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1. Úvod 

Rozhodnutí o samostatném podnikání je prostorem pro seberealizaci a možností 

úniku případné nezaměstnanosti. Pokud se podnikatel rozhodne podnikat, jeho cíle a 

způsob jejich dosažení by měly být obsaženy v podnikatelském plánu. Podnikatelský 

plán je základní podklad pro každé podnikání. Definuje podnikatelské cíle a strategie 

zvolené k jejich dosažení. Je třeba vzít v úvahu, že se tento plán musí přizpůsobit 

v určitých oblastech nastávající realitě ekonomického prostředí a konkurenci.  

Cílem této diplomové práce je rozpracování plánu na zprovoznění horského 

penzionu „U Lesa“, který bude poskytovat ubytovací a standardní služby pro 

nenáročnou klientelu.  

Na základě marketingového výzkumu bylo rozhodnuto o rekonstrukci objektu 

bývalého rekreačního střediska, který se nyní nachází v neutěšeném stavu na penzion 

s kapacitou 16 pokojů a 4 apartmány.  

Diplomová práce začíná ve své praktické části představením vlastního záměru. 

Popisuje charakteristiku, cíle a poslání podniku. Na základě uvedeného záměru byla 

provedena anketa, jejímž cílem bylo zjistit názor zdejších občanů na danou situaci. 

V části s názvem podnikatelský plán, byla použita metoda SWOT analýza. Dále je 

v části podnikatelský plán popsáno organizační uspořádání struktury podniku, 

majetkové vybavení penzionu a předložen finanční plán. V závěru je vyhodnocení 

předpokládané ekonomické efektivnosti a doporučení pro realizaci podnikatelského 

záměru. 
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2. Podnikatelský plán - teoretická východiska 

2.1 Podnikatelský plán [2] 

Někteří podnikatelé si myslí, že nemusí mít tento dokument, poněvadž 

nepotřebují žádné cizí zdroje. Používají své vlastní zdroje raději, neboť se obávají, že by 

se podnikatelský plán mohl stát předmětem kritického hodnocení. Avšak ve většině 

případech lze vytvořením podnikatelského plánu předcházet zániku nových společností 

(ale i jednotlivců-podnikatelů). 

Tento požadovaný dokument popisující základní smysl existence firmy, 

dlouhodobé cíle a cesty k jeho dosažení slouží jak pro podnikatele, banku tak i pro 

potencionálního investora. Dává tak všem stakeholderům přehled o ambicích projektu a 

o plánu jejich naplňování. 

Plán, který je správně sestaven, ukáže, zda je projekt životaschopný, upozorní 

nás na případná rizika ještě před samotným počátkem podnikání. Pokud potřebujeme 

finanční prostředky od banky, investora či chceme získat společníka pro společné 

podnikání, sestavení plánu je nezbytné. V každém případě by se měl podnikatelský plán 

písemně zpracovat i pokud jde jen o vlastní účely. Ze sestaveného plánu podnikatel 

zjistí dílčí kroky, které ho čekají a kolik na ně bude potřeba financí. 

Při zpracovávání plánu je důležité odhalit možná rizika a sestavit varianty od 

pesimistické po optimistickou.  Případná rizika identifikovat, pokud je to možné i 

kvantifikovat. 

 

2.2 Teorie a metodika tvorby podnikové strategie 

Zpracování strategie začíná analýzou podniku a jeho okolí, v jejímž rámci je 

analyzováno interní a externí prostředí. Na základě výsledků analýz je definováno 

poslání, stanoveny cíle a vize podniku. Také jsou analyzovány silné a slabé stránky, 

formulovány specifické přednosti podniku, nastíněny hlavní strategické operace a 

navržen další postup prací [7]. 
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2.2.1 Analýza okolí podniku [7] 

 Analýza regionu 

Analýza okolí podniku vychází především z analýzy regionu, ve kterém podnik 

působí. Jedná se o možnost zabezpečení plánované výroby výrobními prostředky a 

pracovní silou. Měla by poskytnout informace o důležitých ukazatelích v regionu jako 

například míra nezaměstnanosti, průměrná mzda apod. 

 Analýza trhu 

Tento rozbor se soustřeďuje na vytipování potřeb odběratelů a na očekávaný 

vývoj těchto potřeb. Musí se počítat s koupěschopnou poptávkou, tj. s velikostí 

uvažovaného trhu, se solventností odběratelů a s jejich ochotou platit. Patří zde také 

analýza konkurence (hodnocení skutečných či potenciálních konkurentů podniku). 

 Analýza vědecko-technického rozvoje 

V rámci výrobní techniky a technologie má dobře proponovaná strategie 

podniku respektovat vliv vědeckotechnického rozvoje a jeho působení na strukturu a 

kvalitu výrobků a na efektivnost výroby. Nejde jen o nákup licencí a know-how, ale i o 

přínos nových výrobků na trh.  

 Analýza ekonomického a právního systému 

Týká se vlivů současných i budoucích legislativních změn. Mění se mnoho 

norem upravující podnikání, stejně jako předpisy a vyhlášky, které vymezují podnikání.  

 

2.2.2 Komplexní analýza [13] 

Komplexní analýza je souhrnem externí a interní analýzy. Vedle externí analýzy 

se provádí také zkoumání vnitřní situace podniku, kde se zkoumají nejrůznější faktory: 

organizační struktura, zdroje firmy, úroveň managementu a zaměstnanců, technologické 

postupy, strojní zařízení, silné a slabé stránky firmy. 

Na základě výsledků z komplexní analýzy určíme budoucí tržní pozici podniku, 

určíme marketingové cíle, marketingovou strategii a marketingové plány. Komplexní 

analýza by se měla provádět nejméně jednou za rok. 
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Obr. 2.1  Postup při komplexní analýze podniku 

Pramen:.Oficiální-portál-pro-podnikání-a-export-[online].13.2.2010.                                                    

…………Dostupné-z www:<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management- 

................msp/marketing-rizeni-msp-komplexni-analyza/1001663/45239/>. 

 

„V případě, že je komplexní analýza součástí plánování, uskuteční se první tři 

kroky v plném rozsahu a interpretace i realizace se přizpůsobí potřebám plánování. 

Někdy se některé kroky mohou překrývat; např. definujeme informace, které chceme 

získat, a okamžitě je zpracováváme a analyzujeme při jejich sběru, takže není nutné 

nejprve informace shromáždit a pak je vyhodnotit. Opět záleží na konkrétní situaci.“ 

[13] 

 

 Vypracování projektu komplexní analýzy [13] 

a) definování problému a účelu analýzy; 

b) definování potřebných informací;  

c) stanovení typu informací a jejich zdrojů;  

d) určení metod sběru informací;  

e) způsob zpracování a vyhodnocení informací; 

f) přiřazení odpovědností;  

g) stanovení časového harmonogramu;  

h) sestavení rozpočtu. 
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 Ad a) Definování problému a účelu analýzy 

„Komplexní analýza se provádí nejčastěji z důvodu reorganizace, výrazných 

změn v okolí firmy či z důvodu získání podkladů pro plánování. 

 Ad b) Definování potřebných informací 

Je potřeba vědět, jaké informace potřebujeme. Následující obrázek zobrazuje 

oblasti, o kterých se firmy snaží získat nejrůznější informace. 

 

Obr. 2.2  Externí a interní faktory důležité při komplexní analýze podniku 

 

Pramen: Oficiální portál pro podnikání a export [online].13.2. 2010.  

                Dostupné-z www:<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-   

................msp/marketing-rizeni-msp-komplexni-analyza/1001663/45239/>. 

 

Rozsah komplexní analýzy a množství zjišťovaných informací ve firmách závisí 

na velikosti firmy, jejím geografickém dosahu a na vlastnostech segmentů, které 

obsluhuje. Rozsah analýzy také souvisí s proměnlivostí prostředí - některá odvětví jsou 

náchylnější ke změnám než jiná, např. potravinářství tíhne ke změnám více než těžební 

průmysl, a proto potřebuje informace o trendech častěji.“ [13] 
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2.2.3 Vytipování silných a slabých stránek podniku [10] 

Na základě vytipování silných a slabých stránek podniku se formulují podnikové 

strategie a definují podnikové cíle. Pro stanovení této externí analýzy je potřeba znalost, 

orientaci a kritický pohled na vlastní výrobní činnost. Jedním ze způsobů, jak provést 

tento typ analýzy, je „SWOT analýza“. Podle Šuleře [10] je předpokladem úspěšného 

strategického plánování.  

SWOT analýza hodnotí silné a slabé stránky podniku, hrozby a příležitosti 

spojené s podnikatelským záměrem, projektem, strategií nebo i restrukturalizací. 

Prostřednictvím této analýzy dokážeme souhrnně vyhodnotit fungování podniku, objevit 

problémy nebo nové možnosti růstu. SWOT analýza je součástí dlouhodobého 

plánování podniku.  

 Přednosti – silné stránky 

Obecně lze potvrdit, že úspěšné specifické přednosti podniku jsou ty, které: 

 umožňují proniknout na trh, 

 nepotřebují velké investiční náklady, 

 jsou postavené na vlastní surovinové základně, 

 využívají kvalifikace pracovníků, 

 dlouhodobě se orientují na proniknutí na mezinárodní trhy, 

 chovají se ekologicky a ochraňují životní prostředí. 

Specifické přednosti je nutno cílevědomě vytvářet. Z toho je zřejmé, že se jedná 

o permanentní a časově náročný proces, který by měl vyústit ve vytvoření určitého 

pracovního profilu podniku. Podnik se tak stane osobitým. 

 Nedostatky - slabé stránky 

Mezi obecné specifické nedostatky podniku patří: 

 omezená schopnost podniků konkurovat, 

 nízká produktivita práce, 

 nedostatek vlastních investičních prostředků, prostředků pro inovace, 

 nedostatečný rozvoj a transfer nových technologií a nedostatečná provázanost 

podniků s institucemi výzkumu a vývoje, 

 nepřehlednost informací o trzích. 
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 Příležitosti 

SWOT analýza umožňuje rozlišit atraktivní  příležitosti, které mohou firmě 

(projektu) přinést výhody. Příležitosti by měly být posuzovány z hlediska jejich 

atraktivnosti a pravděpodobnosti úspěchu. Může zde patřit rostoucí počet zákazníků, 

uvedení nových technologií, které může organizace snadněji využívat, lepší vztahy 

s dodavateli. 

 Hrozby 

Hrozby představují opět opak příležitostí, stejně jako slabé stránky opak silných 

stránek. Hrozbou může být  nová a silnější konkurence ohrožující stabilitu firmy na 

trhu, nestabilní politická situace v oblasti, kde se firma pohybuje, různé živelné 

pohromy, fluktuace pracovníků ke konkurenci, ztráta dobrého jména firmy a dobrého 

povědomí o značce mezi zákazníky. 

 

2.2.4 Vize, Poslání a strategické cíle podniku 

Poslání – vytváří směr pro určení oblasti podnikání a pro sjednocující filosofii 

podniku, jak se v ní uplatnit.  

Vize – navazuje na poslání, je to stručná představa budoucího podniku, kam se 

chce ve své oblasti podnikání dostat. 

Strategické cíle – vymezují se jak pro celek podniku, tak  i pro jeho hlavní 

obory podmiňující jeho rozvoj. Tyto cíle je nutné navzájem sladit. Strategické cíle jsou 

především  záležitostí top managementu podniku.  

  Vize podniku podle Součka a Marka [7] se dělí: 

Základní představa o budoucí podobě podniku - vyjadřuje, čím se chce 

podnik v průběhu strategického období stát, konkrétně co chce  poskytnout svým 

majitelům, zaměstnancům a zákazníkům.  

Základní hypotéza a scénáře budoucího vývoje podnikatelského prostředí - 

měly by být v souladu s principy strategického myšlení a scénáře by měly být 

vypracovány ve více variantách, minimálně realistické a pesimistické. 
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Zásadní strategické rozhodnutí o tempu vývoje tržeb a jejich sortimentní 

struktura - jedno ze základních strategických rozhodnutí, které je ovšem i jedno 

z nejobtížnějších. Určuje tempo rozvoje tržeb v průběhu strategického období v členění 

na jeho jednotlivé roky a na jednotlivé produkty nebo jejich skupiny. 

Tvorba a realizace strategie podle Šuleře [10] by měla být provedena na základě 

konkretizace cílů dle metody SMART. Cíle by měly být: 

S – specific (specifické, zvláštní, originální), 

M – measurable (měřitelné, pokud je to možné), 

A – agreed (akceptovatelné pro jednotlivé zájmové skupiny), 

R – realistic (reálné, reálnější než vize a poslání), 

T – trackable (termínované a tím lépe sledovatelné). 

 

2.2.5 Volba výhodné lokality 

Volba výhodné lokality má významný vliv na budoucí výkonnost podniku. U 

vyhraněné lokality dle Hirsche a Peterse [3]  by neměly být problémy s: 

 nájemným, 

 parkováním, 

 frekvencí chodců, 

 dopravním zatížením, 

 dostupností městskou hromadnou dopravou, 

 vzdáleností od dopravních tepen, 

 viditelností, označením, prostředím, 

 okolím – sousedství, 

 vchody a východy, 

 profilem tržního prostředí, 

 vzdáleností od konkurence. 

 Výrobce musí dále zvážit: 

 nakládací a expediční prostory, 

 přístup k hlavním distributorům, 

 přístup k hlavním dodavatelům, 

 zdroje pracovních sil. 
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2.3 Financování investice[14] 

K financování projektu je možné použít různé typy půjček, různorodé druhy a 

formy zdrojů financí. V zásadě je však můžeme rozlišit na zdroje vlastní a zdroje cizí.  

Mezi zdroje vlastní patří zejména základní kapitál, zisk, odpisy či tržby z prodeje 

majetku, mezi zdroje cizí (externí) pak bankovní či obchodní úvěry, leasing, různé 

druhy dotací a rizikový kapitál.  

Bankovní úvěry – jsou nejznámější a také nejvíce využívanou formou vnějšího 

financování. Podmínkou k získání bankovního úvěru je předložení podnikatelského 

plánu a také kvalitní zajištění ve většině případě pomocí nemovitosti. Nákladem 

bankovního úvěru je úrok, který je stanovován individuálně v závislosti na bonitě 

klienta a kvalitě zajištění.  

Obchodní úvěry – tento druh úvěru je možno získat dodavatelskou dohodou o 

prodloužení doby splatnosti závazků. Vyskytují se i úvěry odběratelské, kdy finanční 

prostředky poskytuje odběratel, a to formou platby záloh za poskytnuté zboží či služby. 

Operativní leasing – pronájem prostředku je časově ohraničen. Nemusí se 

uskutečnit koupě předmětu leasingu. Po ukončení trvání doby leasingu zůstává předmět 

ve vlastnictví pronajímatele. 

Finanční leasing - patří mezi nejčastější a nejvyužívanější formu financování. 

Jedná se o obchodní operace mezi pronajímatelem a nájemcem, které zajišťují užívání 

předmětu leasingu dle potřeb a požadavků nájemce. Součástí smlouvy je stanovené 

předkupní právo nájemce po řádném ukončení leasingové operace.  

Rizikový (soukromý) kapitál – je kapitál určený k zakládání, růstu nebo 

odkupu podniků s rychlým růstovým potenciálem. Rizikový investor za poskytnutý 

kapitál dostává dohodnutý podíl na zisku. Rizikový investor zároveň nese i riziko 

neúspěchu, po určité době obvykle formou prodeje svého podílu z firmy vystoupí. 

 

2.4 Tok hotovosti (cash flow) [15] 

Pro podnik je tok hotovosti nejpřesnějším indikátorem úspěšnosti, zejména 

v prvotních fázích. Přesně a důkladně propracovaný tok peněz bude nejdůležitějším 

finančním výkazem. Peněžní tok plní několik funkcí. Každý podnik by jej měl mít 

propracovaný alespoň na rok dopředu. Pro získání úvěru se často sestavují peněžní toky 

http://poradna.finance.cz/dane/tema-49/odpisy/
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na každý rok čerpání a splácení úvěru. V prvotní fázi vývoje podniku je běžné, že čísla 

nejsou zcela přesná a spolehlivá. Nesnižuje to ovšem jejich důležitost, protože ukazují 

realisticky zvážené potenciální příjmy a náklady.  

Cash flow srovnává v daném období příjmy a výdaje. Sleduje, zda je podnik 

schopen dále obchodovat s finančními prostředky jako aktiva v bance, kontokorent, 

půjčka, faktoring, které má k dispozici. 

Pokud tok hotovosti ukáže, že podnik přežije pouze na základě nezbytného 

kapitálu investora, žádný investor nebude mít zájem. Výjimkou by byly přechodné 

sezónní výkyvy. 

 

2.5 Rentabilita a doba návratnosti [12] 

 Rentabilita 

Ukazatele rentability slouží k posouzení celkové úspěšnosti a hospodářské 

schopnosti firmy. Jsou relativním vyjádřením zisku, tj. míry zisku, což umožňuje přímé 

srovnání podnikové výnosnosti s bankovními úrokovými sazbami.  

  ROA - Return on Assets - návratnost jmění 

Ukazatel návratnosti (výnosnosti, rentability) aktiv, který se rovná podílu zisku a 

celkového kapitálu. 

 ROE - Return on Equity - návratnost vlastního kapitálu 

Ukazatel návratnosti (výnosnosti, rentability) vlastního kapitálu, který se  rovná 

podílu zisku a vlastního kapitálu. 

 Doba návratnosti 

Je hodnocení efektivnosti investičních variant, v praxi se často používá, 

z teoretického hlediska je však méně vhodná. Jedná se o počet let, za který se kapitálový 

výdaj splatí peněžními příjmy z investice. 
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2.6 Podnikatelské riziko [12] 

Součástí podnikání je riziko, které je spojeno na jedné straně s nadějí na 

dosažení dobrých hospodářských výsledků, na druhé straně je doprovázeno nebezpečím 

podnikatelského krachu, vedoucího ke ztrátám, které mohou vést k jejímu úpadku. 

Je zřejmé, že hospodářské výsledky podnikatelské činnosti ovlivňuje větší počet 

faktorů, jejichž budoucí vývoj může být značně nejistý. Měli bychom proto vždy mít 

promyšlený postup minimalizace škod pro případ, že podnik nebude dosahovat 

úspěchu. 

Jak uvádí Valach [12]: Podnikatelské riziko je nebezpečí, že skutečné výsledky 

podnikání se budou odchylovat od výsledků plánovaných. 

Mezi odchylky, které mohou nastat, rozdělujeme: 

- žádoucí – vyšší zisky, vyšší rentabilita, nežádoucí – ztráta, neoslovení zákazníků 

- odchylky jsou různě velké 

Na podnikatelské riziko by se mělo pohlížet z pozitivní (vyššího zisku) a 

negativní stránky (pokles zisku, případná ztráta). 

 

2.6.1 Příčiny podnikatelských rizik [12] 

a) Riziko objektivní – neovlivňuje ji činnost podniku. Patří zde například: živelné 

pohromy, politické změny. 

b) Riziko subjektivní – ovlivňuje ji činnost podniku. Řadíme zde například: 

nedostačující znalosti v oboru podnikání, neschopnost přizpůsobit se změnám.  

c) Riziko kombinované – je kombinací objektivního a subjektivního rizika. 

Například: kombinace politických změn e neschopnost se přizpůsobit změnám. 

 

2.6.2 Druhy podnikatelských rizik [12] 

a) riziko provozní (poruchy strojů, pracovní úrazy, stávky zaměstnanců), 

b) riziko tržní (nízký odbyt, kolísání kurzů, inflace), 

c) riziko inovační (nezájem o nový zavedený produkt na trhu), 

d) riziko finanční (riziko financování z cizích zdrojů, neschopnost splácet úvěr), 

e) celkové podnikatelské riziko (zahrnuje všechny předchozí rizika), 
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f) riziko systematické (postihuje všechny podniky, jedná se o změny daní, úroků), 

g) riziko nesystematické (postihuje jednotlivé obory, podniky, projekty), 

h) riziko ovlivnitelné (lze ovlivnit, např. riziko krádeže, riziko cenové), 

i) riziko neovlivnitelné (nelze ovlivnit, např. změna daní, politické změny). 

 

2.6.3 Ochrana proti rizikům [12] 

Valach (2001, str. 160) ve své literatuře uvádí: 

 „V tržní ekonomice dopadá riziko převážně na podnik, je přirozené, že podnik 

se snaží chránit proti riziku, poznávat riziko. Provádí rizikovou politiku, řízení rizika. 

Rizikovou politiku podniku lze definovat jako takovou činnost podniku, která 

zahrnuje: 

- identifikaci rizika (příčiny, druh rizika), 

- měření stupně rizika (vysoký stupeň rizika, normální, nízký), 

- kvantifikace vlivu rizika na podnikatelskou činnost (vliv rizika na zisk, finanční 

situaci apod.), 

- ochrana proti rizikům (rozložení rizika, přesouvání rizika).“ 

Při zmírňování rizika existují určité způsoby ochrany proti negativním dopadům 

rizika.  

 Volba právní formy podnikání 

Omezení dopadů rizika podnikání na předem vytyčenou část vlastního majetku 

podnikatele: 

 samostatný podnikatel ručí neomezeně celým majetkem, 

 komanditisté ručí do výše svého vkladu, komplementáři ručí celým svým 

majetkem, 

 ve společnosti s ručením omezeným společníci ručí do výše upsaných vkladů, 

 akcionáři ručí do výše svých upsaných akcií. 

 Prosté omezování rizika 

V podniku se stanoví rizikové meze, hranice, kam je možné, aby podnik došel. 

Například se stanoví mez minimální ceny, maximální výše úvěru. 



 
15   

 Rozložení rizika 

Mezi nejčastější formy rozložení rizika patří: 

a) rozšiřování výroby: například si podnik sám vyrábí polotovary, není závislý na 

dodavateli, 

b) geografická diverzifikace – v každé zemi jsou odlišné podmínky pro podnikání 

(méně přísné ekologické podmínky, rozdílná výše daní, rozdílná výše mzdy), 

c) diverzifikace z hlediska dodavatelů – volba několika dodavatelů, 

d) diverzifikace z hlediska odběratelů – neovlivňuje nás pouze jeden zákazník, ale 

několik zákazníků, 

e) diverzifikace v oblasti financování. 

 Flexibilita podnikání 

Víceúčelový výběr technologie, která je upotřebitelná pro více účelů napomáhá 

podniku schopně a rychle reagovat na změny, aby nedocházelo k vysokému růstu 

nákladů.  

 Dělení rizika 

Týká se většinou velkých projektů, které jsou náročné na kapitál s nejistým 

odbytem. Riziko je rozděleno mezi účastníky, kteří se podílejí na společném projektu. 

 Přesunutí rizika 

a) na dodavatele prosazením stálých cen dodávaných surovin ve smlouvách i při 

očekávaném růstu cen surovin, 

b) prosazení stálých prodejních cen, 

c) formou leasingu přesunu riziko na leasingovou společnost, 

d) termínované zajištění. 

 Pojištění 

Přenášení rizika za úplatu na pojišťovnu. Jedná se o živelné pohromy, škody 

způsobené krádeží.  

 Etapová příprava a etapová realizace projektu 

Touto cestou se snižují možné ztráty, ale taktéž mohou růst investiční náklady. 
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Projekt je rozdělen na etapy, jehož každá etapa má varianty možné realizace. 

Např. při nejistém odbytu jednou z variant bude, že výstavba bude realizována postupně 

s počáteční menší kapacitou až v následujících etapách se rozšíří kapacita. 

 Tvorba rezerv v podnicích 

Záměrně tvořené rezervy snižují riziko. V případě, že ztráta nevznikne, 

vytvořené rezervy zvýší vlastní kapitál podniku.  

Valach (2001, str.163) ve své literatuře [12] uvádí : „Ochrana proti rizikům má 

ovšem pro podnik nejen důsledky v omezení rizika, ale i další ekonomické důsledky. 

Především se zvyšují některé náklady. Např. pojistné se zahrnuje do nákladů na výrobu, 

zvyšují se i investiční náklady při etapové výstavbě, zvyšují se i náklady v souvislosti 

s diverzifikací. Vyšší bezpečnost nelze získat zadarmo. Ve většině případů nejde proto o 

minimalizaci rizika, ale o jeho snížení na určitou ekonomickou míru. Vždy je třeba 

posuzovat důsledky ochrany rizika komplexně. Někdy ochrana proti riziku může 

vyvolávat tzv. sekundární rizika, na která je třeba také reagovat. Např. pojistné zásoby 

mohou vést ke znehodnocení v důsledku dlouhodobějšího skladování nebo tvorba 

společných podniků může vést k obtížím při jejich fungování s ohledem na odlišné 

přístupy k řízení.“ 

 

2.7 Výzkum trhu [2] 

Výzkum trhu je proces shromažďování a analýzy dat o trhu, zákaznících, a 

konkurenci. Výzkum trhu poskytuje data, která jsou podkladem pro marketingové 

rozhodnutí. Základní výzkum trhu tvoří dvě obsáhlé oblasti: analýza trhu a analýza 

konkurence.  

 

2.7.1 Analýza trhu  

Analýza trhu umožňuje hluboký pohled do podnikatelského oboru, o kterém 

přemýšlíme, představí potřeby našich potenciálních zákazníků.  

Hingston (2002, str. 30) ve své literatuře uvádí [2]: „ Firmy, které nabízejí nový 

produkt nebo službu ve stadiu expanze, často prosperují lépe než ty, které se na trhu 

objeví v jeho pozdější fázi. Na druhé straně jsou podnikatelé v rané fázi vystaveni 
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většímu riziku. Zjistit, ve kterém stádiu se váš trh právě nachází, můžete pomocí tzv. 

výzkumu „od stolu“ (sekundárního výzkumu). Vaše plány může významně ovlivnit 

změna legislativy. Jste-li na pochybách, informujte se u příslušného podnikatelského 

svazu či sdružení.“ 

 Lokální průzkum
 
[2] 

Nejlepší zdroje informací najdeme v samotném odvětví podnikání, ve kterém 

chceme podnikat. Je důležité zjistit, po čem se dlouhodobě poptává a co se dobře 

prodává. Dalším zdrojem informací je pohled na stejný obor, avšak v jiném regionu 

země, aby se to netýkalo přímého konkurenta.  

 Cílový trh [2] 

Cílový trh je okruh obyvatel, který by mohl používat daný produkt nebo službu. 

Je třeba si stanovit segment zákazníků, zjistit jejich potřeb a stanovit výhody vyplývající 

z našeho produktu či služby.  
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Metoda Co dělat Co vzít v úvahu 

Reklama 

Zadávání reklamy nabízející 

spotřebitelům, kteří odpovědí, 

informace o našem výrobku. 

 Jde o nejjednodušší 

metodu, jak podniky si mohou 

ověřit reakci na trhu. 

 Vyhýbat se v reklamě 

zavádějícím tvrzením nebo 

prohlášením. 

 Tato metoda se spoléhá, 

že nás lidé budou kontaktovat. 

Odezva však může být 

minimální. 

Vzorky 

Dodávání potenciálním kupujícím 

vzorky. Přijímání objednávek 

před zahájením výroby. 

 Umožní kvantifikovat 

pořizovací náklady a překonat 

technické problémy.  

 Typické u módy, 

dárkových předmětů, kupující 

jsou zvyklí objednávat 

dopředu. 

Nabídkové dopisy 

Zasílání potenciálním zákazníkům 

dopis, zda by měli zájem o naši 

nabídku. 

 Dopisy se adresují 

jmenovitě uvedeným 

jednotlivcům, každý dopis má 

datum, podpis a případně 

telefonní kontakty. 

Doručování letáků 
Vkládání letáků do dopisních 

schránek, časopisů, novin. 

 Méně osobní verze 

nabídkového dopisu. 

 Levná a cílená metoda, 

odezva bývá ovšem velmi 

malá. 

Výstavy nebo 

obchodní přehlídky 

Pronajmutí stánku na výstavě 

nebo veletrhu. 

 Možnost získat 

okamžitou odezvu 

potenciálních spotřebitelů. 

 Možnost zdokonalit 

výrobek nebo službu a stanovit 

ceny. 

 Nevýhoda: může jít o 

nákladnou akci, projekt je 

odhalen konkurenci. 

Skupinové 

rozhovory 

Pozvání vybraných osob na 

předváděcí akce. 

 Otevřené diskuse, 

odpovědi mohou přinést cenné 

údaje.  

 Poměrně malé náklady. 

 

 

Tab. 2.1 Metody testování trhu [2] 

Pramen: Hingston, (2002, str. 37).  
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2.7.2 Analýza konkurence
  
[2] 

Z důkladného pozorování konkurentů můžeme získat potřebné a zajímavé 

informace, poznat jejich silné a slabé stránky. Usilování o průlom na stávající trh klade 

několik otázek. Jak zákazníky odlákat od konkurence? Jedním ze způsobů je nabídka 

kvalitnějšího výrobku (služby) nebo cenová konkurence.  

 

2.7.3 Metody výzkumu [2] 

 Využívání dotazníků
 
 

Mezi nejlepší způsoby zjištění potřeb, názorů a zvyků zákazníků patří dotazník. 

Účinné dotazníky jsou postaveny na pěti „zlatých pravidlech“: 

Dodržování krátké a jednoduché formy - dotazník by měl být složen z pěti až 

desíti otázek. Otázky, které mají výběr z několika možností odpovědi a otázky 

s odpovědí ano nebo ne se řadí mezi nejsnadnější a nejrychleji se analyzují. 

Vyhýbání se sugestivních otázek. 

Minimalizování otevřených otázek - nejlepší přístup je kladení otázek 

umožňující jasnou odpověď se zakončením v otevřené otázce. Otázky by měly být 

specifické, pečlivě vypracované s pevnými závěry. 

Kontaktování správných lidí - získávání správných osob formou dotazování 

dům od domu, prostřednictvím telefonu, dotazování na ulici, dotazování v místě, kde se 

perspektivní zákazníci shromažďují.  

Kontaktování dostatečného počtu lidí - přesnější výsledky dostaneme při 

dotazování co největšího počtu lidí. Pro snadnější analýzu rozdáváme každé osobě nový 

dotazník.  

 Přímé pozorování 

Pozorováním vnímáme jevy ve vnější podobě. Mohou být pozorovány prvky 

kupního chování, spotřebního chování, umístění produktů. Pozorování řadíme mezi 

málo používaný způsob výzkumu z důvodu náročnosti na čas, na přesnost, na 

spolehlivost zjištěných jevů a na počet pozorovatelů.  
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 Experiment 

Experiment je považován za málo používaný zdroj informací. Je buď tržní, ve 

kterém se pozorují za záměrně vytvořených podmínek výsledky, nebo laboratorní, kde 

v laboratorním prostředí je modelována konkrétní spotřební situace, na kterou daná 

osoba reaguje.  

2.7.4 Vyhodnocení celkové situace [2] 

Po dokončení výzkumu je třeba vyhodnotit celkovou situaci. Obrovské množství 

informací je třeba posoudit objektivním a racionálním způsobem. Objevuje se zde 

hrozba protiútoku ze strany stávajících podniků. Podniky by mohly zahájit akce 

snižování cen s cílem dostat podnik do cenové války, snaha o přebrání klíčových 

zaměstnanců  nabídkou vyšších mezd nebo narušování dodavatelských vztahů. Jedna ze 

strategií, jak přežít na trhu, je volba nenápadného postupu, aby konkurence neměla 

zdání přicházející hrozby.  

 

2.8 Test investora 

Hingston (2002, str. 38) ve své literatuře uvádí [2] : „ Nenáročný způsob 

posouzení našeho záměru spočívá v aplikaci stejného postupu, který by zvolil investor 

zvenčí, pokud by měl zájem o náš projekt. Investor v novém podniku hledá tři rozhodné 

rysy: 

Obtížný vstup na trh – proč by někdo stál o projekt s obtížným vstupem na trh? 

Odpověď lze najít v jednoduché skutečnosti – jakmile podnik zahájí činnost a druhým 

bude připadat, že je úspěšný, povzbudí nástup imitátoru „já taky“. Tito imitátoři způsobí 

možnost cenových válek. Je tudíž velkou výhodou mít projekt, který se nedá snadno 

okopírovat. Projekt s vysokými počátečními investicemi není sám o sobě pro ostatní 

žádnou samozřejmou překážkou. 

Vysoké marže – jde o poměrně pochopitelný požadavek, protože vysoké marže 

budou znamenat dobrou výnosnost. Ale také to znamená, že podnik by se měl 

vyznačovat příznivým „cash flow“, měl by mít dostatek prostředků na další rozvoj a 

měl by být schopen přežít i případy, kdy neočekávané události vyústí v erozi marží. Je 

obtížné obecně určit, jaká marže je vysoká nebo nízká, protože to závisí na mnoha 

skutečnostech. 
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Dlouhá životnost – ve fázi plánování malé podniky často tento faktor nezvažují, 

protože mají sklony ke zdůrazňování výsledků v krátkém časovém horizontu. Dlouhá 

životnost v této souvislosti zkrátka znamená, že projekt po svém spuštění bude 

pravděpodobně trvale konkurenceschopný a po řadu let ziskový bez nějaké zásadní 

změny, případně dalších investic. „Módní“ podnikatelské projekty se nedoporučují, 

stejně tak jako ty, které staví na velkém množství pomíjivých faktorů nacházejících se 

mimo náš vliv, jako např. směnné kurzy nebo vývoj vyspělé technologie. 

Pokud projekt zdařile obstojí v tomto testu, podaří se mu zřejmě upoutat 

investorův zájem natolik, že se o něj začne blíže zajímat.“ 

 

2.9 Volba právní formy podnikání 

Jedním z nejdůležitějších kroků před založením podniku je volba právní formy 

podnikání. Při založení podniku bychom měli být rozhodnuti o svém místě podnikání, 

právní formě a výběrem svých společníků, neboť tyto faktory mohou později velmi 

ovlivnit hospodaření podniku. V publikaci Synka [9] se uvádí tato kritéria, které by měl 

podnikatel zohlednit vzhledem k volbě právní formy:  

 způsob a rozsah ručení (podnikatelské riziko), 

 oprávnění k řízení, 

 počet zakladatelů, 

 nároky na počáteční kapitál, 

 administrativní náročnost založení podniku a rozsah výdajů spojených se 

založením a provozováním podniku, 

 účast na zisku/ztrátě, 

 finanční možnosti, zvláště přístup k cizím zdrojům, 

 daňové zatížení, 

 povinnost zveřejnění. 

 

2.10 Obchodní společnosti
  
[16] 

Ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník byly vybrány hlavní aspekty 

podnikání u právnických osob: 
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„Veřejná obchodní společnost - je společnost, ve které alespoň dvě osoby 

podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně 

celým svým majetkem. 

Komanditní společnost - je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za 

závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním 

rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem 

(komplementáři). 

Akciová společnost - je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý 

počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků 

celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Základní kapitál 

společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií musí činit alespoň 20 000 000 Kč, 

nestanoví-li zvláštní právní předpis vyšší částku. Základní kapitál společnosti založené 

bez veřejné nabídky akcií musí činit alespoň 2 000 000 Kč. Jestliže zvyšuje společnost, 

jejíž základní kapitál je nižší než 20 000 000 Kč, základní kapitál veřejnou nabídkou, 

musí jej zvýšit nejméně na 20 000 000 Kč. 

Družstvo - je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem 

podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. 

Musí mít nejméně pět členů; to neplatí, jsou-li jeho členy alespoň dvě právnické osoby. 

Společnost s ručením omezeným - je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen 

vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno 

splacení vkladů do obchodního rejstříku. Společnost může být založena jednou osobou 

a mít nejvíce padesát společníků. Výše základního kapitálu společnosti musí činit 

alespoň 200 000 Kč a výše vkladu společníka musí činit alespoň 20000 Kč.“ 
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3. Představení vlastního záměru 

3.1 Charakteristika horského penzionu 

Název firmy:   Penzion „U Lesa“, s.r.o. 

Sídlo:    Dolní Bečva 430, Rožnov pod Radhoštěm 756 61 

Předmět podnikání:  Hlavní činnost: ubytování 

Vedlejší činnost: tenisové kurty a koupaliště 

Cíl: Společnost má pro podnikání do roku 2015 stanoveny následující 

cíle:  

- zvýšení ubytovací kapacity o dalších 20 lůžek,  

- poskytnutí komfortnějšího ubytování a to prostřednictvím: zavedení televize a 

klimatizace do každého pokoje a apartmánu, 

- rozšíření služeb o vybudování krytého bazénu a nafukovací tenisové haly pro 

ubytované i veřejnost. 

Poslání:   „U nás můžete odpočívat jak aktivně, tak pasivně.“ 

Druhy živností: Ohlašovací živnost vázaná (koupaliště), (tenisové kurty) 

Koncesovaná živnost (ubytování) 

Logo: 

Obr. 3.1 Logo penzionu 
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3.2 Rozhodovací proces 

Objekt bývalého rekreačního střediska se nyní nachází v neutěšeném stavu, a 

proto je nutné ho zrekonstruovat. Vliv na rozhodovací proces o využití objektu měl i 

provedený marketingový průzkum. Tento průzkum odhalil názory občanů města 

Rožnov pod Radhoštěm a pomohl k vytvoření představy o využití objektu bývalého 

rekreačního střediska. Na základě tohoto průzkumu bylo rozhodnuto o rekonstrukci 

objektu na penzion s kapacitou 16 pokojů a 4 apartmánů. 

 

3.3 Motivační aspekty pro návštěvníky Rožnova pod Radhoštěm 

 malebnost okolí, 

 celoroční možnost sportovního vyžití, 

 velké množství významných kulturních památek, 

 vysoká úroveň ubytování. 

 

3.4 Marketingový průzkum 

Pro účely případové studie opětovného využití objektu byl proveden v městě 

Rožnov pod Radhoštěm marketingový průzkum. Záměrem bylo zjistit názor zdejších 

občanů na danou situaci. Průzkum byl proveden z anketních lístků ze vzorku 100 

dotazovaných v průběhu roku 2009/2010 a to v prostorách rožnovských supermarketů. 

V příloze č. 1 je zobrazen anketní lístek. 
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3.4.1 Výsledky marketingového průzkumu: 

Graf 1 

 

Z grafu číslo 1 je jednoznačně jasné, že obyvatelům se v Rožnově pod 

Radhoštěm líbí a jsou zde spokojeni. 

Graf 2 

 

Graf číslo 2 ukazuje, jak obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm tráví svůj volný 

čas. Největší aktivita pro většinu obyvatelstva je sport a příroda. 
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Graf 3 

 

V grafu číslo 3 se zjišťovalo, zda lidé dávají přednost na dovolené vlastnímu 

stravování před stravováním zajištěném v penzionu nebo v hotelu. Z průzkumu nám 

vyplynulo, že 60 % dotazovaných dává přednost vlastnímu stravování. 

Graf 4 

 

Graf číslo 4 uvádí představu obyvatelstva města Rožnov pod Radhoštěm o 

využití bývalého rekreačního střediska Orbita. Převažují zde dvě možnosti: penzion 

nebo galerie/muzeum. 
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Graf 5 

 

Jak můžeme vidět v grafu číslo 5, obyvatelé postrádají ve svém městě nejvíce 

kultury. Dále projevili zájem o další koupaliště a tenisovou halu. Objevil se zde návrh, i 

když jen u malého počtu obyvatelstva, o vybudování nemocnice, protože Rožnov pod 

Radhoštěm má pouze polikliniku. 

 

3.4.2 Vyhodnocení marketingového průzkum 

Provedený marketingový průzkum prokázal, že občané Rožnova pod Radhoštěm 

nejčastěji tráví svůj volný čas v přírodě a sportovní aktivitou. Dále se v anketě 

zkoumalo, jakou formou se obyvatelé města na dovolené stravují. Zjistilo se, že nejvíce 

lidem vyhovuje vlastní stravování v zařízených kuchyňkách. Na základě této odpovědi 

jsem se rozhodla o zavedení kuchyněk do dvoulůžkových pokojů a apartmánů. 

Představa občanů o využití bývalého rekreačního střediska byla taková, že převažovaly 

dvě možnosti: penzion a galerie/muzeum. V galerii by občané rádi viděli například 

obrazy valašských malířů jako jsou Hofman, Hartinger. V muzeu by občané uvítali 

nahlédnutí do historie počátku vzniku Rožnova pod Radhoštěm. Podle názorů 

dotazovaných, by se v muzeu mohly nacházet různé dokumenty, fotografie a posléze 

přednášky pamětníků Rožnova pod Radhoštěm. Nejvíce mě zaujala myšlenka 

v pokračování provozu zaběhlého rekreačního střediska, které, jak jsem již uvedla, 

ukončilo provoz a začalo se nacházet v neutěšeném stavu a mohlo by-skončit-také-

demolicí. 
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4. Podnikatelský plán 

Dlouhodobě zavedené rekreační středisko ukončilo provoz počátkem 

ekonomické krize. Bývalé rekreační středisko fungovalo jako společnost s ručením 

omezeným. Z důvodu, že podnik neměl žádnou únikovou cestu ze stávající stagnace 

ekonomiky, byl velký počet zaměstnanců, kteří byli vysoce finančně nadhodnoceni a 

infrastruktura byla velmi slabá, podnik byl donucen ukončit svou činnost. Na základě 

výsledků marketingového průzkumu bylo rozhodnuto o pokračování provozu zaběhlého 

rekreačního střediska, které se nyní nachází v neutěšeném stavu a mohlo by skončit také 

demolicí. 

Jako právní forma podnikání bude vybrána společnost s ručením omezeným. 

Prvním jednatelem bude majitelka Erika Hudáková, která vloží vklad 100 000 Kč, 

druhým jednatelem bude účetní, která taktéž vloží vklad 100 000 Kč. Společnost 

vznikne sepsáním společenské smlouvy formou notářského zápisu a zápisu 

v obchodním rejstříku.  

 Společenská smlouva dle (Hingstna, 2002, str. 162) bude obsahovat: 

 určení společníků (jméno, příjmení, bydliště), 

 předmět podnikání, 

 sídlo firmy, 

 zahájení činnosti, 

 kapitál, 

 závazky jednotlivých společníků, 

 rozhodování, 

 výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka včetně způsobu a 

termínu jeho splacení, 

 hlasovací právo, 

 dispoziční právo k firemním účtům, 

 dělení zisků a ztrát, 

 limit čerpání z účtu, 

 určení správce vkladu, 

 dovolené, 

 nemoc a nezpůsobilost, 
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 přijetí nového společníka, 

 odchod některého ze společníků na odpočinek, 

 úmrtí společníka, 

 likvidace společnosti, 

 vklad tichého společníka, kterým je nepeněžní forma obsahuje posudek znalce a 

jeho ocenění. 

Majetek bývalého rekreačního střediska bude vložen do penzionu „U Lesa“. 

Jedná se o budovy, pozemky, zařízení, koupaliště, tenisové kurty, které patří do majetku 

soukromé osoby. Majitel si ponechá nemovitost a majetek ve svém vlastnictví a bude se 

podílet na zisku penzionu. Tento majetek bude vložen do penzionu formou tzv. tichého 

společenství, které bude ošetřeno písemnou smlouvou odpovídající obchodnímu 

zákoníku. Tichý společník (majitel) se samozřejmě bude podílet i na případné ztrátě 

z podnikání, přičemž rozsah jeho účasti na ztrátě bude stejný jako rozsah jeho účasti na 

zisku, a to ve výši 20 %. Tichý společník (majitel) bude mít nárok na nahlížení do 

dokumentace, účetních záznamů a právo na obdržení stejnopisu účetní uzávěrky. O 

odprodeji nemovitosti současný majitel momentálně neuvažuje, neboť chce nemovitost 

udržet dále pro své potomky. Po 15 letech bude spolupráce pokračovat dalších 15 let dle 

smlouvy, při které se začínalo s provozem penzionu. Může dojít pouze ke změně podílu 

na zisku. 

 

4.1 Způsob řízení a organizační struktura 

Jednatelka Erika Hudáková bude zároveň i manažerkou penzionu. Pro provoz 

svého podnikání bude jednatelka potřebovat následující zaměstnance: vlastní účetní, 

která je druhým jednatelem penzionu, údržbáře, pokojskou, recepční a plavčíka pro 

koupaliště, který bude zároveň i správcem tenisových kurtů. 

Jednatelka 

 řídící činnost, 

 marketingová činnost, 

 obchodní činnost, 

 plánování a kontrola. 

 



 
30   

Recepční 

 hmotná odpovědnost, 

 ubytovací činnost. 

Účetní (vlastní) 

 finanční činnost, 

 vedení účetnictví, vztahy s bankou a jinými institucemi. 

Údržbář  

 oprava a údržba penzionu a jeho příslušenství. 

Pokojská  

 úklidová činnost. 

Plavčík (sezónní brigádník) 

 záchranná činnost. 

 

V prvních pěti měsících podnikání v roce 2011 se předpokládá obsazenost pouze 

50 % z důvodu zahájení provozu a předpoklad, že zákazníci ještě nebudou vědět o 

novém horském penzionu. Od šestého měsíce se očekává již zaběhnutý provoz a 

obsazenost penzionu by měla být vyšší.  

Tenisové kurty budou otevřeny od dubna, provoz koupaliště bude zahájen od 

června.  

V prvním roce v hlavní sezóně je obsazenost penzionu zajištěna smlouvami u 

cestovních kanceláří a Valašského muzea v přírodě. Celoročně jsou zajištěny smlouvy o 

ubytování s řidiči dálkových přeprav a řidiči autobusové přepravy. Vedlejší sezóna je 

smluvně zajištěna firmami, které pořádají školení pro své zaměstnance, firmami 

pořádající prezentace, předváděcí a seznamovací akce. 

Reklama a propagace pro podporu činnosti bude prezentována na stáncích 

veletrhů Cestovního ruchu, internetem a informačními centry v regionu. 

Konkurence služeb v městě Rožnov pod Radhoštěm je docela značná, protože se 

zde již nachází koupaliště, tenisové kurty a ubytovací zařízení tohoto typu. Ovšem 
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z důvodu, že ceny konkurence jsou průměrně o 30 % vyšší oproti našim cenám pro 

hlavní a vedlejší sezónu, z cenového hlediska se tedy předpokládá konkurence nízká. 

4.2 Majetkové vybavení penzionu 

Stávající objekt č.p. 430 v Rožnově pod Radhoštěm bude penzionem rodinného 

typu s 16 pokoji a 4 apartmány. Prostory v podzemním podlaží budou sloužit pro 

společenské účely a pro skladování zásob. V případě únikového plánu, zde bude 

půjčovna kol, lyží a pekárna. V přízemí bude vstupní část s recepcí a kanceláří 

recepčního, 8 pokojů, školící místnost, rautová místnost a kuchyň. V prvním patře bude 

8 pokojů, 4 apartmány a 2 kanceláře. V podkroví se bude nacházet sklad lůžkovin a 

úklidová komora. 

Hospodářský objekt bude sloužit jako provozní, technické zázemí penzionu. 

V prostoru původní stodoly bude zřízena garáž pro dva vozy s návazností na domácí 

dílnu, umožňující drobné opravy zařízení objektu a prostor pro případné ustájení koní. 

Obr. 4.1 Projektové uspořádání penzionu 

Podzemní podlaží 

chodba společenská 

místnost 

WC sklad půjčovna 

kol, lyží 

pekárna 

1 1 2 2 1 1 

 

 

2. nadzemní podlaží 

chodba kancelář pokoje apartmány 

1 2 8 4 

 

 

1. nadzemní podlaží 

chodba recepce zázemí 

recepce 

sociální 

zařízení 

hala pokoje školící 

místnost 

rautová 

místnost 

kuchyň 

1 1 1 1 1 8 1 1 1 

Podkroví 

sklad lůžkovin úklidová komora 

1 1 

Hospodářský objekt 

WC dílna kotelna stáj pro koně 

2 1 2 1 
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Společenská místnost  bude vybavena koženými sedačkami, konferenčními stoly, malou 

knihovnou, televizí, pinpongovým stolem, kávovarem, CD - přehrávačem a PC 

s připojením na internet. 

Recepce bude obsahovat kuchyňku, pracovní stůl, trezor, skříňky, křesla, kávovar. 

Apartmán bude vybaven sociálním zařízením, kuchyňkou, ložnicí, obývacím pokojem. 

Dvoulůžkový pokoj bude obsahovat sociální zařízení, kuchyňku, ložnici. 

 

4.3 Rozpočet potřebného kapitálu 

Výdaje na přípravu prostor pro podnikání zahrnují veškeré náklady, které bude 

muset podnikatel vynaložit před zprovozněním penzionu.  Tyto výdaje zahrnují výdaje 

na opravu vnitřních a vnějších prostor včetně výdajů za práci dělníků a dalších 

pracovníků, výdaje na pořízení hmotného majetku a ostatní výdaje.  

 Opravy před otevřením penzionu: 

Oprava střechy, fasády včetně okapů             2 450 000,- 

Výměna oken a dveří       850 000,- 

Oprava přístupových cest      330 000,- 

Elektroinstalace       360 000,- 

Vodoinstalace        320 000,- 

(z části potrubí, baterií, sprchových koutů na pokojích a apartmánech) 

Obnovení povrchu tenisového kurtu     160 000,- 

Opravy pískových filtrů, čerpadel, odtoků a nátěry stěn koupaliště  470 000,- 

Obnovení úpravy areálu      230 000,- 

Oprava kotelny, přestavba kotlů             2 420 000,- 

Rekonstrukce bezbariérových vstupů    130 000,- 

Oprava odsávací techniky kuchyněk na pokojích a apartmánech   65 000,- 

Opravy vybavení penzionu       290 000,- 

Vymalování          90 000,- 

 

Celkové opravy před otevřením penzionu    8 165 000,-  
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Po zprovoznění areálu budou nabízeny tyto služby:  tenis,  

koupání. 

Pozn. Vybudované přírodní koupaliště se zdrojem vody ve studni se bude čistit 

chemikáliemi, skalicí modrou a pískovou filtrací.  

 Výdaje na pořízení hmotného majetku: 

Tenisové rakety, pinpongové pálky, míčky, síť  38 000,- 

Pinpongový stůl 2x     26 000,- 

Kožené sedačky 2x     78 000,- 

Konferenční stůl 2x     17 000,- 

Malá knihovna a knihy     38 000,- 

Televize  1x     23 000,- 

CD přehrávač  2x     13 000,- 

Počítač   3x              105 000,- 

Kávovary  2x     36 000,- 

Celkové výdaje na pořízení hmotného majetku  374 000,- 

 Ostatní výdaje: 

Počáteční kapitál (zásoby, čistící prostředky,  600 000,- 

lůžkoviny, chemikálie, pískové filtrace a jiné…) 

Nákup paliva na otop      200 000,- 

Nákup strojního zařízení a spotřebičů   400 000,- 

Automobil Fiat Ducato     650 000,- 

Nábytek       450 000,- 

Registrace s.r.o.          8 000,- 

Celkové ostatní výdaje     2 308 000,- 

 

Pozn. Do nákupu strojního zařízení a spotřebičů v hodnotě 400 000 Kč spadá: 

 

Zahradní traktor na sečení travních porostů    130 000,- 

Ostatní nástroje a nářadí       10 000,- 

Ruční mechanizované nářadí       29 000,- 
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Mechanické přístroje ke stříkání, rozprašování 

prášků pro zahradnictví       39 000,- 

 

Nákup indukčních dvouvařičů  

(8400,-/ks x 10 do každého pokoje a apartmánu)    84 000,- 

Nákup rychlovarných konvic (10 ks)       8 000,- 

Nákup topinkovačů (10 ks)       20 000,- 

Mikrovlná trouba (10 ks)       80 000,-  

   

Celkem       400 000,- 

 

 Celkové náklady před otevřením penzionu: 

Celkové opravy      8 165 000,- 

Celkové výdaje na pořízení hmotného majetku     374 000,- 

Celkové ostatní výdaje     2 308 000,- 

 

Celkové náklady před otevřením penzionu činí  10 847 000,- 

Pozn. Na základě konzultace s jednatelem stavební firmy, byly odhadnuty 

uvedené náklady na rekonstrukci a vybavení penzionu. 

4.4 Zdroje financování 

Hlavním zdrojem kapitálu k financování rekonstrukce a vybavení penzionu bude 

dlouhodobý bankovní úvěr ve výši 12 000 000 Kč, při roční úrokové sazbě 7 %. Doba 

splatnosti je stanovena na 15 let s měsíční splátkou ve výši 107 859 Kč.  Pro sestavení 

splátkového kalendáře byly v programu MS EXCEL využity funkce PLATBA (pro 

výpočet měsíční splátky), PLATBA.ÚROK (výpočet úroku) a PLATBA ZÁKLAD 

(výpočet úmoru). Splátkový kalendář je uveden v příloze č. 2. Tabulka 4.1 zachycuje 

splátkový kalendář pro 1. rok splácení úvěru. Tento úvěr bude použit na celkové 

náklady před otevřením penzionu ve výši 10 847 000 Kč.  Nevyčerpaná částka z úvěru 

bude použita jako rezerva určená pro chod penzionu, protože firma po nějaký čas 

pravděpodobně nebude vytvářet žádné zisky. Bankovní úvěr bude jištěn jednak vlastním 

zdrojem prostředků ve výši 700 000 Kč na nepředvídané situace a dále pak celou 

nemovitostí včetně pozemků a rodinným domem, který vlastním.  
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doba splatnosti (počet let)                         15 

Tab. 4.1  Splátkový kalendář 

období anuita úrok úmor stav úvěru 

0     

1 107 859 Kč 70 000 Kč 37 859  Kč 11 962 141 Kč 

2 107 859 Kč 69 779 Kč 38 080  Kč 11 924 060 Kč 

3 107 859 Kč 69 557 Kč 38 302  Kč 11 885 758 Kč 

4 107 859 Kč 69 334 Kč 38 526  Kč 11 847 232 Kč 

5 107 859 Kč 69 109 Kč 38 751  Kč 11 808 482 Kč 

6 107 859 Kč 68 883 Kč 38 977  Kč 11 769 505 Kč 

7 107 859 Kč 68 656 Kč 39 204  Kč 11 730 301 Kč 

8 107 859 Kč 68 427 Kč 39 433  Kč 11 690 868 Kč 

9 107 859 Kč 68 197 Kč 39 663  Kč 11 651 206 Kč 

10 107 859 Kč 67 965 Kč 39 894  Kč 11 611 312 Kč 

11 107 859 Kč 67 733 Kč 40 127  Kč 11 571 185 Kč 

12 107 859 Kč 67 499 Kč 40 361  Kč 11 530 824 Kč 

 

4.5 Finanční plán 

Cílem této kapitoly bude předložit předpokládané výnosy a náklady v 1. roce 

podnikání. Následně z dílčích výpočtů provést hospodářský výsledek za 1. rok 

podnikání, zobrazit peněžní tok v 1. roce a odhadnout vývoj v 2. roce podnikání. 

Finanční plán je stavěn a propočítán na polovinu penzionu tj. na 8 pokojů a 2 apartmány 

pro nejbližší 2 roky a to z důvodu, že na tuto kapacitu jsou zajištěny smlouvy u 

cestovních kanceláří, Valašského muzea v přírodě, smlouvy o ubytování s řidiči 

dálkových přeprav a řidiči autobusové přepravy, smluvně je také zajištěna firmami, 

které pořádají školení, předváděcí a seznamovací akce. 

Na základě těchto realistických odhadů a výpočtů můžeme tento podnikatelský 

plán předložit bance při žádosti o úvěr. Ta poté rozhodne o případném poskytnutí 

bankovního úvěru.  

Parametry pro výpočet:  dlouhodobý bankovní úvěr          12 000 000 

úroková sazba                                          7 % 

splácení                                              anuitní 

frekvence                                          měsíční 
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4.5.1 Podnikatel jako zaměstnavatel 

Manažerka bude pobírat mzdu za svou manažerskou činnost ve výši 24 000 Kč 

měsíčně. Druhým jednatelem penzionu bude účetní. V případě zdravotních problémů 

manažerky, bude účetní zastupovat její pozici. Z tohoto důvodu bude měsíční mzda 

účetní stejná jako měsíční mzda manažerky.  

Tab. 4.2 Přehled mezd zaměstnanců 

Zaměstnanec Hrubá mzda 

Manažerka 24.000 Kč 

Účetní 24.000 Kč 

Údržbář 14.000 Kč 

Pokojská 12.000 Kč 

Recepční 17.000 Kč 

Celkem 91.000 Kč 

 

Plavčík bude tuto činnost vykonávat jako OSVČ na svůj živnostenský list a 

odměňování tohoto zaměstnance v letních měsících bude na základě podílové mzdy 30 

% z tržby. 

 Odvody za sociální a zdravotní pojištění 

Jako zaměstnavatelka bude manažerka odvádět za své zaměstnance měsíční 

pojistné na sociální zabezpečení  ve výši 22.750 Kč  (25 %) a zdravotní pojištění  ve 

výši 8.190 Kč (9 %). 

Ročně bude jako zaměstnavatelka odvádět pojistné na sociální zabezpečení ve 

výši 273.000 Kč a zdravotní pojištění ve výši 98.280 Kč. 

 

4.5.2 Provozní a finanční náklady v 1. roce podnikání 

Do provozních nákladů jsou zahrnuty mzdové náklady, sociální a zdravotní 

pojištění, spotřeba energie a vody, údržby, opravy, odpisy. Do režijních nákladů budou 

spadat náklady na reklamu, propagační materiál, poštovné, internet, telefon a jiné. 
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Materiálové náklady budou určeny na kancelářské potřeby například papíry, barvy do 

tiskárny, psací potřeby a jiné. Celkové členění a výše nákladů za každý měsíc a za celý 

rok se nachází v příloze č. 3.  

 Měsíční provozní náklady (včetně DPH): 

Mzdové náklady     91 000,- 

Soc. a zdrav. poj.     30 940,- 

Spotřeba energie a vody    30 000,- 

Údržby a opravy     10 000,- 

Odpisy       34 743,- 

Režijní náklady       5 000,- 

Materiálové náklady       2 000,- 

 

Celkové měsíční provozní náklady   203 683,- 

 

Celkové roční provozní náklady 203 683 x 12 = 2 444 196,- 

 Náklady na pojištění 

Do těchto nákladů započítáme pojištění týkající se: nemovitosti, odpovědnosti za škodu 

a pojištění vozidla (havarijní a zákonné pojištění). Tyto druhy pojištění byly 

prokonzultovány se zástupcem České pojišťovny. Částky za pojištění jsou uvedeny za 

rok a budou zaplaceny v 1. měsíci provozu penzionu tedy v lednovém měsíci roku 

2011. 

 Roční pojištění: 

Pojištění nemovitosti      19 000,- 

Pojištění odpovědnosti za škodu    14 000,- 

Pojištění vozidla (havarijní a zákonné pojištění)  10 000,- 

 

Celkové roční pojištění     43 000,- 
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 Finanční náklady 

Finanční náklady tvoří úroky z úvěru. Tabulka 4.3 tvoří výši úroku z úvěru za 

každý měsíc.  

 

Tab. 4.3 Úrok 

období úrok 

leden 70 000 Kč 

únor 69 779 Kč 

březen 69 557 Kč 

duben 69 334 Kč 

květen 69 109 Kč 

červen 68 883 Kč 

červenec 68 656 Kč 

srpen 68 427 Kč 

září 68 197 Kč 

říjen 67 965 Kč 

listopad 67 733 Kč 

prosinec 67 499 Kč 

         Celkem nákladové úroky za rok       825 137 Kč 

 Celkové roční náklady: 

Celkové roční provozní náklady   2 444 196,- 

Celkové roční pojištění         43 000,- 

Celkem nákladové úroky za rok                     825 137,- 

Celkové roční náklady    3 312 333,- 

 

 Daňové odpisy rovnoměrné [17] 

Výpočet upravuje zákon o dani z příjmu v platném znění. K výpočtu byl použit 

vzorec, do nějž se doplnily údaje o pořizovací ceně dlouhodobého majetku a sazba z 

tabulky, která závisí na odpisové skupině, ve které je zařazen konkrétní odepisovaný 

dlouhodobý majetek a kterým rokem je odepisování prováděno. Sazby jsou odlišné pro 

první rok a pro ostatní roky odepisování.  
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Výpočet: 

roční odpis =  vstupní cena x roční odp.sazba    (1) 

          100 

Tab. 4.4 Roční odpisové sazby [17] 

 

 

 

 

 

Pramen: § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 

V penzionu „U Lesa“ se budou odepisovat následující výdajové položky : 

Rekonstrukce budovy                6 685 000,- 

Oprava přístupových cest          330 000,- 

Obnovení povrchu tenisového kurtu         160 000,- 

Obnovení úpravy areálu          230 000,- 

Oprava vybavení penzionu          290 000,- 

Zahradní traktor na sečení travních porostů   130 000,- 

Osobní automobil           650 000,- 

Nábytek            450 000,- 

Koupaliště            470 000,- 

 

Do rekonstrukce budovy spadají tyto výdajové položky:  

 

Oprava střechy, fasády včetně okapů    2 450 000,- 

Výměna oken a dveří        850 000,- 

  roční odpisová sazba 

odp.skupina v 1. roce v dalších letech pro zvýšenou VC 

1 20 40 33,3 

2 11 22,25 20 

3 5,5 10,5 10 

4 2,15 5,15 5 

5 1,4 3,4 3,4 

6 1,02 2,02 2 
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Elektroinstalace        360 000,- 

Vodoinstalace         320 000,- 

(z části potrubí, baterií, sprchových koutů 

na pokojích a apartmánech) 

 

Oprava kotelny, přestavba kotlů    2 420 000,- 

Rekonstrukce bezbariérových vstupů      130 000,- 

Oprava odsávací techniky kuchyněk 

na pokojích a apartmánech         65 000,- 

Vymalování           90 000,- 

 

Rekonstrukce budovy celkem    6 685 000,- 

 

Uvedené položky jsou zařazeny do těchto odpisových skupin s níže uvedenou dobou   

odpisování: 

DM / technické zhodnocení        Odp. skupina  Doba odpisování 

Rekonstrukce budovy    6   50 let  

Oprava přístupových cest   5   30 let  

 Obnovení povrchu tenisového kurtu  2    5 let 

Obnovení úpravy areálu   4   20 let 

Oprava vybavení penzionu   2    5 let 

Zahradní traktor na sečení travních porostů 1    3 roky 

Osobní automobil    2    5 let 

Nábytek     2    5 let 

Koupaliště     4    20 let 

 

Pozn. Budova, přístupové cesty, tenisový kurt, areál, vybavení penzionu a koupaliště 

jsou již odepsané, což znamená, že mají účetní hodnotu nulovou a odpisování tedy bude 

provedeno pouze na rekonstrukci . 

 

Odpisování v roce 2011 

 

Rekonstrukce budovy     6 685 000 x 2/100 = 133 700,- 

Oprava přístupových cest      330 000 x 3,4/100 = 11 220,- 

Obnovení povrchu tenisového kurtu      160 000 x 20/100 = 32 000,- 
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Obnovení úpravy areálu         230 000 x 5/100 = 11 500,- 

Oprava vybavení penzionu       290 000 x 20/100 = 58 000,- 

Zahradní traktor na sečení travních porostů     130 000 x 20/100 = 26 000,- 

 Osobní automobil        650 000 x 11/100 = 71 500,- 

Nábytek         450 000 x 11/100 = 49 500,- 

Koupaliště           470 000 x 5/100 = 23 500,- 

Roční odpisy celkem      416 920,- 

 

Měsíční odpisy    416 920 / 12 = 34 743,-  

 

Odpisování v dalších letech 

 

Rekonstrukce budovy       6 685 000 x 2/100 = 133 700,- 

Oprava přístupových cest        330 000 x 3,4/100 = 11 220,- 

Obnovení povrchu tenisového kurtu        160 000 x 20/100 = 32 000,- 

Obnovení úpravy areálu           230 000 x 5/100 = 11 500,- 

Oprava vybavení penzionu         290 000 x 20/100 = 58 000,- 

Zahradní traktor na sečení travních porostů       130 000 x 40/100 = 52 000,- 

Osobní automobil    650 000 x 22,25/100 = 144 625,- 

Nábytek     450 000 x 22,25/100 = 100 125,- 

Koupaliště              470 000 x 5/100 = 23 500,- 

Roční odpisy celkem       566 670,- 

 

Měsíční odpisy   566 670 / 12 = 47 223,- 

 

4.5.3 Provozní výnosy v 1. roce podnikání 

Do provozních výnosů budou spadat tržby za ubytování, koupaliště, tenisové 

kurty a ostatní výnosy, do nichž zařadíme poplatky za zapůjčení tenisových raket, 

pinpongových pálek a poplatky za psa. Ceny za ubytování jsou stanoveny podle sezón. 

V hlavní sezóně je cena dvoulůžkového pokoje 1000 Kč, cena apartmánu 1200 Kč. Ve 
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vedlejší sezóně je cena dvoulůžkového pokoje 800 Kč, cena apartmánu 1000 Kč. 

V prvních pěti měsících podnikání v roce 2011 se předpokládá obsazenost pouze 50 % 

z důvodu zahájení provozu a předpoklad, že zákazníci ještě nebudou vědět o novém 

horském penzionu. Od šestého měsíce se očekává již zaběhnutý provoz a obsazenost 

penzionu by měla být vyšší. Níže uvedená tabulka 4.5 uvádí předpokládanou obsazenost 

penzionu. Celkové členění a výše výnosů za každý měsíc a za celý rok se nachází 

v příloze č. 4.  

Tab. 4.5 Předpokládaná obsazenost penzionu 

měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

% obsazenost 50 50 50 50 50 70 80 80 70 50 50 80 

 Parametry pro výpočet: 

     Hlavní sezóna           Vedlejší sezóna 

Počet dní v měsíci    30   30 

Cena pokoj – 2 lůžka    1000   800 

Cena apartmán – 2 lůžka s přistýlkou 1200   1000 

Počet pokojů     8   8 

Počet apartmánů    2   2 

Měsíční tržby za ubytování byly vypočítány vynásobením ceny pokoje s počtem 

pokojů, které se sečetly s cenami dvou apartmánů. Tento výpočet byl dále vynásoben 

předpokládanou obsazeností tohoto měsíce. Výsledek byl vynásoben počtem dní 

v měsíci. Z důvodu, že očekáváme různou obsazenost v jednotlivých měsících, výše 

měsíčních tržeb za ubytování a za tenisové kurty se důsledkem obsazenosti liší (viz 

příloha č. 4).  

 Měsíční provozní výnosy (včetně DPH): 

Tržby za ubytování (podle obsazenosti penzionu)  od 126 000Kč do 249 600Kč 

Tržby za koupaliště      5 000 Kč 

Tržby za tenisové kurty (podle obsazenosti penzionu)  od 10 000Kč do 40 000Kč 

Ostatní výnosy      1 000 Kč 

Celkové roční provozní výnosy (včetně DPH) jak podrobně uvádí příloha č. 

4, jsou ve výši 2 359 600 Kč.  
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4.5.4 Hospodářský výsledek v 1. roce podnikání 

Hospodářský výsledek dostáváme, když celkové roční výnosy snížíme o výši 

ročních nákladů. Tento hospodářský výsledek vychází v mínusových položkách a to ve 

výši – 952 733 Kč. Příloha č. 5 zobrazuje hospodářský výsledek v jednotlivých 

měsících a za celý rok 2011.  

 Výnosy 

 Tržby za ubytování     2 157 600,- 

 Tržby za ostatní služby    202 000,- 

Výnosy celkem     2 359 600,- 

 Náklady 

 Provozní náklady     2 487 196,- 

 Finanční náklady       825 137,- 

Náklady celkem     3 312 333,- 

 

Výnosy celkem      2 359 600,- 

Náklady celkem      3 312 333,- 

Hospodářský výsledek po prvním roce podnikání  - 952 733,- 

 

4.5.5 Výkaz peněžních toků (Cash flow) 

Peněžní tok nebo-li cash flow jsou příjmy a výdaje peněžních prostředků. 

Představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za určité období. Cílem 

podniku je nejen tvorba zisku, ale také aby podnik měl dostatek finančních prostředků. 

Pro každé podnikání je důležitý zisk, ale každý podnik by si měl hlídat svůj stav 

peněžních prostředků, k čemuž cash flow slouží. V příloze č. 6 je zobrazen Cash flow 

za jednotlivé měsíce i ročně z provozní, investiční a finanční činnosti. Celkový roční 

Cash flow vychází v částce – 1 421 909 Kč. Pro ukázku níže, je zde vypočítán peněžní 

tok za 1. měsíc podnikání. Peněžní tok ostatních měsíců a peněžní tok za celý 1. rok je 

zobrazen v příloze č. 6.  
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 Cash flow – leden 

PS peněžních prostředků     700 000,- 

Provozní činnost 

Příjmy za ubytování      156 000,- 

Příjmy z ostatních služeb         1 000,- 

Výplata mezd         91 000,- 

Soc. a zdrav. poj.        30 940,- 

Spotřeba energie a vody       30 000,- 

Údržby a opravy        10 000,- 

Režie            5 000,- 

Odpisy          34 743,- 

Spotřeba materiálu          2 000,- 

Pojištění nemovitosti         19 000,- 

Pojištění odpovědnosti za škodu       14 000,- 

Pojištění vozidla         10 000,- 

 

CF z provozní činnosti      - 89 683,- 

 

Investiční činnost 

Příjmy         0,- 

Výdaje         0,- 

CF z investiční činnosti      0,- 

 

Finanční činnost 

Příjmy         0,- 

Úmor           37 859,- 

Úroky z úvěru          70 000,- 

CF z finanční činnosti     - 107 859,- 

CF celkem (CF z provozní + z finanční činnosti)  - 197 542,- 

KS peněžních prostředků (PS + CF celkem)    502 458,- 
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pokoj – Hl. sezóna pokoj – Vedl. sezóna AP – Hl. sezóna AP – Vedl. sezóna

původní cena 1000 800 1200 1000

nová cena 1525 998 1725 1198

% změna 52,5 24,75 43,75 19,8

VÝNOSY

HV=0

4.5.6 Analýza vlivu struktury financování projektu na HV a CF 

Tab. 4.6  Struktura financování 

 

 

Za předpokladu, že by podnikatel disponoval potřebným kapitálem, nebyla by 

ztráta tak vysoká. Hospodářský výsledek, jak uvádí tabulka, by skončil sice ve ztrátě, 

ale pouze ve výši  – 127 596 Kč za první rok podnikání.  

 

4.5.7 Možná opatření k zamezení ztráty v 1. roce podnikání 

V této kapitole bude řešen problém, o kolik se mohou změnit nákladové a 

výnosové položky tak, aby hospodaření projektu za rok 2011 bylo 

a) vyrovnané tzn. HV = 0 

b) tak, aby projekt generoval kladný HV ve výši 20 000 Kč 

 a) analýza bodu zvratu, tj. HV = 0 

Tab. 4.7 Změna cen za ubytování 

 

Pokud bychom chtěli dosáhnout HV na hodnotu 0, lze navrhnout některé 

z těchto opatření. 

Zvýšit ceny za ubytování: 

 pokojů v hlavní sezóně o 52,5 %,  

 pokojů ve vedlejší sezóně o 24,75 %,  

 apartmánů v hlavní sezóně o 43,75 % , 

 apartmánů ve vedlejší sezóně o 19,8 %.  

12 9 6 3 0

HV (na konci 1. roku) -952 733 -746 449 -540 164 -333 880 -127 596

CF (stav na konci 1. roku) -1 421 909 -1 098 331 -774 752 -451 174 -127 596

Struktura financování

Velikost úvěru (v mil. Kč)
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Pozn. Konkurence těchto nových cen by byla velmi vysoká, neboť ceny 

v Rožnově pod Radhoštěm v ubytovacích zařízeních tohoto typu jsou ceny průměrně o 

30 % vyšší oproti našim základním cenám pro hlavní a vedlejší sezónu.  

 

Tyto výpočty byly získány v programu excel následovně: 

Nástroje→Řešitel. Do položky: nastavit buňku byla vložena buňka se ztrátou  

-952 733, kterou jsem položila = 0, měněné buňky v tomto případě byly ceny pokojů a 

apartmánů v hlavní a vedlejší sezóně. Procentní změnu dostaneme, když novou cenu 

odečteme od původní a vydělíme cenou původní.  

 

 

Pozn. Zajímavé by bylo zjištění, jak se se změnou ceny dvoulůžkových pokojů a 

apartmánů sníží například využití ubytovací kapacity. Z důvodu, že tato analýza je na 

základě „ceteris paribus“ (což je podmínka, která udává: při zkoumání vlivu nějakého 

parametru na výsledek se ostatní parametry nezmění) nelze zjistit, jak by zvýšené ceny 

za ubytování ovlivnily využití ubytovací kapacity. 

Nastavovaná buňka (Hodnota)   

 Buňka Název 
Původní 
hodnota Konečná hodnota 

 $B$52 čistý roční zisk =  -952 733 0 

     

     

Měněné buňky   

 Buňka Název 
Původní 
hodnota Konečná hodnota 

 $B$20 cena pokoj - 2 lůžka Hlavní sezóna 1000 1525 

 $C$20 cena pokoj - 2 lůžka 800 998 

 $B$21 cena AP - 2 lůžka s přístýlkou Hlavní sezóna 1200 1725 

 $C$21 cena AP - 2 lůžka s přístýlkou 1000 1198 

     

     

Omezující podmínky   

 Buňka Název Hodnota buňky Vzorec 

 $C$21 cena AP - 2 lůžka s přístýlkou 1198 $C$21=$C$20+200 

 $B$21 cena AP - 2 lůžka s přístýlkou Hlavní sezóna 1725 $B$21=$B$20+200 
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Tab. 4.8 Změna hodnot nákladů 

 

 

Aby byl HV = 0 bylo by třeba snížit mzdové náklady až o 65 %. Taktéž 

hospodářský výsledek na hodnotu 0 nelze získat poklesem spotřeby energie, vody a u 

nákladové položky opravy a údržby, které by vycházely v mínusových položkách.  

Vzhledem k charakteristice vybraných nákladových položek, u kterých nelze 

předpokládat snížení (mzdové náklady, spotřeba energie, opravy a údržby), manažerka 

může ovlivňovat hospodářský výsledek pouze zvýšením výnosové položky ceny za 

ubytování a předpokládat vyšší obsazenost. 

 

 

Nastavovaná buňka (Hodnota)   

 Buňka Název 
Původní 
hodnota Konečná hodnota 

 $B$52 čistý roční zisk =  -952 733 0 

     

     

Měněné buňky   

 Buňka Název 
Původní 
hodnota Konečná hodnota 

 $B$25 mzdové náklady Hlavní sezóna 91 000 31 750 

 $C$25 mzdové náklady 91 000 31 750 

 $D$25 mzdové náklady Vedlejší sezóna 91 000 31 750 

 $E$25 mzdové náklady 91 000 31 750 

 $F$25 mzdové náklady Hlavní sezóna 91 000 31 750 

 $G$25 mzdové náklady 91 000 31 750 

 $H$25 mzdové náklady 91 000 31 750 

 $I$25 mzdové náklady 91 000 31 750 

 $J$25 mzdové náklady 91 000 31 750 

 $K$25 mzdové náklady Vedlejší sezóna 91 000 31 750 

 $L$25 mzdové náklady 91 000 31 750 

 $M$25 mzdové náklady Hlavní sezóna 91 000 31 750 

 

mzdové náklady spotřeba energie a vody údržby a opravy

původní hodnota 91 000 30000 10 000

nová hodnota 31 750                 ─                 ─

% změna -65                 ─                 ─

NÁKLADY

HV=0
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měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

původní hodnota 50% 50% 50% 50% 50% 70% 80% 80% 70% 50% 50% 80%

nová hodnota 79% 79% 73% 73% 79% 99% 109% 109% 99% 73% 73% 109%

% změna 58 58 46 46 58 41,4 36,3 36,3 41,4 46 46 36,25

OBSAZENOST

HV=0

Nastavovaná buňka (Hodnota)   

 Buňka Název 
Původní 
hodnota Konečná hodnota 

 $B$52 čistý roční zisk =  -952 733 0 

     

     

Měněné buňky   

 Buňka Název 
Původní 
hodnota Konečná hodnota 

 $B$8 obsazenost penzionu Hlavní sezóna 50% 79% 

 $C$8 obsazenost penzionu 50% 79% 

 $D$8 obsazenost penzionu Vedlejší sezóna 50% 73% 

 $E$8 obsazenost penzionu 50% 73% 

 $F$8 obsazenost penzionu Hlavní sezóna 50% 79% 

 $G$8 obsazenost penzionu 70% 99% 

 $H$8 obsazenost penzionu 80% 109% 

 $I$8 obsazenost penzionu 80% 109% 

 $J$8 obsazenost penzionu 70% 99% 

 $K$8 obsazenost penzionu Vedlejší sezóna 50% 73% 

 $L$8 obsazenost penzionu 50% 73% 

 $M$8 obsazenost penzionu Hlavní sezóna 80% 109% 

 

Tab. 4.9  Změna obsazenosti 

 

 

 

Pro dosažení HV na úrovni nuly, je třeba předpokládat jednu z těchto variant: 

 obsazenost by měla být v hlavní sezóně až o 58 % vyšší,  

 obsazenost ve vedlejší sezóně o 46 % vyšší. 

V měsících: červenec, srpen a prosinec by zvýšená obsazenost znamenala nedostačující 

ubytovací kapacitu o 9 %, což by bylo nutno řešit například formou přistýlek.  
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Nastavovaná buňka (Hodnota)   

 Buňka Název 
Původní 
hodnota Konečná hodnota 

 $B$52 čistý roční zisk =  -952 733 20 000 

     

     

Měněné buňky   

 Buňka Název 
Původní 
hodnota Konečná hodnota 

 $B$20 cena pokoj - 2 lůžka Hlavní sezóna 1000 1538 

 $C$20 cena pokoj - 2 lůžka 800 1003 

 $B$21 cena AP - 2 lůžka s přístýlkou Hlavní sezóna 1200 1738 

 $C$21 cena AP - 2 lůžka s přístýlkou 1000 1203 

     

     

Omezující podmínky   

 Buňka Název Hodnota buňky Vzorec 

 $C$21 cena AP - 2 lůžka s přístýlkou 1203 $C$21=$C$20+200 

 $B$21 cena AP - 2 lůžka s přístýlkou Hlavní sezóna 1738 $B$21=$B$20+200 

 b) analýza bodu zisku, tj. HV = 20 000 Kč 

Tab. 4.10  Změna cen za ubytování 

 

Pokud bychom chtěli dosáhnout HV na hodnotu 20 000, museli bychom zvýšit 

ceny za ubytování:  

 pokojů v hlavní sezóně o 53,8 %, 

 pokojů ve vedlejší sezóně o 25,4 %, 

 apartmánů v hlavní sezóně o 44,8 %, 

 apartmánů ve vedlejší sezóně o 20,3 %. 

 

 

pokoj – Hl. sezóna pokoj – Vedl. sezóna AP – Hl. sezóna AP – Vedl. sezóna

původní cena 1 000 800 1 200 1 000

nová cena 1 538 1 003 1 738 1 203

% změna 53,8 25,4 44,8 20,3

VÝNOSY

HV = 20 000
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Nastavovaná buňka (Hodnota)   

 Buňka Název 
Původní 
hodnota Konečná hodnota 

 $B$52 čistý roční zisk =  -952 733 20 000 

     

     

Měněné buňky   

 Buňka Název 
Původní 
hodnota Konečná hodnota 

 $B$25 mzdové náklady Hlavní sezóna 91 000 30 215 

 $C$25 mzdové náklady 91 000 30 215 

 $D$25 mzdové náklady Vedlejší sezóna 91 000 30 215 

 $E$25 mzdové náklady 91 000 30 215 

 $F$25 mzdové náklady Hlavní sezóna 91 000 30 215 

 $G$25 mzdové náklady 91 000 30 215 

 $H$25 mzdové náklady 91 000 30 215 

 $I$25 mzdové náklady 91 000 30 215 

 $J$25 mzdové náklady 91 000 30 215 

 $K$25 mzdové náklady Vedlejší sezóna 91 000 30 215 

 $L$25 mzdové náklady 91 000 30 215 

 $M$25 mzdové náklady Hlavní sezóna 91 000 30 215 

 

Tab. 4.11 Změna hodnot nákladů 

 

 

Aby byl HV = 20 000 bylo by třeba snížit mzdové náklady o 66,8 %. Zde opět platí tak 

jako u analýzy bodu zvratu, že u těchto vybraných nákladových položek nelze 

předpokládat snížení (mzdové náklady, spotřeba energie, opravy a údržby), jednatelka 

může ovlivňovat hospodářský výsledek pouze zvýšením výnosové položky ceny za 

ubytování a předpokládat vyšší obsazenost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mzdové náklady spotřeba energie a vody údržby a opravy

původní hodnota 91 000 30000 10 000

nová hodnota 30 215 ─ ─

% změna -66,8 ─ ─

NÁKLADY

HV = 20 000
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Tab. 4.12  Změna obsazenosti 

 

 

Pro dosažení HV na úrovni 20 000 Kč, je třeba předpokládat: 

 obsazenost by měla být v hlavní sezóně až o 60 % vyšší,  

 obsazenost ve vedlejší sezóně o 48 % vyšší. 

V měsících: červenec, srpen a prosinec by zvýšená obsazenost znamenala nedostačující 

ubytovací kapacitu o 10 %, což by bylo nutno opět řešit například formou přistýlek.  

 

 

Nastavovaná buňka (Hodnota)   

 Buňka Název 
Původní 
hodnota Konečná hodnota 

 $B$52 čistý roční zisk =  -952 733 20 000 

     

     

Měněné buňky   

 Buňka Název 
Původní 
hodnota Konečná hodnota 

 $B$8 obsazenost penzionu Hlavní sezóna 50% 80% 

 $C$8 obsazenost penzionu 50% 80% 

 $D$8 obsazenost penzionu Vedlejší sezóna 50% 74% 

 $E$8 obsazenost penzionu 50% 74% 

 $F$8 obsazenost penzionu Hlavní sezóna 50% 80% 

 $G$8 obsazenost penzionu 70% 100% 

 $H$8 obsazenost penzionu 80% 110% 

 $I$8 obsazenost penzionu 80% 110% 

 $J$8 obsazenost penzionu 70% 100% 

 $K$8 obsazenost penzionu Vedlejší sezóna 50% 74% 

 $L$8 obsazenost penzionu 50% 74% 

 $M$8 obsazenost penzionu Hlavní sezóna 80% 110% 

 

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

původní hodnota 50% 50% 50% 50% 50% 70% 80% 80% 70% 50% 50% 80%

nová hodnota 80% 80% 74% 74% 80% 100% 110% 110% 100% 74% 74% 110%

% změna 60 60 48 48 60 42,86 37,5 37,5 42,86 48 48 37,5

OBSAZENOST

HV = 20 000
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4.5.8 Hospodářský výsledek v 2. roce podnikání 

V druhém roce, jak příloha č. 7 ukazuje, se uvažuje o navýšení cen pokojů a 

apartmánů. Taktéž obsazenost se předpokládá, že se bude zvyšovat. Poslední položka, 

která se nám navýšila, jsou odpisy. Naopak dochází ke snižování úroků z úvěru (viz. 

příloha č. 8). V druhém roce podnikání, jak je uvedeno v příloze č. 9, dostáváme na 

základě výpočtů ztrátu ve výši -35 176 Kč. 

 

4.6 SWOT analýza 

 Vnitřní prostředí 

S - silné stránky 

 znalost okolí, 

 znalost podnikatelského prostředí, 

 bezproblémová dostupnost vlastními dopravními prostředky. 

W – slabé stránky 

 poměrně vysoká finanční náročnost projektu, 

 omezené zkušenosti s provozem podobného zařízení – nutnost najít 

kvalitní pracovníky (zejména pro provoz penzionu, jehož příjmy tvoří 

základní zdroj finančních prostředků). 

 Vnější prostředí 

O - příležitosti 

 možnosti zvýšení ubytovacích kapacit, 

 vyplnění mezery na trhu, 

 získání stabilní klientely z řad zahraničních turistů. 

T - hrozby 

 vysoká konkurence,  

 nedůvěra zákazníků k nově zřízenému penzionu, 

 sezónnost (provozu letního koupaliště a tenisových kurtů). 
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5. Doporučení pro realizaci 

V každém podnikatelském plánu by se měly zvážit případná rizika, která mohou 

nastat. V našem případě například: neschopnost splácet úvěr, nestálost zaměstnanců, 

špatné počasí v hlavní sezóně, nízký zájem o ubytování. V každém případě je nutné 

počítat s únikovou cestou a vyvrátit tézi o neúspěchu. Tato cesta by byla zajištěna 

například výrobou valašských frgálů, kterých dle průzkumu by bylo třeba 300 ks denně 

nebo půjčovnou kol, lyží včetně servisu, což je také velmi žádaná služba v tomto 

regionu díky vybudování nových cyklistických stezek financovaných z fondů Evropské 

unie a blízkému přístupu do lyžařských středisek. Další únikovou cestou by bylo 

zavedení služby povoznictví koňmi, v letních měsících kočárem, v zimních měsících 

saněmi a to zhruba 10 km okolo penzionu. Trasa: Valašské muzeum, náměstí, chata 

Mír, Skalíkova Louka, Pustevny a zpět. Tato služba by se řešila sepsáním nájemní 

smlouvy s Valašským muzeem v přírodě, kde se koně, saně a kočáry nachází. V krajním 

případě bude ubytovací kapacita celoročně nabídnuta jako penzion pro důchodce, kde 

část bydlení bude dotováno z rozpočtu Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm a 

zbytek samotnými klienty. Městský úřad by touto cestou přispíval seniorům na náhradní 

ubytování, kteří se z důvodu přeplněné kapacity nedostali do domova důchodců. Při 

rekonstrukci se počítá s rekonstrukcí bezbariérových vstupů. 

Finanční plán je stavěn a propočítán na polovinu penzionu pro nejbližší 2 roky a 

to proto, že na tuto kapacitu jsou v hlavní sezóně zajištěny smlouvy u cestovních 

kanceláří a Valašského muzea v přírodě. Celoročně jsou zajištěny smlouvy o ubytování 

s řidiči dálkových přeprav a řidiči autobusové přepravy. Vedlejší sezóna je smluvně 

zajištěna firmami, které pořádají školení pro své zaměstnance, firmami pořádající 

prezentace, předváděcí a seznamovací akce. Další roky jsou ošetřeny smlouvami o 

budoucích smlouvách. Celková kapacita penzionu je 20 pokojů = 40 lůžek, což 

odpovídá kapacitě 1 autobusu, který se bezproblémově (i v zimním období) dostane po 

asfaltové cestě k penzionu. 

Reklama a propagace pro podporu činnosti bude prezentována na stáncích 

veletrhů Cestovního ruchu, internetem a informačními centry v regionu, i když stejně 

platí, že nejlepší reklama je 100 % odvedená služba.  
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Personální řešení je stavěno na kapacitu propočítanou v podnikatelském plánu, 

kde se jedná především o rodinné příslušníky a pracovníky, kteří v tomto odvětví mají 

patřičnou kvalifikaci, flexibilitu a praxi.  

Jednatelka vkládá 700 000 Kč hotově na zajišťovací účet u peněžního ústavu na 

nepředvídané situace. Jinak společnost začíná svou podnikatelskou činnost s úvěrem 

12 000 000 Kč dle propočtů a kalkulací ve finančním plánu. 
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6. Závěr 

V městě Rožnov pod Radhoštěm bylo rozhodnuto o rekonstrukci objektu na 

horský penzion s kapacitou 16 pokojů a 4 apartmánů. Tento přilehlý pozemek 

s vybudovaným přírodním koupalištěm a dále tenisovými kurty, bude sloužit 

k využívání pro hosty a zároveň i pro veřejnost.  

Pro založený penzion byl zvolen název Penzion „U Lesa“ a jeho předmětem 

podnikání bude ubytovací činnost, tenisové kurty a koupaliště. Jako právní forma byla 

vybrána společnost s ručením omezeným. V penzionu se nachází 4 apartmány a 16 

pokojů, které zahrnují dvě lůžka. Na přání zákazníka je zde možnost přidání dvou 

přistýlek do každého apartmánu a pokoje. 

Ceny pokojů jsou rozděleny do dvou sezón. Hlavní sezóna je v termínu od 1.5. 

do 30.9. a od 1.12. do 28.2. Termíny jsou zvoleny v závislosti na ročním období. Jelikož 

se přepokládá, že v této sezóně bude větší zájem o ubytování, jsou ceny stanoveny vyšší 

než ve vedlejší sezóně.  

Ze sestaveného zakladatelského rozpočtu je patrné, že v prvním roce podnikání 

bude firma vykazovat ztrátu ve  výši – 952 733,- Kč. V druhém roce se předpokládá 

ztráta výrazně nižší v závislosti na zvýšení cen pokojů a při konstantních nákladech ve 

výši – 35 176,- Kč. V dalších letech se již očekává ziskové podnikání. 

Na základě zjištěných údajů jsem dospěla k závěru, že předložený projekt 

splňuje základní předpoklady pro úspěšné podnikání. Je efektivní, a proto by mohl být 

realizován. Při sestavování podnikatelského plánu jsem se řídila realistickými odhady, 

radami zkušených lidí z oboru a dobrými úmysly, které jsou v souladu s etickými 

principy v konkurenčním prostředí. 



 
56   

Seznam použité literatury: 

 

[1] Dedouchová, M. Strategie podniku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001.  

     256 s. ISBN 80-7179-603-4. 

 

[2] Hingston, P. Začněte podnikat. 1.vyd. Praha: Euromedia Group, 2002.                                                                                              

      192 s. ISBN 80-242-0838-5. 

 

[3] Hirsch, R.D., Peters, M.P. Založení a řízení nového podniku.  

1. vyd. Victoria Publishing, 502 s. ISBN 80-85865-07-6. 

 

[4] Kašík, J., Michalko, M. a kol. Podniková diagnostika.  

     Ostrava: Tandem, 1998. 343 s. ISBN 80-902167-4-9. 

 

[5] Keřkovský, M., Vykypěl, 0., Strategické řízení - teorie pro praxi. 2.vyd.   

Praha: C. H. Beck, 2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8. 

 

[6].Macurová,.P.,.Klabusayová,.N..Praktikum.z logistického.managementu.   

…..1.vyd. Ostrava: - Technická univerzita Ostrava. 2002. 229 s. ISBN 80- 

…..248-0104-3. 

 

[7] Souček, Z., Marek, J. Strategie úspěšného podniku. Ostrava: Montanex, 

1998. 180 s. ISBN 80-85780-93-3. 

 

[8] Synek, M. a kolektiv. Manažerská ekonomika. 3. vyd. Praha: Grada 

     Publishing a. s. 472 s. ISBN 80-247-0515-X. 

 

[9] Synek, M. Nauka o podniku: učební texty pro bakalářské studium. 

      4. vyd. Praha: VŠE. 383 s. ISBN 80-7079-981-1. 

 

[10] Šuleř, O. Manažerské techniky. 1. vyd. Olomouc: Rubico, s.r.o.,        

  1995, 225 s. ISBN 80-85839-06-7. 

 

[11] Valach, J. a kol. Finanční řízení podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress,  2cc            

        1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1. 

 

[12] Valach, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování.  

   1. vyd. Praha: Ekopress, 2001. 447 s. ISBN 80-86119-38-6. 

 

 

 

 



 
57   

Elektronické odkazy: 

 

[13] Oficiální portál pro podnikání a export [online].13.2. 2010.  

       Dostupné z www: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management 

       -msp/marketing-rizeni-msp-komplexni-analyza/1001663/45239/>. 
 
[14] Oficiální portál pro financování začátku podnikání [online].15.2. 2010. 

       Dostupné z www: <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/ 

       informace/zaciname-podnikat/financovani/>. 
 
[15] Oficiální portál pro podnikání a export [online]. 4.4. 2010. 

        Dostupné z www: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/ 

       financni-pruvodce-pro-msp/banky-a- investori/1001177/20854/ >. 

 
[16] Oficiální portál obchodního zákoníku [online]. 10.4. 2010. 

       Dostupné z www: <http://business.center.cz/business/pravo/ 

       zakony/obchzak/cast2h1d4.aspx>. 

 

[17] Oficiální portál pro podnikání a export [online].13.4. 2010. 

……Dostupné-www:<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ 

        dprij/cast3.aspx#par26>. 



 
58   

Prohlášení o využití výsledků diplomové (bakalářské) práce 

 

 

Prohlašuji, že 

 

- byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou (bakalářskou) práci se plně 

vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla 

školního a § 60 – školní dílo, 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou (bakalářskou) 

práci užít (§ 35 odst. 3), 

- souhlasím s tím, že diplomová (bakalářská) práce bude v elektronické podobě 

archivována v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové 

(bakalářské) práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO, 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou (bakalářskou) práci nebo poskytnout 

licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které 

byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě dne ……………………….. 

……………………………………………….. 

jméno a příjmení studenta 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

………………………………………………………… 

 

 



 
59   

Seznam příloh 
 

 

 

Příloha 1 – Anketní lístek 

 

Příloha 2 – Splátkový kalendář 

 

Příloha 3 – Náklady v 1. roce podnikání 

 

Příloha 4 – Výnosy v 1. roce podnikání 

 

Příloha 5 – Hospodářský výsledek v 1. roce podnikání 

 

Příloha 6 – Cash flow v 1. roce podnikání 

 

Příloha 7 – Výnosy v 2. roce podnikání 

 

Příloha 8 – Náklady v 2. roce podnikání 

 

Příloha 9 – Hospodářský výsledek v 2. roce podnikání 

 

Příloha 10 – Letecký snímek bývalého rekreačního střediska Orbita 


