a celkové sumy všech výdajů za určité období;  

• nepřímá metoda – v tomto případě vycházíme z čistého zisku, ke kterému 

přičteme další výdaje a odečteme náklady, které nevyžadují pohyb peněz 

(např. odpisy).  

Následující tabulka podává přehled o plánovaných příjmech a výdajích (přímá 

metoda zjišťování cash flow) za období od roku 2009 do roku 2019. Plán průběhu cash 

flow na období 10 let přináší tabulka v příloze této studie proveditelnosti. 
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Tabulka č. 17: Plán průběhu cash flow (v tis. Kč)  
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Příjmy                       

Tržby z prodeje zboží 0 40 40 40 60 80 80 80 80 80 80 

Tržby z prodeje služeb 0 24 000 25 000 26 000 28 000 32 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

Příjmy celkem 0 24 040 25 040 26 040 28 060 32 080 35 080 35 080 35 080 35 080 35 080 

Výdaje                       

Pořizovací náklady 27 000                     

Náklady vynalož. na prodej zb.  0 20 20 20 30 40 40 40 40 40 40 

Spotřeba materiálu a energie 0 6 000 6 300 6 600 7 000 7 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 

Služby 0 850 870 900 920 950 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Mzdové náklady 0 10 500 11 000 11 500 12 000 12 500 13 500 13 500 13 500 13 500 13 500 

Daně a poplatky 0 10 10 10 10 12 15 15 15 15 15 

Ostatní provozní náklady 0 20 20 20 20 30 40 40 40 40 40 

Ostatní finanční náklady (poj.)  0 350 350 350 320 300 300 300 300 300 300 

Daň z příjmu 0 370 331 363 574 1 140 1 318 1 318 1 318 1 318 1 318 

Výdaje celkem 27 000 18 120 18 901 19 763 20 874 22 472 24 713 24 713 24 713 24 713 24 713 

Cizí zdroje                       

Příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bankovní úvěr 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výdaje:                       

Splátka úvěru   3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 3 931 

Čistý cash flow 0 1 989 2 208 2 346 3 255 5 677 6 436 6 436 6 436 6 436 6 436 

Pramen: [interní informace z předložených materiálů a vlastní návrh] 
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6 Zhodnocení projektu v návaznosti na ekonomickou 

rentabilitu  

K hodnocení finanční bonity projektu využíváme tzv. kriteriálních (hodnotících) 

ukazatelů, které jsou počítány z údajů obsažených ve finančním plánu. Smyslem jejich 

výpočtu je posoudit finanční bonitu a udržitelnost projektu tedy efektivnost z finančního 

hlediska. 

6.1 Diskontní sazba 2 

Pro výpočty efektivnosti investice budeme dále potřebovat diskontní sazbu 

(úrokovou míru), kterou budeme přepočítávat finanční hodnoty v čase. Vyjdeme z úrokové 

míry, kterou by banka stanovila na půjčku pro financování hodnocené investice. Banky 

půjčují české koruny s pohyblivou úrokovou sazbou vázanou na sazbu českého 

mezibankovního trhu depozit - PRIBOR + pevně danou odchylku. PRIBOR se dlouhodobě 

pohybuje kolem 4%, přirážku banky stanovují individuelně podle smlouvy. Z průzkumu, 

který jsem si udělal mezi podnikateli jsem zjistil, že přirážky se pohybují ve výši 2,5 - 5%, 

podle zajištění, doby úvěru, apod. Z dotazů na pobočkách bank na předpokládanou výši 

úroku u úvěru, který je potřeba pro financování analyzované rekonstrukce, jsem zjistil, že 

přirážka na tento úvěr by činila 3%. Z bezpečnostních důvodů jsem zvolil přirážku 4% a z 

průměrné sazby PRIBOR a přirážky jsem dostal úrokovou sazbu 8%, kterou jsem dále 

použil pro výpočty pro vyhodnocení výhodnosti investice. 

6.2 Čistá sou časná hodnota 

Čistá současná hodnota (NPV – Net Present Value) – představuje součet všech 

budoucích toků (cash flow) plynoucích s investice převedených na jejich současnou 

hodnotu snížený o počáteční investiční výdaje.  

                                                 

2 Zdroj informací: internetové stránky ČNB, ČSOB, KB a informace od zástupců poboček těchto 

bank 
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• NPV je čistá současná hodnota investice 

• CFt je hotovostní tok plynoucí z  investice v období t 

• I je počáteční investiční údaj (27 mil. Kč)  

• r je diskontní sazba (8%) 

• t je symbol konkrétního období 

• n je poslední hodnocené období 

Tabulka č. 18: Cash flow 
Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cash flow 1 989 2 208 2 346 3 255 5 677 6 436 6 436 6 436 6 436 6 436 

Odúročitel 0,926 0,857 0,794 0,735 0,681 0,630 0,583 0,540 0,500 0,463 
Diskontovaný 
CF 1 842 1 893 1 862 2 393 3 864 4 056 3 755 3 477 3 220 2 981 
Kumulovaný 
DCF 1 842 3 735 5 597 7 990 11 853 15 909 19 664 23 141 26 361 29 342 

Pramen: [interní materiály investora, vlastní zpracování] 

Čistá současná hodnota investice, tedy současná hodnota všech budoucích 

hotovostních toků plynoucích z investice za sledovanou dobu živnosti investice 10 let při 

úrokové sazbě 8% snížená o počáteční investiční výdaje ve výši 27 mil. Kč je 2 342 tis. 

Kč. Tato hodnota je kladná, což znamená, že se investice úročí požadovaným úrokem a 

navíc přináší jistou kapitálovou hodnotu. Proto v případě, že nemáme variantní projekt 

s vyšší současnou hodnotou, je výsledkem analýzy doporučení projektu k realizaci.  

6.3 Vnit řní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento (IRR – Internal Rate of Return) představuje skutečné 

zúročení dané investice. Je to taková výše diskontní sazby, při níž bude čistá současná 

hodnota (NPV) toků plynoucích z investice rovna nule.  
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• CFt je hotovostní tok plynoucí s investice v období t 

• I je počáteční investiční údaj (27 mil. Kč)  

• IRR je vnitřní výnosové procento 

• t je symbol konkrétního období 

• n je počet hodnocené období 

Pokud investice dosahuje kladné NPV, je vnitřní úroková míra větší, než 

požadované zúročení, pokud je NPV záporná, investice nedosahuje požadované zúročení. 

IRR vypočítáme tak, že nejprve odhadneme její výchozí hodnotu, pro kterou zjistíme její 

NPV. V případě, že NPV je kladná, je skutečné zúročení vyšší a tudíž je zapotřebí 

odhadované IRR zvýšit. Postup opakujeme tak dlouho, až získáme dva takové odhady, aby 

u jednoho byla NPV kladná a u druhého záporná. Skutečnou hodnotu IRR lze potom 

vypočítat pomocí metody lineární interpolace. Další možností je využití Řešitele 

v programu Microsoft Excel.  

Pomocí Microsoft Excelu jsme zjistili IRR = 9, 51%. Následující tabulka zobrazuje 

kontrolní výpočet pro nalezené IRR. Pro časové období, se kterým budeme počítat, 

považuji měsíc červen 2009 až červen 2019. tento termín odpovídá předpokládanému 

zahájení etapy rekonstrukce hotelového zařízení. Do tabulky jsem dosadil hodnoty CF 

v jednotlivých letech (viz. tabulka č. 16), odúročitele (1/(1+r)t), vypočetl jsem 

diskontovaný CF a kumulovaný diskontovaný CF. Jako počáteční IRR jsem po tabulku 

zadal 8% (viz. kapitola 6.1). Následně jsem pomocí funkce „Hledat hodnotu“ nalezl 

takovou hodnotu úrokové míry, pro kterou se kumulovaný CF v posledním roce rovná 

počáteční investici, tj. 27 000 tis. Kč. 
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Tabulka č.19: Výpočet IRR 

Počet let 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cash flow 1 989 2 208 2 346 3 255 5 677 6 436 6 436 6 436 6 436 6 436 

Odúročitel 0,913 0,834 0,761 0,695 0,635 0,580 0,529 0,484 0,442 0,403 
Diskontovaný 
CF 1 816 1 841 1 786 2 263 3 605 3 732 3 408 3 112 2 842 2 595 
Kumulovaný 
DCF 1 816 3 657 5 444 7 707 11 312 15 044 18 452 21 563 24 405 27 000 

Pramen: [interní materiály investora, vlastní zpracování] 

Vnitřní výnosové procento IRR projektu je tedy 9,51%. Jedná se o takovou 

diskontní sazbu, při které je čistá současná hodnota NPV projektu rovna nule. Vypovídací 

schopnost ukazatele IRR lze interpretovat tak, že se jedná o maximální úrokovou míru, 

kterou by měl provozovatel projektu zaplatit, jestli že by byl podnikatelský projekt 

financován. V případě hodnoceného projektu platí, že hodnota IRR 9,51% je vyšší než 

aktuální úroková míra dlouhodobých půjček (viz. kapitola 6.1) a z tohoto důvodu by se měl 

projekt realizovat. 

6.3.1 Doba návratnosti 

Doba návratnosti (DN) – udává počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se 

kumulované prognózované hotovostní toky vyrovnaly investici.  

Tabulka č. 20: Stanovení doby návratnosti (v tis. Kč)  

Počet let 0 1 2 3 4 5 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cash flow - 27 000 1 989 2 208 2 346 3 255 5 677 

Kumulovaný CF - 27 000 - 25 011 - 22 803 - 20 457 - 17 202 - 11 525 

 

Počet let 6 7 8 9 10 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 

Cash flow 6 436 6 436 6 436 6 436 6 436 

Kumulovaný CF - 5 089 1 347 7 783 14 219 20 655 

Pramen: [interní materiály investora, vlastní zpracování] 
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Z tabulky, která názorně ukazuje postupné umořování investice příjmy v dalších 

letech je patrné, že v průběhu 7. roku se kumulované hotovostní toky vyrovnají počáteční 

investici v hodnotě 27 mil. Kč, doba návratnosti je tedy 7 let.  

6.4 Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

Dosažené hodnoty kriteriálních ukazatelů naznačují, že z hlediska finanční 

rentability projekt zajišťuje návratnost vložených finančních prostředků. Z přehledu 

očekávaných peněžních toků vyplývá, že projekt je s použitím cizích zdrojů úvěrového 

financování bez problému financovatelný.  

Výsledná čistá současná hodnota (NPV) je kladná, což znamená, že se investice 

úročí požadovaným úrokem a navíc přináší jistou kapitálovou hodnotu, z finančního 

hlediska je proto projekt pro podnikatelský subjekt přijatelný. Rovněž hodnota vnitřního 

výnosového procenta (IRR) dosahuje vysokých hodnot, je vyšší než aktuální úroková míra 

dlouhodobých půjček a z tohoto důvodu by se měl projekt realizovat. Z hlediska 

předpokládané doby návratnosti je investice rovněž smysluplná, neboť je zřejmé, že se 

projekt realizátorovi zaplatí ve lhůtě přijatelné pro podnikatelský subjekt.  



Miloslav Pavelka: Ekonomické zhodnocení podnikatelského záměru 

 

Rok 2009  46 

7 Závěr 

Cílem zpracovávané diplomové práce bylo zhodnotit proveditelnost a následnou 

schopnost firmy dostát finančním závazkům vzniklých z provedené rekonstrukce bývalého 

rekreačního zařízení na nový moderní hotel se širokou škálou nabízených služeb. Jako 

podkladem mi byla dokumentace firmy, zpracovaná jako podklad pro případný úvěr a 

dotaci. Firma provádějící rekonstrukci si nepřála zveřejnit identifikační údaje a přesnou 

polohu hotelu. Z tohoto důvodu jsem musel některé údaje v diplomové práci pozměnit. 

Podklady k provedení výpočtů, na základě kterých by bylo možno projekt vyhodnotit jsem 

si bez ohledu na podklady získané od investora upravil a získal sám. Pro stanovení cenové 

nabídky jsem vycházel z průměrných cen podobných zařízení v okolí.  

Na základě zhodnocení a provedených analýz předloženého projektu „Sport 

hotel s.r.o. – II. etapa – oprava a rekonstrukce – Hotelu “, které jsou součástí tohoto 

ekonomického zhodnocení podnikatelského záměru o proveditelnosti a návratnosti 

rekonstrukce, lze konstatovat: 

• Marketingová analýza projektu ukázala, že v širokém okolí neexistuje subjekt, 

který by přímo konkuroval dokončenému hotelu jak co do šíře a kvality 

poskytovaných služeb. Hotel tedy nebude mít z tohoto hlediska problémy 

s prosazením se na trhu v daném regionu. 

• Analýza managementu prokázala organizační zajištění projektu ve všech jeho 

etapách (příprava, realizace, provoz). Realizací projektu dojde v prvním roce 

provozu budovy k vytvoření minimálně 9 pracovních míst, a po tříletém zahájení 

provozu a poskytovaní všech služeb by se měl jejich počet zvýšit až na celkových 

25.  

• Ekonomickým zhodnocení toku peněz analýza potvrdila, že z hlediska finanční 

rentability projekt bude zajišťovat návratnost vložených finančních prostředků, 

která je nezbytná pro podnikatelský záměr, což potvrzují výsledné hodnoty 

kriteriálních ukazatelů. Pro zvýšení jistoty návratnosti finančních prostředků bylo 

zvoleno vysoké procento úrokové míry jako případný dopad ekonomické krize. 
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Projekt rekonstrukce hotelu je na základě ekonomického zhodnocení 

podnikatelského záměru, za dodržení stanovených kriterií je technicky proveditelný, z 

hlediska realizace a provozu hotelového zařízení samofinancovatelný.  

Vzhledem k výše uvedenému vyhodnocení lze konstatovat, že projekt lze realizovat 

a investované prostředky do projektu budou vynaloženy efektivně.  
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