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1 ÚVOD 
 

Přechod od centrálně plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství vytvořil 

ideální příležitost pro vznik velkého množství nových podniků. Mnoho těchto 

podnikatelů však neuspělo, často proto, že si nevytvořili vlastní podnikatelský plán. 

Nespecifikovali podnikatelský záměr, neujasnili si, jakým způsobem budou bojovat 

proti konkurenci, neměli připravený plán marketingové a prodejní strategie, ani 

nedefinovali možná rizika. 

 

Právě z tohoto důvodu by měl každý podnikatel při úvahách o svém podnikání 

sestavit podnikatelský plán a následně podnikatelský záměr, který mu pomůže utřídit si 

své myšlenky a racionálně posoudit, zda je jeho projekt životaschopný. 

 

Aby podnikatelský záměr splnil účel, měl by obsahovat informace nejen o 

vývoji podniku, jeho cílech, plánech a výnosnosti, ale i o předpokládané potřebě 

kapitálu a vývoji trhu, o úrovni personálního obsazení podniku a formě komunikace se 

zákazníkem. Je nutné přihlédnout nejen k interním možnostem, ale také k externím 

vlivům, které vlastním přičiněním aktivně ovlivňovat nemůžeme. 

 

Vhodně zpracovaný podnikatelský záměr by měl dát odpověď na otázky týkající 

se potřeb zákazníků, míry zhodnocování finančních prostředků vložených do podnikání, 

vyhlídky úspěchu, jak je podnik a jeho činnost zajímavá pro potenciální investory, jaký 

je obor podnikání, jaké výrobky a služby jsou poskytovány a s tím spojená atraktivita a 

konkurenceschopnost, v čem je zvolený produkt lepší než ostatní srovnatelné, jaký je 

účinek produktu pro zákazníka, jaký je trh, jaké jsou vývojové trendy, jak je podnik 

kapitálově vybaven, jak zkušený a kvalifikovaný je management, apod. 

 

Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V té první, teoreticko –

metodologické, je krok za krokem na základě teoretických pramenů popsán postup, jak 

vytvořit podnikatelský plán, resp. záměr. Pokusím se zde také vysvětlit metody a 

postupy, které budu dále využívat v části druhé, praktické. V té se budu snažit zpracovat 

přesvědčivý a věrohodný podnikatelský záměr nově vznikajícího fiktivního penzionu 

zaměřeného zejména na zajištění firemních školení, seminářů, či teambuildingů.  
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2 METODIKA ZPRACOVÁNÍ A CÍL PRÁCE 
 

Metodika zpracování 

Jádrem úspěchu každé odborné a výzkumné práce je její správná 

metodika. Tvorbu práce lze rozdělit do několika etap: 

 

1. Shromažďování dat  

Data budu získávat z odborné literatury a internetových portálů týkajících 

se podnikání (jak vytvořit podnikatelský záměr, jak efektivně prodávat, jak zajistit 

financování, apod.).  

 

2. Volba právní formy podnikání 

Na základě teoretických informací ze sborníku úplných znění zákonů 

daňových, účetních a souvisejících porovnám výhody a nevýhody jednotlivých 

právních forem a zvolím z mého pohledu tu nejvhodnější.  

 

3. Analýza okolí společnosti pomocí analýzy PEST 

Využiji ji ke strategickému auditu vlivu makrookolí se zaměřením na prostředí 

politické a legislativní, ekonomické, sociálně-kulturní a konečně technologické. 

 

4. Výběr vhodných dodavatelů 

 Vynasnažím se prostřednictvím internetu vyhledat ty nejvhodnější 

dodavatelé. Měřítkem při výběru bude poměr kvalita/cena a samozřejmě také 

ochota a vstřícnost přizpůsobit se specifickým požadavkům. 

 

5. Analýza podniku pomocí SWOT analýzy 

Analýza slabých a silných stránek podniku, jeho příležitostí a hrozeb. 

Prioritním cílem je uvědomění si faktorů, které podnik označuje za hrozby a slabé 

stránky a snaha o jejich eliminaci. Zároveň je SWOT analýza přínosná při zjištění 

a zvolení strategie, jak využít možné příležitosti. Analyzovat budu především 

prostřednictvím internetových zdrojů, v případě nutnosti metodou osobního 

průzkumu a dotazování.  
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6. Finanční plán podniku 

Vytvořím počáteční rozvahu a zakladatelský rozpočet, ve kterém budou 

konkretizovány plánované náklady, výdaje, příjmy a tržby a pokusím se odhadnout 

hospodářský výsledek pro první rok podnikání. Vše doložím potřebnými propočty. 

Budu se také zamýšlet nad možnostmi financování podnikatelských projektů. 

 

Cíl práce 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je zpracovat přesvědčivý a věrohodný 

podnikatelský záměr nově vznikajícího fiktivního penzionu zaměřeného zejména na 

zajištění firemních školení, seminářů, či teambuildingů.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

 

Podnikání 
Podle zákona č. 513/1991 Sb., § 2 odst. 1 obchodního zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů je podnikání definováno jako soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku. [3] 

 

Podnikatel 
„Podnikatel je dle obchodního zákoníku § 2 odst. 2 definován jako: 

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

 osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

 fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence 

podle zvláštního předpisu.“ [3; strana 22] 

 

Podnik 
Z právního hlediska, dle zákona č. 513/1991 Sb., § 5 odst. 1 obchodního 

zákoníku ve znění pozdějších předpisů se podnikem rozumí soubor hmotných, jakož i 

osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné 

majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo 

vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. 

Velmi obecně můžeme podnik chápat jako autonomní subjekt, který produkuje 

výrobky či služby, aby tím uspokojoval potřeby, k jejichž plnění vznikl. [3] 
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Vymezení malých a středních podniků 
Vzhledem k tomu, že se budu v praktické části zabývat podnikáním malých a 

středních podniků, je potřeba si toto podnikání vymezit. Malé a střední podniky 

můžeme vymezit z hlediska kvantitativního a kvalitativního. 

 

Kvantitativní vymezení 
Pro toto vymezení použiji doporučení Evropské komise 2003/361/EC z 6. 5. 

2003, které pro klasifikaci používá následující kvantitativní kritéria: 

1. Počet zaměstnanců (v praxi nejčastější), rozdělujeme: 

 mikropodnik – do 10 zaměstnanců 

 malý podnik – do 50 zaměstnanců 

 střední podnik – do 250 zaměstnanců 

 

2. Roční obrat, rozdělujeme: 

 mikropodnik – do 2 mil. EUR 

 malý podnik – do 10 mil. EUR 

 střední podnik – do 50 mil. EUR 

 

3. Hodnota aktiv, rozdělujeme: 

 mikropodnik – do 2 mil. EUR 

 malý podnik – do 10 mil. EUR 

 střední podnik – do 43 mil. EUR. 

 

Kvalitativní vymezení 
Tato vymezení odlišují malé a střední podniky od velkých. Patří k nim zejména: 

 osobnost podnikatele – je přímo angažován, 

 způsob vedení – většinou existuje jednota mezi podnikatelem, investorem  

a jednatelem, protože podnik je často ve vlastnictví jedince nebo rodiny, 

 pozice na trhu – častý je osobní kontakt podnikatele a zákazníka, 

 podniková kultura – je ovlivněna osobním kontaktem vedení podniku  

a pracovníků., 

 organizační struktura – existuje dvou až čtyř stupňové vedení, formální vztahy 

se uplatňují jen nepatrně. [9] 
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Funkce malých a středních podniků 
Existence institucí je opodstatněná v případě, že jsou potřebné. Malé a střední 

podniky potřebné jsou, protože plní řadu funkcí.  

Z makroekonomického hlediska existuje jejich: 

 společenská funkce – ve smyslu naplnění elementárního faktoru společenského 

systému, a to práva na podnikání. Malé a střední podniky plní ve strukturálně 

slabých a odlehlých regionech také sociálně politickou úlohu, protože zajišťují 

zásobování obyvatel a jejich zaměstnanost. 

 

 ekonomická funkce – tržní ekonomika je na malém a středním podnikání přímo 

závislá, protože tyto zajišťují decentralizaci rozhodování, které je trhem 

koordinováno v případě, že trh není omezen kartely. Malé a střední podniky také 

významně přispívají k vyrovnání rizik mezi různými obory, což vede ke zvýšení 

hospodářské stability. 

 

 funkce nabídky – v mnoha případech by bez malých a středních podniků byla 

nemyslitelná velkovýroba, neboť její flexibilita a rentabilita je často zvyšována 

právě díky nim. Velkovýroba tak může vlastní sortiment omezit a zvýšit tím 

diferenciaci svých výrobků. Kolísání celkové poptávky působí na malé a střední 

podniky méně silně než na podniky velké díky kreativitě, flexibilitě a značné 

angažovanosti podnikatele. Z těchto důvodů jsou malé a střední podniky při 

recesi páteří ekonomiky. [9] 

 

 kulturně a regionálnětvorná funkce – malé a střední podnikání přispívá 

k vytváření všeobecné a ekonomické kultury v místě. Tyto dvě funkce bývají 

v podmínkách ČR značně nedoceněny a důsledky lze vidět v nízkém právním 

vědomí či v morálních pochybeních apod. [4] 
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Podnikatelský záměr  
Před zahájením podnikatelské činnosti by si měl každý budoucí podnikatel 

vypracovat podnikatelský záměr, zpravidla proto, aby získal chybějící finanční 

prostředky či našel společníka pro podnikání.  

 

Při sestavování je třeba si ujasnit, jaké kroky je nutno učinit v jednotlivých 

oblastech, kolik to bude stát, kde získáme potřebné finanční prostředky a jak se 

zhodnotí investovaný kapitál. [9] 

 

Pomocí podnikatelského záměru si podnikatel postupně odpoví na následující 

otázky:  

 kde se nyní nacházím? Tento aspekt se týká důkladné analýzy situace, ve které 

se podnik nalézá. Jedná se o analýzu jak externího, tak interního prostředí. 

 

 kam se chci dostat? Obecně se tato otázka týká oblasti, kam chceme, aby se 

podnik dostal, a pro kterou je plán zpracováván. Nejedná se jen o situace 

spojené s růstem či rozvojem podniku, ale také o situace spojené s obrannou 

strategií, respektive s požadavkem udržet se na trhu. 

 

 jak toho chci dosáhnout? Jedná se o specifikaci nutných druhů zdrojů a metod. 

[6] 

 

Podnikatelský záměr je tedy písemný dokument, který popisuje všechny 

podstatné vnější i vnitřní okolnosti související s podnikatelskou činností. Je meritem 

podnikatelského plánu. 

 

Zásady tvorby úspěšného podnikatelského záměru 

Při tvorbě podnikatelského záměru si musíme uvědomit, že bankéři, investoři či 

budoucí partneři mají většinou k dispozici záměry i jiných firem, které na ně chtějí také 

zapůsobit a získat peněžní prostředky. Je třeba se proto zamyslet, jakým způsobem 

budeme záměr formulovat, abychom čtenáře zaujali. [9] 
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Orientace na trh 

V podnikatelském záměru je nutné jasně vymezit, komu budeme výrobky nebo 

služby prodávat. Nestačí mít pouze dobrý nápad, je třeba také mít jasnou představu, na 

kterém trhu budeme operovat (místní, národní, mezinárodní) a jak je tento trh velký. 

Zároveň musíme zdůraznit naše komparativní výhody, a tím zdůvodnit, proč si 

zákazníci budou kupovat naše výrobky nebo služby.  

 
 
Srozumitelnost a uvážená stručnost 

Při sestavování se vyjadřujeme jednoduše, neplýtváme nadbytečnými 

přídavnými jmény a myšlenky či závěry obsažené v plánu uvádíme jasně, srozumitelně 

a stručně, protože bankéři či další investoři mají málo času. Současně je třeba ale 

připomenout, že stručnost nesmí být na úkor postižení základních faktů podstatných pro 

posouzení podnikatelského záměru. V případě, že je to vhodné, sestavíme pro větší 

přehlednost tabulku či doplníme grafem.  

 

Pravdivost a reálnost 

Všechny uváděné informace musí být pravdivé a každá skutečnost uvedená 

v záměru by měla být zdůvodněna a podepřena objektivními údaji. Pokud potřebné 

údaje nemůžeme zjistit, použijeme srovnání s obdobným podnikem na základě co 

největšího množství skutečně spolehlivých dat. Stanovené cíle musí být reálné a záměr 

musí obsahovat informace o tom, jakým způsobem dosáhneme jejich realizace. 

 

Respektování rizika 

Vždy existuje určitá pravděpodobnost, že realizace podnikatelského záměru se 

bude lišit od původních předpokladů. To je třeba mít na zřeteli už při jeho sestavování. 

Doporučujeme možná rizika identifikovat a připravit varianty navrhovaných řešení 

v případě výskytu rizikových faktorů. Tím čtenáře informujeme, že s rizikovými faktory 

počítáme a máme připravena opatření na jejich snižování. [9] 
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Struktura podnikatelského plánu 
Jeho obsah není závazně stanoven, protože každá banka, investor či budoucí 

partner má jiné požadavky na strukturu a rozsah podnikatelského plánu.  

Nicméně obvyklými částmi jsou: 

1. Titulní strana 
Měla by obsahovat jméno podniku, sídlo, popřípadě jména společníků a jejich 

kontakty, IČO. [20] 

2. Shrnutí nejdůležitějších bodů 
Úkolem shrnutí je zaujmout čtenáře a nalákat ho ke čtení dalších kapitol. 

Investoři a pracovníci úvěrových oddělení bank si vždy ze všeho nejdříve prostudují 

právě tuto část. Mělo by být napsáno tak, aby se dalo rychle přečíst a snadno pochopit, 

tudíž je třeba se vyjadřovat stručně a přesně. Doporučuje se, aby v rámci shrnutí byla 

uvedena přehledná tabulka se základními informacemi. [9] 

 

Mějme na paměti, že shrnutí je samostatný stavební kámen podnikatelského 

plánu a nezaměňujme jej s úvodem. Napišme jej vždy jako poslední, tedy teprve poté, 

co máme hotové všechny ostatní stavební kameny podnikatelského plánu a jsme již 

schopni stručně a přesně formulovat vlastní myšlenky a záměry. [6] 

 

Shrnutí by mělo obsahovat tyto informace: 

2.1 Podnikatelský záměr – stručné, jasné a poutavé popsání tzv. jádra podnikání, 

jehož obsahem je předmět podnikání, popis nabízených výrobků či služeb, 

případně inovačních záměrů a příslušných trhů.  

 

„Cíle podnikatelského záměru: 

 analyzovat výchozí stav, 

 ujasnit si základní postup dalšího rozvoje, 

 ukázat, že vymezených cílu může být dosaženo, 

 dokázat, že výsledky uspokojí předpokládané potřeby společnosti, 

 přesvědčit akcionáře, potenciální investory, podílníky, či 

spoluvlastníky, jimž je podnikatelský záměr určen, že výsledky dané 

společnosti budou zajímavé i z jejich hlediska.“ [3; strana 372 - 373] 
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 Požadavky na podnikatelský záměr: 

 být stručný a přehledný (jeho délka by neměla přesahovat padesát 

strojových stránek), 

 být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů, 

 demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp.zákazníka, 

 orientovat se na budoucnost, 

 být co nejvěrohodnější a realistický, 

 nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, 

 nebýt však ani příliš pesimistický, 

 nezakrývat slabá místa a rizika projektu, 

 upozornit na konkurenční výhody projektu a silné stránky firmy, 

 prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v případě užití 

bankovního úvěru,  

 k financování projektu, 

 být zpracován kvalitně i po formální stránce. [2] 

 

 „Struktura podnikatelského záměru: 

 představení společnosti, 

 stručná analýza okolí společnosti, 

 vymezení specifických předností společnosti, 

 analýza silných a slabých stránek společnosti,  

 charakteristika základního projektu, 

 popis cílového stavu, 

 formulace významných změn při přechodu na konečný cílový stav, 

 návrh dalšího postupu prací v rámci realizace kontroly plnění záměru.“  

[3; strana 374] 

 

2.2 Faktory úspěchu – uvedení toho, co je na daném podnikatelském záměru 

neobyčejné, jaké jsou jeho konkurenční výhody. Doporučuje se také zmínit o 

užitku pro zákazníka a osobních předpokladech managementu. [9] 
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2.3 Podnikové cíle – optimistický a realistický popis podnikatelské vize, tedy 

předpokladů, cílů a možností růstu firmy. 

 

2.4 Ekonomické cílové veličiny a potřeba kapitálu – uvedení, jakého obratu a 

zisku chce podnikatel dosáhnout, kolik kapitálu bude potřebovat na realizaci 

těchto záměrů a jak bude investovaný kapitál zhodnocen. [9] 

 

3. Profesní a osobní údaje o vlastnících firmy 
Banky a jiní poskytovatelé kapitálu velmi důkladně prověřují vedení  

a zaměstnance příslušného podniku. Je třeba mít ve firmě lidi, kteří jsou schopni 

realizovat podnikatelský záměr. Pokud banka nebo investor dojdou k závěru, že je třeba 

doplnit management, je ve vlastním zájmu firmy najít příslušné odborníky a angažovat 

je do podnikového vedení.  

Základní oblasti, na které by se měl podnikatel zaměřit: 

3.1 Vedení podniku – uvést, kdo podnik povede a jaké má management odborné a 

podnikatelské know-how. Přitom je dobré vyzvednout schopnosti, které jsou 

důležité pro realizaci daného podnikatelského záměru, a to profesní zkušenost, 

znalost oboru, dosavadní úspěchy a sociální kompetence. 

3.2 Další pracovníci – vhodné je též popsat organizační strukturu podniku a uvést, 

kolik zaměstnanců bude podnik mít včetně jejich kvalifikace a věkového 

složení. 

3.3 Poradci – doporučuje se je jmenovitě uvést, protože zapojení například 

daňových nebo podnikových poradců či reklamních agentur se považuje za 

důkaz profesionality. [9] 

 

4. Popis podniku 
Při popisu se zaměřujeme na dosavadní vývoj a současnou situaci svého 

podniku. V případě, že jsme dosud nestihli splnit nebo určit všechny následující body, 

objasníme bankám či investorům své plány. 

4.1 Název firmy, lokalita, datum založení, telefonní spojení - v podnikatelském 

plánu se uvádí sídlo společnosti i adresa provozovny, popis lokality, kde se 

nachází a důvody, které vedli k výběru daného místa. Při výběru objektu je 

důležité zvážit finanční možnosti ze střednědobého hlediska. [20] 
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4.2 Předmět podnikání – vypovídá, o jakou firmu jde, nebo do jakého oboru ji lze 

zařadit. 

4.3 Vývoj podniku – stručný nástin dosavadního vývoje naší firmy v případě, že 

podnik již určitou dobu existuje. Uvést bychom měli také údaje o obratu, zisku a 

zaměstnancích. [12] 

4.4 Právní forma podnikání, vlastnické vztahy – je nezbytné si zvolit před 

samotným začátkem podnikání v závislosti na počtu společníků, organizační 

struktuře, oblasti podnikání či počtu zaměstnanců. Jde o rozhodnutí, které 

dlouhodobě ovlivňuje činnost podniku a má pro podnikatele ekonomické, právní 

a daňové důsledky. [20] Nejběžnějšími formami podnikání v České republice je 

osoba samostatně výdělečně činná a společnost s ručením omezeným. 

 

Obr. 1 Rozdělení právních forem podnikání v České republice [12] 
 

 
 

Každá právní forma má své výhody i nevýhody, které potenciálnímu podnikateli 

mohou usnadnit rozhodování. [12]  

 

4.5 Způsob vedení účetnictví - je dán legislativně dle typu podnikání. V závislosti 

na organizační struktuře a velikosti podniku je nutné zvážit rozhodnutí, zda 

najmout účetní, případně službu řešit externě. [20] 

4.6 Zákonná a jiná pojištění - povinnost platit „zákonné pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“ vzniká 

zaměstnavateli při zaměstnání alespoň jednoho zaměstnance. Výše pojistného se 

vypočítá dle zařazení činnosti dle Odvětvové klasifikace ekonomických činností 

(OKEČ). Kromě zákonného pojištění je možno si vybrat i jiná komerční 

pojištění ke snížení rizika podnikání. [20] 
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5. Popis podnikatelské příležitosti 
Je třeba bance nebo jinému investorovi objasnit, v čem spatřujeme 

podnikatelskou příležitost. Může jít o nalezení mezery na trhu a následné hledání řešení 

či objevení nového technického principu a snahu o jeho prosazení na trhu. 

5.1 Popis výrobku nebo služby – produkt je třeba popsat, objasnit jeho vlastnosti a 

to, jak funguje a v čem spočívá jeho přínos. Rovněž se uvádí také služby 

doplňující nabídku výrobku (např. opravářské) a informace o tom, kdo bude tyto 

služby zajišťovat. Pokud nabízíme službu, je nutné objasnit, jak bude 

poskytována a která zařízení nebo jaké vybavení je k tomu potřeba. [9] 

V případě, že jsme přišli na inovaci, musíme sdělit, v čem tkví a zároveň uvést 

informace o tom: 

 zda máme přihlášen jeden nebo více patentů, 

 které patenty nám už byly uděleny, 

 co přesně je předmětem patentové ochrany, 

 v kterých zemích jsme si patent přihlásili. 

Pokud jsme dosud přihlášku nepodali, musíme uvést, zda a kdy budeme o 

udělení patentu usilovat a jestli vůbec a vše zdůvodnit. 

Součástí patentověprávních informací jsou taktéž údaje o cizích právech, která 

potřebujeme, abychom mohli uskutečnit svůj záměr. Podle okolností může být 

nutné provést patentovou rešerši, abychom si ověřili, zda neporušujeme cizí 

práva nebo zda už si dokonce nedal náš nápad někdo patentovat před námi. 

 

5.2 Užitek pro zákazníka a konkurenční výhody – je třeba uvést, jaký prospěch 

přinese naše nabídka zákazníkům a proč by měli nakupovat právě u nás. [12] 

6. Majetkoprávní vztahy související s projektem 
Je nutné také vyřešit otázku, kde či v jakých prostorách budeme podnikat. 

Podnikatel musí disponovat užívacím nebo vlastnickým právem k pozemkům  

a podnikatelským prostorům. Objekt, jež má sloužit k podnikání, může koupit, 

pronajmout či zapojit do podnikání společníka, který nemovitost vlastní. [9] 



14 

7. Technicko-technologická část projektu 
Podstatné je, abychom při popisu technicko-technologické části projektu nešli 

příliš do podrobností. Je nutné, aby čtenář podnikatelského plánu pochopil základní 

principy výroby, jakou kvalifikaci a jaké specifické znalosti budeme požadovat u 

pracovníků. Dále se také zmíníme o potřebných povoleních pro dané konkrétní stroje, 

zařízení či služby a o osobě, jež bude za jejich získání odpovědná. 

 

8. Dodavatelské zajištění realizace projektu 
V této části projektu seznamujeme čtenáře s tím, jak máme připravený plán 

realizace včetně informací o termínech a smluvním zajištění investiční výstavby a 

plánovaného zajištění provozu. 

 

9. Vstupy projektu – materiálové vstupy a energie 
Je třeba stanovit potřebné vstupy včetně základních surovin a materiálů, 

polotovarů a komponent, pomocných materiálů, náhradních dílů a energie, a to jak 

v naturálním, tak v hodnotovém vyjádření. Mezi podstatné faktory, které je třeba vzít 

v úvahu, patří především: 

 Kvalita materiálu či suroviny, která působí na nákladovou stránku výrobního 

procesu i na kvalitu finálního produktu. 

 Vzdálenost zdrojů, která ovlivňuje výši dopravních nákladů. Proto je třeba při 

volbě způsobu transportu pečlivě zvážit přednosti a nedostatky. 

 Dostupnost základního materiálu nebo suroviny, a to nejen z krátkodobého, ale i 

z dlouhodobého hlediska. 

 Možnosti substituce daného materiálu v případě jeho nedostupnosti. 

 Cenová úroveň, která se bezprostředně promítá do výrobních nákladů a 

ovlivňuje efektivnost podnikatelského projektu. Výši ceny je však nutné zároveň 

posuzovat ve vztahu ke kvalitě. 

 Míra rizika spojená se zabezpečováním materiálu či suroviny (např. nebezpečí 

poruch v plynulosti zásobování). 

 Výběr vhodného dodavatele s cílem minimalizace nákladů při dosažení vysoké 

spolehlivosti dodávek. [9] 
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10. Postavení firmy na trhu, konkurence, marketing 
 10.1 Trh – existence trhu, který bude mít zájem o nabízené produkty, je 

podmínkou pro úspěšné podnikání. V podnikatelském plánu je třeba uvést 

informace jak o celkovém, tak i o cílovém trhu.  

 

Celkový trh zahrnuje všechny možné alternativy využití daného výrobku nebo 

služby. Nepopisujeme podrobně celý trh či všechny potencionální zákazníky, nýbrž 

skupiny zákazníků, kteří: 

 mají z výrobku či služby značný užitek, 

 mají k výrobku či poskytované službě snadný přístup, 

 jsou ochotní za produkt či službu zaplatit. 

 

Znamená to, že je třeba přesně definovat cílový trh, aby nedošlo k jeho 

přecenění nebo podcenění. Čím lépe se podaří trh vymezit, tím lépe lze výrobky a 

služby přizpůsobit potřebám a přáním potencionálních zákazníků. Ty je třeba 

segmentovat podle zvolených kritérií do skupin a zaměřit se na ty, které jsou pro nás 

nejzajímavější. Trh lze segmentovat například podle požadavků zákazníků na cenu a 

jakost, podle nákupních motivů, podle regionů a podobně. Při volbě cílových skupin 

musíme také přihlížet k faktu, zda bude skupina schopna výrobek či službu zaplatit. 

 

Pro investory, banky či případné společníky je důležité, abychom uměli doložit 

kromě požadavků a chování zákazníků i konkrétní čísla a fakta o objemu nebo růstu 

trhu, o silných a slabých stránkách konkurentů. Tyto informace získáváme průzkumem 

trhu, k němuž nám jako podklad může sloužit internet, informace statistického úřadu, 

odborné publikace, firemní zprávy, či informace Hospodářské komory ČR apod. 

Může se stát, že dospějeme do fáze, kdy nebudou k dispozici žádná spolehlivá 

data (například v otázce velikosti celkového a cílového trhu). V takovém případě je 

nutno odhadovat. Při odhadování je ale třeba respektovat tyto zásady: 

 odhad je nutné postavit na pevném základě opřeném o prokázaná čísla, 

 odhad má být logický a pochopitelný, nesmí stavět na nekonkrétních 

domněnkách, 

 informace je nutné pečlivě ověřit, pokud možno z několika různých zdrojů. [9] 
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10.2 Konkurence – mnozí tvůrci podnikatelského záměru se domnívají, že pro ně 

neexistuje konkurence, což je velký omyl. Zakladatelé totiž často nepřemýšlejí  

o skutečnosti, že určitý problém se dá vyřešit mnoha způsoby. Často z toho 

důvodu o konkurenci vůbec neví, a proto je nutné provést její důkladnou 

analýzu. 

 

Prvním krokem je určení podniků, jež představují konkurenci, ať už skutečnou 

(podniky, které působí na stejných cílových trzích a prodávají ty samé nebo podobné 

produkty) nebo potenciální (podniky, které nepředstavují konkurenci dnes, ale mohou jí 

být v budoucnosti). Většinou nemá velký smysl podrobně studovat každého 

sebemenšího konkurenta, protože je to časově i finančně náročné. Je dobré si tedy 

rozdělit konkurenty na hlavní a vedlejší. Hlavními konkurenty jsou firmy, které hrají na 

daném trhu velmi významnou roli a budou ji hrát i nadále včetně firem, které se velmi 

podobají firmě, pro kterou je podnikatelský záměr zpracováván. Konkurenty 

posuzujeme podle kritérií jako je obrat, růst, podíl na trhu, nákladová situace, ceny. Na 

základě provedeného srovnání konkurenčních podniků můžeme určit konkurenční 

výhody. Nesmíme ale zapomenout, že při posuzování předností a nedostatků nezáleží na 

našem subjektivním hodnocení, ale na tom, co si myslí zákazníci. Není proto na škodu 

se jich na to v rámci vlastního průzkumu trhu přímo zeptat. 

 

10.3 Marketing – má velký vliv na budoucí úspěch podniku a bankéři či jiní 

investoři budou této kapitole zajisté věnovat zvýšenou pozornost. V prvé řadě je třeba si 

uvědomit, že bychom neměli pojem marketing zužovat pouze na reklamu. Jde spíše o 

nástroj, který nám v tržním prostředí pomáhá řešit situaci, kdy se nadbytek konkurentů 

na straně nabídky uchází o přízeň nedostatečného množství zákazníků. Musí umět 

představit přednosti produktu tak, aby zákazníka přiměl ke koupi. [9] 

11. Zabezpečení prodeje 
Pro úspěch na trhu je důležité, aby se nabídka skutečně dostala k cílovým 

skupinám zákazníků, jimž je určena. V podnikatelském plánu je nutné na tomto místě 

vysvětlit prodejní koncepci a popsat použití jednotlivých prodejních cest. Měla by zde 

být popsána struktura prodejního útvaru, uveden počet a kvalifikace jeho pracovníků. 

[9] 
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12. Finanční plán 
Finanční plán by měl obsahovat přehledně celkový rozpočet projektu, potřebu 

finančních prostředků, zdroje financování projektu a prokázání schopnosti splácet cizí 

zdroje. V případě začínající firmy potřebujeme prostředky na založení podniku, 

prostředky na pořízení dlouhodobého majetku a prostředky na zahájení podnikatelské 

činnosti na financování nákladů z provozní činnosti do doby, než obdržíme první tržby.  

Častou chybou u začínajících podnikatelů bývá, že nerozlišují kategorie zisk 

a cash flow, výnosy a příjmy, náklady a výdaje. 

Výnosy jsou výsledky podnikání vyjádřené v penězích za určité období. Příjmy 

jsou peněžní částky, které podnik skutečně získal za prodané výrobky nebo služby. 

Proto je velmi důležité věnovat se nejen zajištění výnosů, ale zejména zajištění příjmů 

podniku. 

Náklady podniku představují spotřebu výrobních prostředků vyjádřenou 

v penězích. Výdaj je úbytek peněžních prostředků podniku a neznamená automaticky 

tvorbu hodnoty. Jestliže chceme podnik efektivně řídit, musíme se zabývat strukturou 

nákladů. 

Bod zvratu (stanovení minimálního množství produkce, které musí firma vyrobit 

a prodat, aby se nedostala do ztráty) se v podnikatelském plánu doporučuje vypočítat 

pro reálnou, optimistickou a pesimistickou variantu. [9] 

 

Finanční výkazy 

Investoři a zejména bankéři očekávají, že v rámci finančního plánu budou 

sestaveny finanční výkazy. Jedná se o plán peněžních toků, plánovaný výkaz zisků a 

ztrát a plánovanou rozvahu. V těchto výkazech se velmi dobře orientují a oceňují jejich 

zpracování. 

12.1 Plán peněžních toků (Cash flow) specifikuje předpokládané příjmy a výdaje 

související s naší činností, přičemž počáteční fáze podnikání by měla být v závislosti na 

kapitálové náročnosti podnikání zpracována podrobněji. 

12.2 Plánovaný výkaz zisků a ztrát vyčísluje výnosy, náklady a hospodářský 

výsledek v jednotlivých letech. I v tomto případě je výhodné rozpracovat první rok 

podnikání podrobně v prvních šesti měsících. Informace o tom, jaký bude hospodářský 

výsledek v jednotlivých letech, zda budeme schopni platit úroky, zda vytvořená výše 

zisku umožní hradit plánované splátky úvěru. [9] 
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12.3 Plánovaná rozvaha zobrazuje očekávaný vývoj majetku podniku a zdrojů 

jeho financování. Informuje čtenáře o struktuře majetku a plánování jeho obnovy. 

Stejně tak informuje o zdrojích financování při zahájení podnikatelské činnosti,  

o předpokládaném průběhu splácení cizích zdrojů, plánovaném systému akumulace 

zdrojů prostřednictvím nerozděleného zisku. 

Finanční plán může zahrnovat i soustavu finančních ukazatelů, která poslouží 

k posouzení plánu z hlediska rentability, likvidity, finanční stability, aktivity a případně 

i z jiných hledisek. [9] 

 

13. Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 
13.1 SWOT analýza – při posuzování předpokladů úspěšnosti projektu 

doporučujeme sestavit SWOT analýzu, která má za účel prokázat, že autor záměru 

zná své silné i slabé stránky, ale také příležitosti a hrozby.  

SWOT analýza má název odvozený z anglických slov: 

 S = Strengths (silné stránky) – např. zkušený management, kvalifikovaná 

pracovní síla. 

 W = Weaknesses (slabé stránky) – např. nedostatek zkušeností v oblasti 

marketingu, cenová polika. 

 O = Opportunities (příležitosti) – např. implementace nových marketingových 

postupů na cílené segmenty trhu. 

 T = Threats (hrozby) – např. právní legislativa méně příznivá pro námi vybraný 

obor podnikání. 

 

Analýza příležitostí a hrozeb se soustřeďuje na okolí podniku. Umožňuje 

zdůraznit atraktivní příležitosti, které mohou firmě přinést výhody, a současně též 

nabádá k zamyšlení nad problémy, které bude muset podnik řešit. 

Je zcela zbytečné zakrývat skutečnosti, které jsou považovány za nepříznivé, protože by 

byly časem stejně objeveny. Je tudíž lepší analyzovat projekt ze všech stran a prokázat, 

že jako autoři podnikatelského plánu jsme promysleli veškeré možnosti a eventuality a 

že máme připravené řešení. [9] 
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 13.2 Rizika projektu – s určitou mírou rizika je spojeno každé podnikání. Jejich 

analýza nám umožňuje dva pohledy na náš podnikatelský plán. Kromě nastínění 

pravděpodobnosti dosažení očekávaných efektů nám poslouží také pro přípravu 

preventivních opatření v případě, že daná riziková situace opravdu nastane. [9] 

Analýzu rizika můžeme provádět pomocí expertního hodnocení nebo analýzou 

citlivosti: 

 Expertní hodnocení – je víceméně odborným odhadem významnosti rizika 

vzhledem k plánovaným cílům podniku. Významnost se posuzuje podle dvou 

hledisek: pravděpodobnosti výskytu a intenzity negativního vlivu. 

 

 Analýza citlivosti – obvykle zjišťuje citlivost hospodářského výsledku nebo 

jeho složek na faktory, které jej ovlivňují. Jedná se o faktory, které byly 

vyhodnoceny v rámci expertního odhadu jako významné, nejčastěji jsou to výše 

poptávky či změny vlastních fixních nebo variabilních nákladů. Výsledky 

takové analýzy jsou individuální podnik od podniku. 

14. Příloha 
V příloze podnikatelského plánu uvádíme vše, co se do hlavní části nevešlo nebo 

nebylo vhodné detailně popisovat, ale přesto je natolik významné, aby bylo jeho 

součástí. Jedná se například o podrobné technické popisy výrobních a provozních 

zařízení, důležité smlouvy s obchodními partnery, jejichž existence zásadním způsobem 

ovlivní chod podniku v budoucnu. [9] 
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4 VYMEZENÍ A CHARAKTERISTIKA PODNIKU 
 

1.1 Základní údaje 

      

 Název:    Penzion Kongres, s.r.o. 

      Sídlo společnosti: Pásová 16, 74235 Odry, Oderské vrchy 

      Telefon:   +420739676685 

      Fax:   +420739676686 

      Email:   info@penzionkongres.cz 

      Web:   www.penzionkongres.cz 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

1.2 Charakteristika prováděných služeb 

Nově vznikající penzion je zaměřený zejména na zajištění firemních školení, 

seminářů, teambuildingů, či incentivních zájezdů, a to včetně ubytovacích  

a stravovacích služeb. Jeho druhořadým zájmem jsou ubytovací a stravovací služby pro 

širokou veřejnost. 

 

1.3 Cíle podniku 

Prvořadým cílem podniku je upoutat pozornost potenciálních zákazníků kvalitní 

nabídkou poskytovaných služeb, vybudovat dobrou pověst a získat stálou klientelu, 

čímž posílíme obchodní značku naší firmy a zároveň upevníme svou pozici na trhu 

služeb a zajistíme vytíženost penzionu. 

 

1.4 Historie podniku 

Společnost Penzion Kongres, s.r.o. vznikla dne 1. 4. 2010, a to zapsáním do 

obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 1300. 

 

1.5 Provozně – technická charakteristika penzionu 

Penzion je umístěn v atraktivní lokalitě města Odry v Moravskoslezském kraji. 

Jedná se o patrovou budovu s přilehlým parkovištěm. Interiér je vybaven televizory  
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a přístroji pro reprodukovanou hudbu k podbarvení atmosféry s hlasitostí do max. 70 

decibelů. Osvětlení je přírodní (okna orientována severně i jižně), případně umělé; 

pracovní místa zaměstnanců jsou dostatečně osvětlena. Odvětrávání je řešeno 

klimatizací. Provoz penzionu bude zajišťovat 15 zaměstnanců a čtyřčlenný 

management. 

Ubytování hostů je zajištěno v patře budovy, nad přízemní restaurací, recepcí  

a kanceláří managementu. Každý z 21 pokojů (z nich 4 jednolůžkové, 1 čtyřlůžkový  

a 16 dvoulůžkových s možností přistýlky) má vlastní sociální zařízení a sprchový kout. 

Kromě pokojů se zde nachází také sklad čisticích prostředků. 

Restaurace je situována v přízemí a sestává z prostorů pro veřejnost  

(tj. restaurace s barem do 50 míst k sezení, z toho možnost oddělit a uzavřít salónek pro 

20 osob), dále kuchyně pro zpracování teplého a studeného občerstvení a přilehlých 

sociálně – technických prostor. Pro provoz restaurace byla zpracována příručka systému 

kritických bodů – HACCP, servírovací nádobí je vybaveno atestem o zdravotní 

nezávadnosti, pracovní plochy ve vývařovně jsou vyrobeny z odolných, nenasákavých, 

omyvatelných, netoxických materiálů s hladkým povrchem. 

 

1.5 Vlastnické vztahy a manažerské zajištění 

 Vlastnická struktura je tvořena následovně: 

Jméno a příjmení Pracovní pozice Vklad do společnosti 

Tereza Polochová Provozní ředitel    nemovitost 

Karel Stehlík Finanční ředitel 2 000 000 Kč 

Rudolf Šíp Obchodní ředitel    500 000 Kč a os. automobil 

Pavel Bureš Šéfkuchař    750 000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jméno a příjmení Hrubá měsíční 
mzda v Kč SZP (34%) Celkové mzdové 

náklady/měsíc 
Tereza Polochová 40 000 13 600 53 600 

Karel Stehlík 35 000  11 900 46 900 

Rudolf Šíp 25 000  8 500 33 500 

Pavel Bureš 25 000  8 500 33 500 

Celkem ______ ________ 167 500 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Bc. Tereza Polochová absolvovala tříleté bakalářské studium na Vysoké škole báňské 

– Technické univerzitě Ostrava, na detašovaném pracovišti v Uherském Hradišti, obor 

Ekonomika cestovního ruchu. Poté, co po svých prarodičích zdědila rozsáhlou, původně 

hospodářskou nemovitost v hodnotě 3050 000 Kč, rozhodla se budovu přestavět na 

penzion a začít podnikat v cestovním ruchu. V podniku bude zastávat funkci provozní 

ředitelky. Její pracovní náplní bude starost o bezproblémový chod celého penzionu.  

 

Ing. Karel Stehlík je taktéž absolventem Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava, ovšem pětiletého oboru Finance. Po ukončení studií pracoval 10 let jako 

finanční analytik nejmenované pražské firmy, čímž získal spoustu zkušeností pro post 

finančního ředitele. Ve společnosti bude mít zodpovědnost za zabezpečení ekonomické 

a finanční stability a trvalého růstu zisku podniku. Do společnosti vložil z vlastních 

úspor 2 000 000 Kč. 

 

Ing. Rudolf Šíp vystudoval podnikové finance a obchod v Brně na podnikatelské 

fakultě Vysokého učení technického. Jako obchodní ředitel bude zodpovídat za 

implementaci a rozvoj obchodní a prodejní strategie podniku. Na této pozici již pracoval 

v předchozím zaměstnání, a proto jsme přesvědčeni, že bude společnost dobře 

reprezentovat při vytváření a udržování obchodních vztahů a jednání s partnery. 

Z osobního vlastnictví převedl do společnosti osobní automobil oceněný reprodukční 

pořizovací cenou na 200 000 Kč a peněžní obnos 500 000 Kč. 

 

Pavel Bureš se vyučil kuchařem na Střední škole společného stravování v Ostravě, poté 

pokračoval ve dvouletém maturitním nástavbovém studiu tamtéž. Po maturitě 

odcestoval na 5 let ze země, aby získal zkušenosti. Poslední tři roky pracoval na pozici 

šéfkuchaře, ale přijal naši nabídku spolupodílet se na vzniku penzionu a zároveň jej 

zaštítit jakožto odpovědný zástupce společnosti, do které vložil 750 000 Kč.  
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1.6 Personální zajištění 

Je třeba najmout dostatečný počet pracovníků s potřebnou kvalifikací, aby byl 

zajištěn plynulý chod podniku. Jedná se zejména o pracovníky na recepci, o obsluhu ve 

stravovací a ubytovací části penzionu, pracovníky na úklid a údržbáře. 

 

Ostatní nutný personál bychom řešili formou outsourcingu, nebyli by tudíž 

zaměstnanci podniku. Jedná se především o zprostředkovatelé event akcí, 

teambuildingů a incentivní turistiky, ale také o webdesignera. 

 

Technika zaměstnávat nemusíme, toho na základě smlouvy zajistí firma 

V.A.Servis. 

 

Konkrétní potřeba zaměstnanců je znázorněna v tabulce 1. 

 
Tab. 2 Personální obsazení 

Pozice Počet 
pracovníků 

Hrubá 
měsíční mzda 

v Kč 

SZP 
(34%) 

Celkové mzdové 
náklady/měsíc 

Recepční 2 16 000 5 440 42 880 

Pokojská 2 10 000 3 400 26 800 

Kuchař 3 16 000 5 440 64 320 

Pomocný pracovník 
v kuchyni 

2 11 000 3 740 29 480 

Uklízečka 2 10 000 3 400 26 800 

Servírka/číšník 3 11 000 3 740 44 220 

Údržbář 1 18 000 6 120 24 120 

Celkový počet 15 ______ _____ 258 620 

Zdroj: vlastní zpracování 

 



24 

5 KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY PRŮZKUMU  

A VÝZKUMU 
1. Volba právní formy podnikání 
Tab. 3 Volba právní formy podnikání 

Kritéria 
rozhodování 

Samostatný 
podnikatel 

Společnost 
s ručením 
omezeným 

Akciová společnost 

Ručení 

Neomezené, 
podnikatel 
ručí i svým 
osobním 
majetkem. 

Omezené do výše 
majetkového 
vkladu. 

Omezené do výše 
majetkového vkladu. 

Oprávnění k 
řízení 

Řízení se 
účastní přímo 
zakladatel. 

Nutná majetková 
účast společníka 
na podnikání. 

Společník musí ze zákona 
přinést kapitálový vklad 
podle společenské smlouvy, 
na podnikatelské činnosti se 
podílí nepřímo 
prostřednictvím Valné 
hromady, výkon je svěřen 
managementu společnosti. 

Počet 
zakladatelů 1. 1-50 osob. Neomezený. 

Nároky na 
počáteční 

kapitál 

Výše není 
určena. 200 000 Kč. 2 000 000 Kč nebo 

20 000 000 Kč. 

Administrativní 
náročnost 

Povolení 
živnosti. 

Povolení živnosti, 
zápis 
v obchodním 
rejstříku, 
zpracování 
společenské 
smlouvy a její 
notářské ověření. 

Povolení živnosti, zápis 
v obchodním rejstříku, 
zpracování zakladatelské 
listiny a její notářské 
ověření, notářsky ověřený 
zápis o ustavující valné 
hromadě, zpracování a 
zveřejnění auditu, výroční 
zpráva a její uveřejnění 
v obchodním věstníku. 

Účast na zisku 
a ztrátě 

Vše připadá 
zakladateli. 

Pokud společníci 
neuzavřeli 
smlouvu o 
rozdělování zisku, 
dělí se zisk 
rovným dílem 
mezi všechny 
společníky. 

Podíl na zisku u akcionáře 
(dividenda) závisí na 
rozhodnutí valné hromady, 
důležité je, jaký má kdo 
podíl na akcii a na základě 
toho i podíl na hlasování. 

Přístup 
k vlastním a 

cizím zdrojům 

Přístup 
k cizím 
zdrojům je 
obtížný. 

Vklady do 
základního jmění, 
akvizice majetku 
a kapitálu. 

Vklady do základního 
kapitálu, emise dluhopisů, 
akvizice majetku a kapitálu. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě [12] 
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Na základě porovnání právních forem jsme se rozhodli pro společnost s ručením 

omezeným. Výhody, které v této právní formě spatřujeme: 

 
 společníci mají omezené ručení (ručí jen do výše nesplacených vkladů), 

 pro jednatele platí zákaz konkurence, který však lze rozšířit i na společníky 

společenskou smlouvou,  

 není nutný souhlas všech společníků pro přijetí většiny rozhodnutí, 

 do společnosti lze vložit i nepeněžitý vklad, 

 vklad lze splatit v průběhu pěti let (před podáním návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku musí být splaceno 30% každého vkladu, v úhrnné výši 

všech vkladů alespoň 100 000 Kč), 

 lze ustanovit kontrolní orgán – dozorčí radu, 

 vyplacené podíly na zisku společníkům (fyzickým osobám) nepodléhají 

pojistnému sociálního pojištění,  

 polovinu daně sražené z vyplácených podílů na zisku lze uplatnit jako slevu na 

dani společnosti.  

 

Podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. potřebuje živnostenské oprávnění 

k podnikání živnostenským způsobem každá osoba, a tedy zcela logicky i osoba 

právnická. 

V našem případě musí odpovědný zástupce splňovat nejenom podmínky 

všeobecné, ale také zvláštní, protože naše podnikatelská činnost je činností hostinskou, 

a tedy živností ohlašovací, řemeslnou. 

 

Všeobecné podmínky: 

 Dosažení věku 18 let  

 Způsobilost k právním úkonům 

 Bezúhonnost 

 

 

 

Zvláštní podmínky: 

 Odborná způsobilost 

získaná vyučením 

v oboru 

 Popř. doklad o vykonání 

6leté praxe v oboru 

 

Odpovědným zástupcem bude zvolen pan Pavel Bureš, který je zároveň 

spolumajitelem podniku a vedoucím stravovacího úseku a splňuje zvláštní podmínky 

dané živnostenským zákonem. 
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2. Stručná analýza okolí společnosti 

2.1 Makrookolí 
Pro charakteristiku makrookolí využiji analýzy PEST. 

 

2.1.1 Politické a legislativní 

Z hlediska politických podmínek je pro podnik důležitá zejména stabilita 

politické situace v zemi a také členství České republiky v EU, což může do země 

přilákat více potenciálních zahraničních zákazníků.  

 

Co se týče složky legislativní, pro podnik je nutné brát v potaz zákony daňové, 

respektive povinnost platit daň z příjmu a také majetkové daně - daň z nemovitosti a 

silniční daň. Platit musíme také koncesionářské poplatky za využití televize a rozhlasu a 

Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním (OSA).  

 

Společnost bude samozřejmě potřebovat také zaměstnance, a tudíž je nutné 

jednat v souladu se zákoníkem práce, řídit se předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a zajistit smluvního firemního lékaře. 

 

Přetrvávajícím problémem je náročnost zakládání nových podniků. Je třeba mít 

svolení obecního úřadu, katastrálního úřadu, České obchodní inspekce, příslušné 

hygienické stanice a také od finančního úřadu. Zároveň je nutné mít zajištěné 

elektrorevize. 

 

2.1.2 Ekonomické 

Celý svět je momentálně zasažen probíhající ekonomickou krizí, která 

zapříčinila krach řady podniků.  Nicméně díky velmi nízké inflaci spolu s klesajícími 

úrokovými mírami vytváří prostředí příhodné pro start nových firem. V našem případě 

může doznívající krize naopak podnikání prospět, protože česká veřejnost se vrací 

k levnějším tuzemským rekreacím.  
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Abychom mohli prosperovat, je nutné zaujmout potenciální klienty a odlišit se 

od konkurence. Pokud chceme konkurovat nejen kvalitou poskytovaných služeb, ale 

také prodejními cenami, je nutné vyvarovat se nepotřebných nákladů a hledat výhodné, 

netradiční formy nákupu, například formou aukcí. 

 

2.1.3 Socio-kulturní 

V posledních letech se mění životní styl firem. Stále častěji se konají rozsáhlé 

brainstormingy náročné na přípravu. V rámci podniku se také klade větší důraz na 

semknutost kolektivu a starost o zaměstnance formou teambuildingů a incentivních 

zájezdů.  

 

Mění se i životní styl široké veřejnosti, která dává přednost aktivnímu využívání 

volného času. Díky výhodné poloze penzionu můžeme jejich požadavkům vyhovět. 

 

2.1.4 Technologické 

 Technické zázemí seminářů, které je podstatnou součástí našeho podnikání, 

poměrně rychle morálně zastarává. Z tohoto důvodu pro nás bude výhodnější techniku 

nekupovat, ale dlouhodobě pronajímat. 
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2.2 Mezoprostředí 
 

2.2.1 Atraktivita města Odry 

Odry jsou prvním městem na horním toku jedné z nejvýznamnějších evropských 

řek, jejíž pramen teče přirozeným nezregulovaným korytem. Malebné údolí Oderské 

kotliny, v níž město leží, je obklopeno lesnatými svahy Nízkého Jeseníku a otevírá se na 

jihovýchod Moravské brány, kde vedla stará obchodní a válečná "Jantarová cesta".  

 

 

Městskou památkovou zónu tvoří náměstí s 

renesančními měšťanskými domy, se sochou Nanebevzetí 

Panny Marie z roku 1785 a s nádhernou neoklasicistní kašnou 

z roku 1897. Kašna je dílem místního rodáka a významného 

vídeňského sochaře Emila Zimmermana. Nejvýznamnější 

památkou je barokně přestavěný kostel svatého Bartoloměje, z 

jehož věže vyzvání nejstarší moravský zvon z roku 1374. Při 

kostele se nachází cenné sousoší Nejsvětější Trojice od A. 

Heinze z Oder z roku 1890. 

 

2.2.2 Atraktivita okolí města Odry 

Odersko se může pochlubit krásnými přírodními scenériemi. Pro svá půvabná 

přírodní zákoutí byla tato část Nízkého Jeseníku vyhlášena v roce 1994 přírodním 

parkem Oderské vrchy. Bohaté smíšené lesy s množstvím přírodních zajímavostí 

vybízejí po celý rok k vycházkám, koncem léta a na podzim se stávají houbařským 

rájem.  

 

Soustava oderských rybníků je přírodní 

rezervací, kolem níž vede naučná stezka „Stříbrný 

chodník“, která má 13 zastávek a měří 7,5 km. Bez 

nadsázky patří k nejpovedenějším a nejpoutavějším  

u nás. Název Stříbrný chodník je odvozen od 

skutečnosti, že se zde dobývala stříbrná ruda.  

K nejzajímavějším lokalitám při trase naučné stezky patří  

stará dobývací šachta Zlatý důl (Goldloch). 

Zdroj: www.google.cz [15] 

Zdroj: www.oblast.cz [17] 

Obr.2 Kostel svatého 
Bartoloměje 

Obr.3 Soustava oderských  
rybníků  
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Celou oblastí prochází několik značených turistických tras a nově zřízená 

cyklotrasa. V létě láká ke koupání nové koupaliště s 80 metrovým tobogánem a dalšími 

atrakcemi. V zimě je krajina ideálním terénem pro běžecké lyžování. Příznivce 

sjezdového lyžování zve nový moderní lyžařský areál v Tošovicích s dvěma vleky  

s umělým zasněžováním. 

 
                                                                                                        

 Nedaleko města u Klokočůvku je pozoruhodné 

poutní místo Skála Panny Marie. K prameni vody, 

která tryská přímo ze skály, se pojí pověst o Panně 

Marii, která zde za třicetileté války zachránila 

švédského vojáka před smrtí žízní. 

 

 

V okolí vesnice Spálov se nachází také několik romantických břidličných štol,  

z nichž tzv. Petrova skála je proslulá svou překrásnou ledovou výzdobou  

v zimním období. 

 
 

Unikát celonárodního významu představuje 

opuštěný lom ve Staré Vsi u Bílovce, kde jsou ve skalní 

stěně těžbou odkryty nádherné vrásy ve vrstvách 

drobových břidlic. Jsou určitě nejhezčí na našem území 

a bez problémů strčí do kapsy i mnohem slavnější vrásy 

na Barrandově skále v Praze. 

 

Zdroj: www.odry.cz [16] 

      Obr. 5 Stará Ves u Bílovce 

Zdroj: www.odry.cz [18] 

Obr. 4 Skála Panny Marie 
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2.3 Mikroprostředí 
 
2.3.1 Konkurence 

Konkurence v oblasti Oderských vrchů je v rámci našeho oboru podnikání, tedy 

pořádání teambuildingů a firemních školení, nulová. Existuje zde ovšem konkurence 

týkající se nabídky ubytovacích a stravovacích služeb. Jedná se především o hotelový 

komplex „Dělnický dům v Odrách“, jehož součástí je hotelová restaurace, vinárna, 

kavárna a hotelová hala. Dalším konkurentem přímo ve městě Odry jsou „Apartmány 

Charlie“ na okraji města s kapacitou 10-ti lůžek. 

 

V blízkém okolí se nachází sportovně-rekreační centrum „Na Skalkách“ (Nový 

Jičín) a „Lázeňský dům Moravan“ (Teplice nad Bečvou). S oběma momentálně 

jednáme o spolupráci, protože jejich sportovní zázemí a lázeňské služby bychom rádi 

využili pro incentivní zájezdy. Za dovedení nových klientů samozřejmě požadujeme 

cenové výhody, které oba objekty přislíbily. 

 

Naproti tomu v rámci celé České republiky existuje konkurence poměrně velká. 

Těmi největšími konkurenty jsou bezesporu řetězce Orea Hotels a Clarion Congress 

Hotel, kteří disponují daleko většími ubytovacími kapacitami a pojmou širší okruh 

doplňkových služeb, například wellness procedury. My ovšem vsázíme na blízké vztahy 

se svými klienty a větší obětavost plnit jejich přání. Myslíme si také, že zákazníci dají 

přednost pobytu v penzionu obklopeném krásnou přírodou namísto hlučného, 

průmyslového velkoměsta. 

 

2.3.2 Dodavatelé 

 Dodavatelem konferenční techniky se stane firma V.A.Servis sídlící v Praze, 

s jejímž majitelem, panem Vladimírem Auškou, jsme prozatím domluveni na 

dlouhodobém pronájmu, který zaštítíme sepsáním smlouvy, přičemž ceny jsou 

stanoveny dohodou a zahrnují také technickou spolupráci. Pražskou firmu jsme si i přes 

poměrně velkou vzdálenost vybrali proto, že byla nejvstřícnější ohledně námi 

požadovaných smluvních podmínek a doprovodných služeb. 
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Jako dodavatele masa a mražených výrobků pro stravovací část úseku jsme 

zvolili firmu NOWACO Czech Republic, s.r.o., která nám jako bonus ke kvalitním 

potravinám daruje 2 mrazicí boxy.  

Dodávky čerstvého ovoce a zeleniny zajistí firma Centrum – Ovo, spol. s r.o., 

která sídlí v nedaleké Ostravě. Ostatní potřebné suroviny k přípravě pokrmů si budeme 

zajišťovat vlastními nákupy ve velkoobchodech.  

 

Po dohodě s Plzeňským Prazdrojem, a.s. jsme souhlasili s podmínkou 

exkluzivity. Ta zahrnuje výhradní odběr piva tohoto pivovaru. Vzhledem k tomu, že 

piva, které Plzeňský Prazdroj zaštiťuje (Radegast, Velkopopovický Kozel, Pilsner-

Urquell i Birell), patří v Moravskoslezském kraji k nejoblíbenějším, nemusíme ani 

přistupovat na kompromis. Ba co víc, zdarma dostaneme 80 litrů piva (20 litrů od 

každého druhu piva) a 200 sklenic (po 50 kusech od každého druhu). 

 

 Podobnou exkluzivní dohodu jako s Plzeňským pivovar máme také se 

společností Karlovarské minerální vody, a.s., jež v současné době stáčí minerální a 

pramenité vody značek Mattoni, Magnesia a Aquila. Tato firma od nás žádá výhradně 

prodej těchto minerálních vod a poskytují nám díky tomu 2 ledničky pro uchovávání 

nápojů a 10 přepravních beden každé z vod zdarma. 

 

Pro ubytovací část penzionu budeme nakupovat od největšího internetového 

prodejce nábytku v České republice za rok 2009 „nejlevnejsinabytek.cz“. Oceňujeme 

nesčetné množství pozitivních referencí předchozích zákazníků a kvalitní, zajímavě 

designově řešený nábytek za dobré ceny. Ze stejných důvodů využijeme k nákupu také 

obchody IKEA a HELCEL, pro elektroniku ELECTROWORLD. Nakupovat budeme 

jako běžní zákazníci, dodavatelské smlouvy se s nimi prozatím uzavírat nechystáme. 

 

Potřebujeme také dodavatele „zábavy“, respektive požadovaného programu na 

míru. Spolupracovat budeme s CK Inspira Travel, s.r.o., která nabízí svým klientům 

originální a individuálně připravované incentivní programy, s jejichž pořádáním má 

mnohaleté zkušenosti.   
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2.3.3 Klienti, zákazníci 

Našimi hlavními potenciálními klienty jsou firmy z terciární sféry, tedy 

především poskytovatelé služeb z oborů, ať už IT, pojišťovnictví, či bankovní sektor, 

apod. Důvodem je závislost těchto podniků na zaměstnancích, jejichž loajalita vůči 

zaměstnavatelům musí být systematicky budována a posilována formou odměn, 

stmelováním kolektivu a rozmanitostí pracovní náplně. 

 

Tito klienti si vybírají především na základě nabízených služeb, doporučení 

jiných firem, referencí a v neposlední řadě i podle ceny. 

Nejvíce klientů, především na počátku podnikání, předpokládáme z bližšího 

okolí, tedy z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. 

 

Zahraniční klientelou se budeme zatím zabývat pouze okrajově, nejprve se 

chceme dostat do povědomí českého. Pokud ale bude podnik prosperovat dle našich 

předpokladů, zaměříme se také na zahraniční trhy, zvláště na blízké Polsko.  

 

3. Vymezení specifických předností společnosti 
Pro podnik je velmi důležité vytyčit své přednosti vůči konkurenci. Tou zásadní 

je kvalitní, zkušený personál, který je ochoten a schopen zajistit i specifické požadavky 

klientů. Navíc, recepce je přístupná 24 hodin denně. 

 

Velkým kladem penzionu je také jeho atraktivní umístění v klidném 

prostředí romantického údolí Odry s nesčetnými přírodními krásami a výbornou 

dopravní i docházkovou dostupností. 

 

Veškeré prostory jsou nově vybaveny a mají možnost užití vysokorychlostního 

připojení na internet zdarma. Design penzionu citlivě doplňuje stávající městskou 

zástavbu. Běžným provozem nebude docházet k překročení žádného sledovaného 

ukazatele kvality životního prostředí. Hosté mají rovněž k dispozici parkoviště pro 

osobní auta.  

 

Svojí jedinečnou polohou a kvalitou prostor bude penzion dodávat exkluzivitu 

při pořádání večerních společenských akcí a různých eventů. 
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4. Analýza silných a slabých stránek podniku - SWOT analýza 
 
4.1 Silné stránky  

 široký rozsah služeb  

 rozrůstající se klientela, která souvisí s výraznějším ekonomickým zaměřením  

na terciární sféru 

 atraktivní lokalita podniku 

 zkušenost managementu podniku 

 kvalifikovaný personál 

 zdarma zařazení do databáze firem na webových stránkách města Odry 

 kvalita a cena služeb 

 poměrně malá konkurence v místě podnikání 

 dodavatelské vztahy 

 

 

4.2 Slabé stránky  

 prozatímní působnost jen na českém trhu 

 drahé vstupy 

 nedostatek vlastního kapitálu 
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4.3 Příležitosti  

 trh – o naše služby je zájem 

 rozšíření nabídky služeb 

 snaha najít i zahraniční klientelu (výhoda blízkosti hranic) 

 organizace kulturních, sportovních a dalších společenských akcí s pozitivními 

dopady na návštěvnost regionu (včetně lokálních slavností i v malých obcích) 

 tendence firem pořádat team-buildingy 

 zájem o volnočasové aktivity v tuzemsku 

 financování z fondů EU a z ČR 

 snížení cen služeb u konkurence s neadekvátní kvalitou těchto služeb 

 

 

4.4 Hrozby 

 ztížení podmínek podnikání vládou ČR 

 nárůst konkurence 

 výkyvy v poptávce (ekonomická krize, sezónní vlivy) 

 nedostatečná úroveň propagace a následně pokles návštěvnosti zajímavostí, 

památek a objektů, což může vést k ekonomickým problémům jejich 

provozování, respektive až uzavření pro veřejnost  

 potenciální střety s orgány ochrany přírody 
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5. Marketingový mix 

5.1 Produkt 
Produktem Penzion Kongresu, s. r. o. budou služby. Nabídka společnosti se 

orientuje na poskytování ubytování, dále také stravování v oblasti teplé a studené 

kuchyně, prodej piva, alkoholických i nealkoholických nápojů a doplňkový prodej. 

Součástí našeho portfolia služeb je také pořádání konferencí, seminářů či školení a 

zprostředkování zábavného programu pro vyplnění volného času dle individuálních 

žádostí.  

 

5.2 Cena 
Ceny budou tvořeny s ohledem především na vynaložené náklady a na ochotu 

zákazníků za tyto ceny nakupovat. 

 

5. 3 Distribuce 
Zvolíme formu přímé distribuce, tedy osobního kontaktu se zákazníkem. 

Firemní klienty budeme přímo oslovovat v provozovnách jejich společností a 

přesvědčovat je o výhodnosti naší nabídky služeb. Výhodou této formy je budování 

vztahů se zákazníky. Doplňkovou formou distribuce bude zasílání vyžádaných emailů 

informujících o speciálních akcích. 

 

5.4 Propagace 
Bez podněcování odbytu se žádná firma neobejde. Účelná a správně zvolená 

propagace významně přispívá k získání nových zákazníků. Tento fakt si plně 

uvědomujeme a pro podporu prodeje chceme použít hned několik prostředků. 

 

 Účast v televizním pořadu „Bydlení je hra“ 

Zděděnou nemovitost, kterou do podniku vložila Tereza Polochová, je třeba 

zrekonstruovat a přizpůsobit potřebám podnikání. Místo zadání zakázky některé 

ze stavebních firem jsme se rozhodli proměnu realizovat za pomoci pořadu 

„Bydlení je hra“. Přidanou hodnotou rekonstrukce tak bude i zviditelnění se 

prostřednictvím televizních obrazovek. 
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 Spolupráce s cestovní kanceláří 

Na základě dohody o spolupráci bude CK Inspira Travel, s.r.o. nabízet služby 

našeho penzionu za procentuální podíl z tržeb. 

 

 Účast na veletrzích 

V rámci veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour se koná veletrh 

kongresového a incentivního turismu v Brně, kterého se chceme účastnit jako 

vystavovatelé.  

Stejně tak se chceme prezentovat na veletrhu cestovního ruchu FOR TRAVEL 

konaném v pražském veletržním areálu Letňany. 

 

 Pronájem stánku na kongresech 

Rádi bychom si pronajali stánek k propagaci našeho podniku během vybraných 

akcí, které se budou konat v Kongresovém centru Praha, a.s. a Kongresovém 

centru Brno,a.s.  

 

 Internetové stránky 

V dnešní době jsou přehledné internetové stránky pro každý podnik nutností. 

Tvorba webové prezentace našeho podniku bude svěřena synovi pana Bureše, 

který je pro nás zhotoví za symbolickou částku 5 000 Kč. Webhosting 

s doménou vyžaduje náklady 1500 Kč ročně. 

 

 Vizitky 

Vizitky bude potřebovat zejména pan Ing. Rudolf Šíp, který bude jakožto 

obchodní ředitel podniku osobně jednat se zájemci o naše služby. 

 

 Reklamní cedule 

Reklamní cedule budou vyhotoveny tři. Jedna bude umístěna na štítu penzionu, 

zbylé dvě pak u silnice tak, aby upoutaly pozornost při vjezdu do města Odry. 
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 Reklamní nápis na automobilu společnosti 

Protože naše společnost automobil vlastní, považujeme za vhodné umístit na 

boční dveře reklamní nálepky s logem a webovou adresou podniku. Reklamu má 

možnost spatřit velké množství lidí a navíc náklady na pořízení nálepek jsou 

zanedbatelné. 

 

 Inzerce v odborném měsíčníku Event&Promotion 

Tento časopis se komplexně věnuje tématice event marketingu jako nedílné 

součásti marketingového mixu firem. Titul je určen střednímu a vrcholovému 

managementu firem, obchodním a marketingovým ředitelům rozhodujícím o 

marketingových investicích společnosti stejně jako marketingovým 

pracovníkům, kteří se spolupodílejí na vytváření komunikačních strategií a jejich 

realizaci. Titul má zároveň sloužit jako zdroj praktických informací při 

vyhledávání vhodných dodavatelů.  

 

 Propagační letáky 

Před otevřením budou do poštovních schránek domácností ve městě Odry a 

přilehlém okolí rozeslány reklamní letáky obsahující poukaz na jednorázovou 

slevu ve výši 20% na konzumaci v restauraci našeho penzionu.  
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6. Finanční plán 
Ve finančním plánu jsou nastíněny náklady nutné na zahájení celého projektu, 

dále také nutné měsíční náklady a způsob jejich financování. 

6.1 Počáteční rozvaha 
Tab. 4 Počáteční rozvaha 

AKTIVA Kč PASIVA Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek:  Vlastní kapitál:  

budova určená k podnikání 3 050 000 základní kapitál 3 250 000 

osobní automobil    200 000   

Celkem aktiva 3 250 000 Celkem pasiva 3 250 000 

Zdroj: vlastní zpracování 
 
6.2 Rozpočet nákladů 

Pro uvedení projektu do provozu bude nutné vynaložit následující náklady, které 

jsou pro lepší přehlednost rozčleněny do šesti skupin. 

 

Finanční prostředky nutné k založení firmy: 
Tab. 5 Zřizovací výdaje 

Položka nákladů 
Vynaložené fin.  

prostředky v Kč 

Vydání živnostenského listu       1 000 

Výpis z rejstříku trestů           50 

Notářský poplatek za ověření společenské smlouvy  

a čestné prohlášení jednatele s podpisovým vzorem 
     6 000 

Kolková známka      5 000 

Zřízení bankovního účtu 500 

Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

a požární ochraně 
5 000 

Celkem zřizovací výdaje 17 550 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Finanční prostředky nutné na pořízení dlouhodobého majetku: 
Tab. 6 Finanční prostředky na pořízení dlouhodobého majetku  

Položka nákladů Vynaložené fin. prostředky v Kč 

Rekonstrukce budovy 3 780 000 

Vybavení recepce + kanceláře celkem 139 516 

Vybavení ubytovací části celkem 1 154 918 

Vybavení stravovací části celkem 805 446 

Kongresové vybavení celkem 197 450 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 6 077 330 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Podrobná rozdělení nákladů na pořízení dlouhodobého majetku v jednotlivých částech 

penzionu jsou doložena v příloze bakalářské práce. 

 

Finanční prostředky nutné na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku: 
Tab. 7 Finanční prostředky na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 

Položka nákladů Vynaložené fin. prostředky v Kč 

Nákup účetního programu 20 000 

Nákup programu na vedení hotelu 25 000 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 45 000 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Finanční prostředky nutné k nákupu oběžného majetku: 
Tab. 8 Finanční prostředky k nákupu oběžného majetku 

Položka nákladů Vynaložené fin. prostředky v Kč 

Kancelářské potřeby 32 000 

Trezor na cennosti 3 200 

Propagace 178 500 

Přenosná kasa s mincovníkem 1 082 

Přenosné hasicí přístroje sněhové S6 6 600 

Mobilní telefony  21 000 

Stolní lampy 9 160 

Koberce do pokojů 13 178 

Úklidové potřeby 17 900 

Záclony a ubrusy 20 000 

Přikrývky a polštáře, ložní prádlo 100 000 

Květinová výzdoba 5 000 

Malý stolní inventář 5 000 

Velký stolní inventář 23 837 

Kuchyňské nádobí 11 448 

Oběžný majetek celkem 425 505 

Zdroj: vlastní zpracování  

Finační prostředky nutné na pořízení počátečních zásob: 
Tab. 9 Finanční prostředky na pořízení počátečních zásob 

Položka nákladů Vynaložené fin. prostředky v Kč 

Alkoholické nápoje 57 000 

Pivo 50 000 

Nealkoholické nápoje 9 300 

Ovoce a zelenina 2 100 

Maso a masné výrobky 7 000 

Mléko a mléčné výrobky 3 900 

Ostatní potraviny 12 000 

Zásoby celkem 141 300 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Celkový rozpočet nákladů nutných k zahájení provozu podniku: 
Tab. 10 Celkové náklady nutné k zahájení provozu 

Položka nákladů 
Vynaložené fin. prostředky  

v Kč 

Celkové zřizovací výdaje 17 550 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 6 077 330 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 45 000 

Zásoby celkem 141 300 

Oběžný majetek celkem 425 505 

Celkové náklady nutné k zahájení provozu 6 706 685 

Zdroj: vlastní zpracování  

 

Tyto počáteční náklady budou financovány z dlouhodobého bankovního úvěru 

poskytnutého Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. Úvěr ve výši 8 000 

000 Kč, se splatností na 10 let a úrokovou mírou 8%, bude splácen dle následující 

tabulky. Zbylé finanční prostředky z úvěru použijeme především na pokrytí vysokých 

mzdových nákladů. Ručit budeme budovou penzionu.  

Měsíční splátka:                     97 062 Kč 

Celkem zaplatíme:          11 647 449 Kč; celkem přeplatíme 3 647 449 Kč 

  
Tab. 11 Splácení úvěru 

Rok Počáteční hodnota Úrok Úmor Konečná hodnota 

1. 8 000 000 620 325 544 420 7 455 580 

2. 7 455 580 575 137 589 606 6 865 974 

3. 6 865 974 526 201 638 543 6 227 431 

4. 6 227 431 473 203 691 542 5 535 889 

5. 5 535 889 415 806 748 940 4 786 949 

6. 4 786 949 353 642 811 101 3 975 848 

7. 3 975 848 286 323 878 422 3 097 426 

8. 3 097 426 213 414 951 331 2 146 095 

9. 2 146 095 134 453 1 030 291 1 115 804 

10. 1 115 804 48 941 1 115 804 0 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Náklady určené na měsíc provozu podnikatelské činnosti: 
Tab. 12 Náklady určené na měsíc provozu 

Položka nákladů 
Vynaložené fin. 

prostředky v Kč 

Mzdové náklady 426 120 

Vodné, stočné 7 500 

Elektrická energie 10 000 

Tepelná energie 15 000 

Měsíční splátka úvěru 97 062 

Měsíční splátka úroku 52 000 

Odpisy 66 300 

Komunální odpad 500 

Telekomunikační služby  7 000 

Pohonné hmoty 5 000 

Nájem kongresové techniky 22 250 

Běžná údržba a opravy 5 000 

Předplacený tisk 1 000 

Pojištění 10 000 

Koncesionářské poplatky  3 240 

Poplatek za připojení na internet 3 000 

Poplatek bance za vedení účtu 500 

Ostatní poplatky 200 

Alkoholické nápoje 57 000 

Pivo 50 000 

Nealkoholické nápoje 11 500 

Ovoce a zelenina 15 000 

Maso a masné výrobky 30 000 

Mléko a mléčné výrobky 20 000 

Ostatní potraviny 12 000 

Celkové měsíční náklady 927 172 

Zdroj: vlastní zpracování  
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6.3 Rozpočet výnosů 

Po uvedení projektu do provozu předpokládáme následující výnosy. 

 

Maximalistická varianta výnosů podniku z ubytovacích služeb: 
  Tab. 13 Maximalistická varianta výnosů z ubytování  

Pokoj 
Ubytovací 

kapacity 

Cena za 

pokoj 

v Kč/noc 

Celkové výnosy 

v Kč/noc 

Celkové 

výnosy 

v Kč/měsíc 

Jednolůžkový 4               780               3 120  93 600 

Dvoulůžkový 16            1 250             20 000  600 000 

Čtyřlůžkový 1            2 000               2 000  60 000 

             25 120           753 600  
   Zdroj: vlastní zpracování 

 

Maximalistická varianta výnosů podniku ze stravovacích služeb: 
Tab. 14 Maximalistická varianta výnosů ze stravování  

Stravování 
Stravovací 

kapacity 

Cena za porci 

v Kč 

Celkové výnosy 

v Kč/den 

Celkové 

výnosy 

v Kč/měsíc 

plná penze 40            290             11 600     348 000  

restaurace 50            200               10 000     300 000  
             21 600  648 000 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Pesimistická varianta výnosů podniku: 
První čtyři měsíce počítáme s pesimistickou variantou. Naše firma není ještě 

známá, ale začínáme aktivně oslovovat potenciální zákazníky a přijímáme první 

objednávky. Na základě propočtů musíme v prvních čtyřech měsících počítat se ztrátou, 

protože v tomto období převyšují vynaložené náklady předpokládané výnosy, a to  

o 400 772Kč. 

 
Tab. 15 Pesimistická varianta výnosů 

Položka výnosů Vytíženost Celkové výnosy v Kč/měsíc 

Ubytování 30 % 226 080 

Plná penze ubytovaných 20 % 20 880 

Polopenze ubytovaných 30 %  19 440 

Restaurace 60 % 180 000 

Akce v průměrné ceně 40 000 Kč           2 80 000 

Celkem _________ 526 400 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Optimistická varianta výnosů podniku: 
V případě optimistické varianty počítáme s vysokou vytížeností penzionu, 

protože se podnik již dostal do povědomí a má i svou stálou klientelu. V porovnání 

s pesimistickou variantou se výnosy až trojnásobí. 

 
Tab. 16 Optimistická varianta výnosů 

Položka výnosů Vytíženost Celkové výnosy v Kč/měsíc 

Ubytování 75 % 565 200 

Plná penze ubytovaných 40 % 104 400 

Polopenze ubytovaných 60 %  97 200 

Restaurace 80 % 240 000 

Akce v průměrné ceně 120 000 Kč        6 720 000 

Celkem _________ 1 726 800 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Realistická varianta výnosů podniku: 
S realistickou variantou počítáme od čtvrtého měsíce podnikání, kdy se naše firma už 

dostává do širšího povědomí jak veřejnosti, tak firem.  

 
Tab. 17 Realistická varianta výnosů 

Položka výnosů Vytíženost Celkové výnosy v Kč/měsíc 

Ubytování 65 % 489 840 

Plná penze ubytovaných 30 % 67 860 

Polopenze ubytovaných 50 %  70 200 

Restaurace 75 % 225 000 

Akce v průměrné ceně 65 000 Kč         4 260 000 

Celkem _________ 1 112 900 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zhodnocení finanční situace podniku v prvním roce podnikání: 
 
Tab. 18 Zhodnocení finanční situace podniku v prvním roce podnikání 

Měsíc Náklady Výnosy Hospodářský 
výsledek 

1. 927 172 526 400 -400 772 
2. 927 172 526 400 -801 544 
3. 927 172 526 400 -1 202 316 
4. 927 172 526 400 -1 603 088 
5. 927 172 1 112 900 -1 417 360 
6. 927 172 1 112 900 -1 231 632 
7. 927 172 1 112 900 -1 045 904 
8. 927 172 1 112 900 -860 176 
9. 927 172 1 112 900 -674 448 

10. 927 172 1 112 900 -488 720 
11. 927 172 1 112 900 -302 992 
12. 927 172 1 112 900 -117 264 
13. 923 100 1 112 900 72 536 

Zdroj: vlastní zpracování 
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 6 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 
 

Cílem této bakalářské práce bylo sestavit a prověřit životaschopnost 

podnikatelského záměru věnovaného zřízení penzionu. Celý záměr vychází z poznatků 

získaných v obdobných společnostech, aby byla zajištěna jeho reálnost. Sama jsem 

vždycky po takovémto penzionu toužila a prostřednictvím této práce jsem měla možnost 

zjistit, co vše je k jeho chodu třeba obstarat. 

 

Důvodů, které nutí člověka začít podnikat, existuje celá řada. Soukromé 

podnikání nám může zajistit nezávislou obživu, pocit svobody a samostatnosti. 

Vyžaduje to však spoustu vytrvalosti, odvahy, ekonomického myšlení, dobrých nápadů, 

kapitálu a štěstí. Podnikatelský záměr představuje první krok na dlouhé cestě k založení 

úspěšné a dobře prosperující společnosti.  

 

Zároveň si podnikatel musí uvědomit, že nejde o jednorázovou záležitost 

vytvoření záměru, ale o stále se opakující činnost, při které ho pravidelně aktualizuje a 

postupně rozvíjí. Jedině tak může po určitém čase provést srovnání plánu se skutečností.   

 

Svou bakalářskou práci jsem rozčlenila do dvou částí. První, teoretická část 

představuje oporu pro zpracování části druhé, praktické. V této části jsem si také 

stanovila strukturu podnikatelského záměru, kterou jsem se řídila v části praktické. 

 

Velkou pozornost jsem věnovala především sestavení krátkodobého finančního 

plánu pro první rok podnikání. Mou snahou bylo stanovit co nejpřesnější odhad vývoje 

podnikatelské činnosti prostřednictvím definování potřeby nákladů a propočtem 

předpokládaných výnosů. Podnik začne dosahovat zisku již v druhém roce podnikání. 

V případě, že bude realizovat větší počet akcí, než vyplývá z realistické varianty, může 

začít vydělávat už v prvním roce provozu penzionu. 
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Sestavila jsem také marketingový mix, který odpovídá na otázky strategie tvorby 

cen, volby vhodné distribuce a především vhodné způsoby propagace. Pokud by 

společnost žádnou formu propagace nepoužila, potenciální zákazníci by neměli 

příležitost se o podniku dozvědět. Za velmi významný způsob informování o 

společnosti považuji reference stávajících zákazníků. Je prokázáno, že nespokojený 

zákazník se o své negativní zkušenosti podělí mnohem častěji než o ty pozitivní. Z 

tohoto důvodu je nutné zachovat profesionální přístup a snažit se zajistit zákazníkům 

maximální spokojenost, aby k negativním zkušenostem vůbec nedocházelo.  

  

Lidské zdroje jsou neodmyslitelnou součástí podniku, proto bylo potřeba 

věnovat se i této oblasti. Stanovila jsem potřebný počet zaměstnanců včetně jejich 

platového ohodnocení. Přijmout profesionální a loajální osoby je pro podnikatele 

klíčové. Při vyhledávání nových pracovních sil bych doporučila se nejprve dotázat 

rodinných příbuzných či přátel, zda nevědí o vhodném kandidátovi. Jejich doporučení 

má větší váhu než důvěryhodnost úřadu práce, personální agentury nebo inzerátu v 

novinách či na internetu.  

 

Velmi důležité je také pečovat o své zaměstnance. Doporučuji tedy, aby se 

majitelé pokusili vytvořit příjemné pracovní prostředí, ve kterém se zaměstnanci budou 

cítit dobře.  

 

Zisk, kterého bude penzion dosahovat, doporučuji využít systematické 

rozšiřování nabízených služeb. Apelovat bych také chtěla na důležitost včasných plateb 

svých závazků.  

 

Při zpětném pohledu lze konstatovat, že cíl bakalářské práce byl splněn. 

Vytvořen byl životaschopný, reálný podnikatelský záměr, který má šanci na úspěch.  
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Seznam příloh 

Finanční prostředky na pořízení dlouhodobého majetku 
Tab. 6.1 Rekonstrukce budovy 

Položka nákladů Vynaložené fin. prostředky v Kč 

Stavební práce 1 400 000 

Vsazení plastových oken s hliníkovými 

žaluziemi 
750 000 

Rozvody vody a odpadů 400 000 

Rozvody tepla 450 000 

Kotel 80 000 

Elektrorozvody 350 000 

Terénní úpravy 350 000 

Rekonstrukce budovy celkem 3 780 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Tab. 6.2 Vybavení recepce a kanceláře 

Položka nákladů Vynaložené fin. prostředky v Kč 

Recepční pult na míru  40 000 

Multifunkční tiskárna Canon MF8450 22 118 

Notebook Asus N61VG-JX178                                        14 990 

Vybavení recepce celkem 77 108 

ELMO prac.stůl BIU.90 – 3 ks 5 709 

Kancelářské křeslo QZY-F1R – 3 ks 2 997 

Rozkládací pohovka Kinga 5 040 

Notebook Asus N61VG-JX178 – 3 ks 44 970 

RAVAK umyvadlo AVOCADO P/L 2 583 

WC JIKA_ ROMAN- stojící klozet bílý 1 109 

Vybavení kanceláře celkem 62 408 

Vybavení recepce celkem 77 108 

Vybavení kanceláře celkem 62 408 

Vybavení recepce a kanceláře celkem 139 516 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 6.3 Vybavení ubytovací části 

Položka nákladů 
Vynaložené fin. 

prostředky v Kč 

DAKOTA postel LOZ.140BM, jednolůžko – 40 ks 206 640 

AVENA noční stolek STN.1S – 40 ks 57 440 

FABIEN skříň BIE.2D2S – 40 ks 212 680 

FARAON, zrcadlo LUS.102 – 21 ks 24 339 

ELMO prac. stůl BIU.90 – 40 ks 76 120 

MILAN televizní stolek RTV.2S2P – 21 ks 47 103 

FARAON, předsíňová stěna PPK.121 – 21 ks 123 039 

Kancelářské křeslo QZY-F1R – 40 ks 39 960 

Rozkládací pohovka Kinga – 21 ks 105 840 

39 cm LCD televizor s DVD Sencor SLT 1659 – 21 ks 104 979 

KORA Sprchový kout 1/4 kruh 90 – 21 ks 79 254 

RAVAK umyvadlo AVOCADO P/L – 21 ks 54 235 

WC JIKA_ ROMAN- stojící klozet bílý – 21 ks 23 289 

Vybavení ubytovací části celkem 1 154 918 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 6.4 Vybavení stravovací části 

Položka nákladů 
Vynaložené fin. 

prostředky v Kč 

Nákup vybaveného dřevěného baru včetně výčepního 

zařízení z likvidované restaurace. Inzert-plus. 
70 000 

Klimatizace bez venkovní jednotky UNICO STAR 8,5  70 000 

39 cm LCD televizor s DVD Sencor SLT 1659 – 2 ks 9 998 

Ozvučení 30 000 

Stolky a židle 11 setů, barové židle – 6 ks 48 948 

Kávovar 14 000 

Vybavení restaurace celkem 242 946 

Nákup vybavené kuchyně z likvidované restaurace. iBazar. 300 000 

Klimatizace bez venkovní jednotky UNICO STAR 8,5  30 000 

Odsávání  65 000 

Zařízení pro oddělení skladů potravin 10 000 

Konvektomat 120 000 

Salamandr 27 000 

Kuchyňský robot 6 000 

Multifunkční mikrovlnná trouba 4 500 

Vybavení kuchyně celkem 562 500 

Vybavení restaurace celkem 242 946 

Vybavení kuchyně celkem 562 500 

Vybavení stravovací části celkem 805 446 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 6.5 Kongresové vybavení 

Položka nákladů 
Vynaložené fin.  

prostředky v Kč 

Ozvučení 20 000 

Datový a video projektor (2400 ANSI Lumens) 20 500 

Promítací plátno 2x2 m 4 000 

Koberec na míru 20 000 

Notebook Asus N61VG-JX178                                        14 990 

Kancelářské křeslo QZY-F1R – 40 ks 39 960 

Kancelářský stůl na míru pro 40 osob 36 000 

Řečnický pult 6 000 

Skříňka na techniku 6 000 

Klimatizace bez venkovní jednotky UNICO STAR 8,5  30 000 

Kongresové vybavení celkem 197 450 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Interní směrnice o účetní evidenci majetku a o jeho odepisování: 
 do 1 000 Kč jej nebudeme odepisovat ani evidovat, bude dán rovnou do 

spotřeby,  

 od 1 000 Kč do 10 000 Kč jej budeme až na výjimky pouze evidovat, 

 od 10 000 Kč do 40 000 Kč a s dobou použití delší než 2 roky jej budeme 

odepisovat rovnoměrně 24 – 36 měsíců podle povahy majetku; zaokrouhlujeme 

na celé koruny nahoru. 

 odepisujeme rovnoměrně. Účetní odpisy=daňové. 

 
Tab. 12.1 Odpisy 

Položka majetku 
Počet kusů 

položky 

Pořizovací cena 

v Kč za kus 

Pořizovací cena  

v Kč celkem 

Kuchyňský robot 1 6 000    6 000 

Mikrovlnná trouba 1 4 500   4 500 

Hasicí přístroj 3 2 200 6 600 

Stolní lampa 40 229 9 160 

Přikrývka a polštář 40 1 800 72 000 

Trezor na cennosti 1 3 200 3 200 

Přenosná kasa s mincovníkem 1 1 082 1 082 

Barová židle 6 299 1 794 

Řečnický pult 1 6 000 6 000 

Skříňka na techniku 1 6 000 6 000 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 12.2 Odpisy 

Položka 
majetku 

Počet 
kusů 

položky 

Pořizovací 
cena v Kč 

za kus 

Pořizovací 
cena v Kč 

celkem 

Doba 
odepisování 

Měsíční 
odpis v Kč 

Ozvučení 1 30 000 30 000 36 měsíců 834 

Multifunkční 

tiskárna 
1 22 118 22 118 36 měsíců 615 

Notebook 5 14 990 74 950 36 měsíců 2 082 

Televizor 23 4 999 114 977 36 měsíců 3 194 

Mobilní 

telefon 
7 3 000 21 000 36 měsíců 584 

Salamandr 1 27 000 27 000 36 měsíců 750 

Kávovar 1 14 000 14 000 36 měsíců 389 

Účetní 

program 
1 20 000 20 000 36 měsíců 556 

Program na 

vedení hotelu 
1 25 000 25 000 36 měsíců 695 

Jídelní set 11 4 290 47 190 24 měsíců 1 967 

Recepční 

pult 
1 40 000 

40 000 
24 měsíců 1 667 

Stůl na míru 1 36 000 36 000 24 měsíců 1 500 

Kancelářské 

křeslo 
83 999 

82 917 
24 měsíců 3 455 

Pracovní stůl 43 1 903 81 829 24 měsíců 3 410 

Rozkládací 

pohovka 
22 5 040 

110 880 
24 měsíců 4 620 

Předsíňová 

stěna 
21 5 859 

123 039 
24 měsíců 5 127 

Noční stolek 40 1 436 57 440 24 měsíců 2 394 

Tel. stolek 21 2 243 47 103 24 měsíců 1 963 

Postel 40 5 166 206 640 24 měsíců 8 610 

Šatní skříň 40 5317 212 680 24 měsíců 8 862 

Celkem ______ _________ ____________ ___________ 53 274 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab. 12.3 Odpisy 

Položka 
Odpisová 

skupina 
Odpisová 

sazba 
Pořizovací 

cena 

Daňový odpis 

Rok Měsíc 

Budova 6 1,02 3 050 000 69 666 5 806 

Auto 2 11 200 000 22 000 1 834 

Restaurace 2 11 300 000 33 000 2 750 

Výčepní bar 2 11 70 000 7 700 642 

Konvektomat 2 11 120 000 13 200 1 100 

Odsávání 3 5,5 65 000 3 575 298 

Klimatizace 3 5,5 130 000 7 150 596 

Celkem _________ _________ __________ _______ 13 026 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Rozpočet fiktivní akce: 
 
Jedná se o firemní školení pro 25 osob, které začíná v 9 hodin ráno prvního dne a končí 

ve 12 hodin dne druhého. Požadují zajištění ubytování na jednu noc, dále stravování 

během celé doby pobytu a jako večerní zábavný program „barmanskou show“. 

 
Tab. 19 Rozpočet fiktivní akce 

Nabídka Počet Sazba v Kč Celkem v Kč 

Ubytování včetně snídaně 25       780    19 500 

Pronájem kongresové místnosti 1,5    3 500      5 250 

Zajištění barmanské show 1 9 800 9 800 

Stravování:       

coffeebreak 3    4 000    12 000 

oběd 50       125      6 250 

večeře 25       110      2 750 

II. večeře 25       120      3 000 

Konzumace víno, pivo, nealkoholické nápoje 1    7 000      7 000 

Celkem _______ __________   65 550 

Zdroj: vlastní zpracování 
 


