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1 Úvod 

Podnikatelský plán dnes přestavuje významný nástroj pro začátek podnikatelské činnosti 

a následného řízení rozvoje podniku. Je to ale také důležitý podkladový materiál, který má 

přesvědčit potencionální investory o výhodnosti projektu a tím je přimět k poskytnutí 

kapitálu.  Lze jej tedy označit jako důležitý prvek začátku podnikání. Diplomová práce 

předkládá vypracovaný podnikatelský plán pro nastartování podnikatelské činnosti. Jedná se 

o podnikatelský plán založení outdoorové agentury. 

 

Outdoor a aktivní životní styl se u čím dál více lidí stává synonymem moderní 

životosprávy. Pasivně trávená dovolená dnes už není, to co u většiny lidí převládá.  Pro 

mnoho lidí trávení volného času míří mimo pracovní a rezidenční prostor. Kdo chce být 

zkrátka  „in“, musí dnes být často „out“. 

Kromě trendovosti, tuto skutečnost vnímají společnosti, které to berou jako „návrat k přírodě“ 

a tím i rozvoj udržitelného životního stylu. Důležitost těchto aktivit uprostřed stresujícího 

prostředí přelidněných měst a práce zatěžující jen určité fyzické partie a duševní procesy je 

zcela zřejmá. Kvalitu života člověk může rozvíjet pouze vyváženost fyzických a psychických 

sil člověka. Jednostrannost vede k deformaci. Toto u většiny lidí, kteří jezdí autem, mají 

sedavé zaměstnání a pohybových aktivit málo k deformaci bohužel vede. 

K rozvoji také napomáhají moderní trendy vzdělávání a výchovy. Hodiny trávené ve škole 

a zaměstnání stále častěji nahrazují lidé zážitkovými aktivitami. Tyto aktivity pro své 

zaměstnance nechávají organizovat i některé větší firmy. Zejména u starší generace mohou 

tyto aktivity evokovat pionýrské tábory nebo branná cvičení, ale zážitky z nich představují 

klíčový způsob získávání zkušeností zcela odlišných od každodenního stereotypu. 

Zkušenosti z těchto her představují formu společenské „gramotnosti“ jazykové nebo 

kybernetické. Možnost „vyzkoušet si život nanečisto“ což je podstatou většiny „her pro 

dospělé“, je pak unikátní příležitostí, k využití prožitků v reálném životě. 

Tyto aktivity pro trénink, odpočinek i zábavu slouží k trvalému rozvoji osobnosti. 

Ve společnosti roste exponenciální řadou poptávka po zážitku. Rychle, levně nebo i draze lidé 

touží stále více po mimořádném zážitku. Adrenalin se proto stal komerčním zbožím, což si 

organizátoři outdoorových aktivit čím dál více uvědomují. 
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Cílem diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru pro outdoorovou agenturu. 

Záměrem práce bude zjištění potřeb a přání zákazníků pomocí dotazníkového šetření, analýza 

podnikatelského prostředí a nalezení vhodného typu obchodní nebo jiné společnosti.  

Diplomová práce bude rozdělena do šesti kapitol. První kapitola bude úvodem 

k diplomové práci. Druhá kapitola bude obsahovat teoretické objasnění základních pojmů 

týkající se problematiky podnikatelského plánování, podnikatelského záměru, 

marketingového výzkumu, a marketingového mixu. Součástí druhé kapitoly bude také obecný 

popis činností související se založením a vznikem společnosti a popis aktivit související 

s outdoorovými aktivitami.  Třetí kapitola bude zahrnovat popis outdoorové agentury a její 

plánované vybavení. Ve čtvrté kapitole bude podrobněji rozepsán návrh podnikatelského 

záměru. Pátá kapitola bude obsahovat shrnutí výsledků šetření, náměty a doporučení.  

Poslední kapitola bude obsahovat všechny zjištěné informace z šetření a z toho vyplívající 

závěr. 
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2 Teoretický úvod do problematiky 

Jedná se o vysvětlení základních pojmů týkajících se podnikatelského plánování 

 a podnikatelského záměru. Bude rozpracována metodologie tvorby samotného 

podnikatelského záměru. 

2.1 Podnikatelské plánování 

Podnikatelé nosí své podnikatelské nápady v hlavě a nemají potřebu je prezentovat v písemné 

formě. To však přestane platit v okamžiku, kdy se je rozhodnou realizovat. Než začnou 

podnikatelský plán uvádět do života, je důležité, aby si ověřili, zda je reálný a životaschopný. 

Plánovací proces vychází především z cílů organizace, ale také i z osobních cílů podnikatelů.  

Proces plánování, obsahuje tři stupně:  

1. Pochopení, kde se nacházíme nyní – detailně popsat, jakou právní formu bude podnik 

mít, jaká bude jeho organizační struktura, jací budou klíčoví pracovníci a jaké bude 

prostřední našeho podnikání. 

2. Rozhodnutí, kam se chceme dostat – stanovení cílů a strategie podniku. 

3. Plánování, jak se tam dostaneme – zpracování podrobného finančního plánu, návrh 

řízení finančních, lidských a materiálních zdrojů a zpracování marketingového plánu. 

Podnikatelské plánování vede podnikatele nebo vedoucí pracovníky k tomu, aby pracovali 

systematicky a přemýšleli o budoucnosti podniku. 

Důvodů pro sestavení podnikatelského plánu je více. Podnikatel by měl vyzdvihnout své silné 

stánky, a pokud má nějaké slabé stánky, tak je co nejvíce eliminovat. Často, tak dokáže 

předejít riziku možného neúspěchu hned na počátku života firmy. 

2.2 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je písemný dokument, který přesně popisuje všechny vnější a vnitřní 

okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí podnikatelských cílů 

a důvod jejich reálnosti, dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých kroků vedoucích ke  
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splnění těchto cílů. Může posloužit také jako vhodný nástroj při řízení podniku v období růstu 

nebo jako podklad při žádostech o získávání zdrojů pro financování podniku. 

Jeho obsah není závazně stanoven, struktura a rozsah se může lišit. Obecně však platí, že by 

měl být: 

 jednoduchý,  

 srozumitelný,  

 přesný,  

 stručný  

 především splnitelný. 

Zejména začínající podnikatel se zajímavým podnikatelským plánem zjistí celkovou potřebu 

finančních prostředků a potřebu cizích zdrojů.  Proces zpracování podnikatelského plánu je 

velice přínosný pro samotného podnikatele. Při sestavování podnikatelského plánu si 

podnikatel ujasní, jaké kroky musí učinit v jednotlivých oblastech, jak osloví zákazníky, na 

kterých trzích bude nabízet svůj produkt, jak je silná konkurence a jak se od ní liší, a kolik 

bude potřeba zaměstnanců.  

Zásady tvorby úspěšného podnikatelského plánu: 

 orientace plánu na trh, 

 inovativnost, 

 srozumitelnost a uvážená stručnost, 

 logika a přehlednost, 

 pravdivost a reálnost, 

 respektování rizika. 
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Obrázek 2.2: Požadavky na podnikatelský plán 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle [18, Srpová], 2013 

Plánování podle funkčních oblastí můžeme rozdělit:  

 Marketingové plány – zabývají se tím, jak získat zákazníky, za jakou cenu a jakou 

použít reklamu, 

 Výrobní plány – odpovídají na to, jak velká by měla být výrobní plocha, jaké stroje 

a vybavení bude potřeba a jak bude kontrolována kvalita, 

 Organizační plány – určují, jaká bude organizační struktura, jaké budou požadavky na 

personál a jaké druhy znalostí budou potřeba pro naše podniká 

 Finanční plány – představují, kolik finančních prostředků bude potřeba při zahájení 

podnikání, jaký bude stav majetku a jaké bude jeho krytí, jaké budou podnikatelovy 

Pokračování 

Kompletnost         

(pravdivost) 

Reálnost           

(logičnost) 

Plán Akce 

Přesnost          

(stručnost) 

Výsledky 

Jednoduchost         

(srozumitelnost) 
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osobní příjmy z podnikání a jak bude podnikání financováno a odkud budou pocházet 

finanční zdroje, 

 Plány řízení kvality – jsou to otázky týkající se oblasti TQM
1
 , jak budou uspokojovat 

výrobky nebo služby zákazníky, jak budou ovlivňovat vlastnosti výrobku nebo služby 

jeho unikátnost a jakým způsobem bude řízena kvalita výrobků a služeb, 

 Plány R&D
2
 – ukazují jaké výrobky či služby budou vyvíjeny, jak budou financovány 

zdroje vývoje nových výrobků či služeb a jak bude vypadat časový plány vývoje 

nových výrobků, 

 Počítačové plány – vyjadřují, jaké počítačové vybavení bude potřeba, jak bude 

opatřeno a jaký vliv bude mít počítačové vybavení na úspěch podnikání.   

2.3 Podnikatelský záměr 

Je to krátké popsání předmětu podnikání a představení nabízených výrobků a služeb. 

Popřípadě představení inovačních záměrů a příslušných trhů. 

Tři hlavní skupiny uživatelů podnikatelského záměru: 

a) majitelé, investoři a manažeři,  

b) vnitropodnikoví příjemci-manažeři, vlastníci, 

c) mimopodnikoví investoři, banky. [9, Kozel] 

Podnikatelský záměr je vytvářen především začínajícími podnikateli, kteří tím hledají způsob, 

jak rozvinout svou podnikatelskou příležitost v úspěšné podnikání. Výjimkou však nejsou ani 

zkušení podnikatelé, kteří jej vytvářejí především tehdy když, pokud hledají nové příležitosti 

pro rozvoj svého podnikání.  

                                                 

1
 TQM – Total Quality Management – nejkomplexnější a nejúčinnější vycházející z filozofie, že kvalitu 

produktu a služeb determinuje a lze ji tedy nejlépe zajisti zvýšením kvality všech činností v organizaci.  

2
 R&D – Research and Development - výzkum a vývoj odkazující se na specifické činnosti v rámci podniku. 

Zahrnuje vývoj nových produktů a objevování a vytváření nových znalostí o vědeckých a technologických 

tématech.  
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2.3.1 Pro koho psát podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr nemusí být určen jen podnikatelům. Je také určen bance, kterou plánuje 

podnikatel oslovit za účelem poskytnutí finančních zdrojů na zahájení či rozšíření podnikání. 

Pro banku bývá důležitá historie podnikatelské činnosti (pokud nějaká existuje), finanční 

situace, smluvně uzavřené nebo připravené kontrakty apod. Dalším důvodem sestavování 

podnikatelského záměru může být získávání dotací na rozvoj podnikání. V tom případě je 

třeba upravit charakter podnikatelského záměru podle očekávání poskytovatele dotací. Mnozí 

investoři kvůli nedostatku času požadují, aby byl podnikatelský plán zpracován pouze ve 

formě prezentace.  

Podle typu adresáta se mohou jednotlivé podnikatelské záměry lišit a to především strukturou 

a obsahem jednotlivých kapitol. 

2.3.2 Struktura podnikatelského záměru 

Podnikatelský plán může mít taky tyto body: 

1) Titulní list, 

2) Obsah, 

3) Úvod, účel a pozice dokumentu, 

4) Shrnutí, 

5) Popis podnikatelské příležitosti,  

6) Cíle firmy a vlastníků,  

7) Potenciální trhy, 

8) Analýza konkurence, 

9) Marketingová a obchodní strategie, 

10) Realizační projektový plán, 

11) Finanční plán, 

12) Hlavní předpoklady úspěšnosti podniku, 

13) Příloha. [18, Srpová] 



11 

 

Ad 1) Titulní list 

Na titulní list se uvádí obchodní název a logo firmy pokud již existuje, název podnikatelského 

plánu, jméno autora, klíčových osob, zakladatelů a datum založení. Doporučuje se zde uvést 

prohlášení typu: „Informace obsažené v tomto dokumentu jsou důvěrné a jsou předmětem 

obchodního tajemství. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována, kopírována 

nebo jakýmkoliv způsobem rozmnožována bez písemného souhlasu autora.“
 3

  

Ad 2) Obsah 

Zařazení obsahu do podnikatelského plánu je pro některé samozřejmostí, ale často se na něj 

zapomíná. Tím se nejen ztíží vyhledávání, ale může to čtenáře podnikatelského plánu odradit, 

pokud chce v tomto plánu vyhledat konkrétní informaci. Obsah by měl být krátký – 

maximálně půl strany A4. Do obsahu se uvádí nadpisy první, druhé a třetí úrovně.  

Ad 3) Úvod, účel a pozice dokumentu 

Úvod se řadí na začátek podnikatelského plánu proto, aby nedošlo k nedorozumění mezi 

autorem a čtenářem ohledně účelu předloženého podnikatelského plánu, jeho rozsahu, 

podrobnosti a úplnosti. Doporučuje se také v úvodu uvést, že tento podnikatelský plán je 

napsán pro potencionálního investora. Pozicí dokumentu se rozumí, že se může např. jednat 

o verzi 1. 1. Které konkrétní dvě kapitoly nejsou zpracovány do detailů, neboť se na nich stále 

pracuje a do týdne budou doplněny. Tím se dá předejít tomu, že čtenář bude dohledávat 

chybějící informace související s rozpracovanými kapitolami. Po uplynulém čase se čtenáři 

dostane na stůl verze 2.1, v níž už budou detailní informace doplněny. Proto čtenáře už 

v úvodu seznámíme s tím, zde se jedná o zkrácenou nebo finální verzi podnikatelského plánu. 

                                                 

3
 SRPOVÁ Jitka at al. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. 200s. ISBN 978–

80-247–4103-1, str. 11 
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Ad 4) Shrnutí 

Nesmí být chápáno jako úvod, ale jako zhuštěný popis toho, co je na následujících stránkách 

zpracováno podrobněji. Po přečtení shrnutí se má v čtenáři vzbudit zájem, aby si přečetl 

i zbytek a dozvěděl se více podrobností. Shrnutí může obsahovat tyto body: 

 Jaké produkty budeme poskytovat? 

 Proč jsou naše produkty lepší než jiné a v čem spočívá jejich konkurenční výhoda? 

 Komentář k trhu, tržním trendům a ke konkurenci. 

 Kdo jsou klíčové osobnosti a jaké jsou jejich realizované úspěchy? 

Nejdůležitější kvantitativní finanční informace jako celková kapitálová náročnost, potřeba 

cizích zdrojů, délka financování, úroková sazba, schopnost splácení cizích zdrojů aj. [17, 

Srpová] 

Ad 5) Popis podnikatelské příležitosti 

Zde popisujeme, v čem spatřujeme naši podnikatelskou příležitost. Může jít například 

o nalezení mezery na trhu nebo o objevení nového technického principu. Potřebujeme čtenáře 

přesvědčit, že právě nyní je ten nejvhodnější okamžik pro realizaci našeho nápadu, a že právě 

my máme pro jeho realizaci ty nejlepší předpoklady. Uvedeme, kdo náš výrobek či službu 

potřebuje a jak bude naše myšlenka převedena do podoby tržeb a zisku. Při čtení této kapitoly 

se musí čtenář dozvědět, jaké jsou současné možnosti zákazníka při řešení určitého problému 

a jaké nové možnosti řešení přinese náš výrobek nebo naše služba.  

 

V rámci popisu podnikatelské příležitosti se zaměříme zejména na: 

 popis produktu (výrobku nebo služby), 

 konkurenční výhodu produktu, 

 užitek produktu pro zákazníka. [17, Srpová] 
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Popis produktu – v případě výrobku určuje fyzický vzhled v případě služby její vlastnosti. 

Pokud nabízíme výrobek, popíšeme ho, objasníme, jaké bude mít vlastnosti a k čemu bude 

sloužit. Také je dobré uvést, zda se jedná o výrobek zcela nový nebo o výrobek, který už je na 

trhu nabízen. Důležité je se zmínit o službách doplňující nabídku výrobku. Příkladem 

takových služeb může být servisní podpora zákazníků, zaškolení pro správné používání 

výrobků, instalace nebo poradenské služby. Čtenáře také zajímá, zda budeme služby 

zajišťovat samostatně nebo ve spolupráci s partnerem a jaká bude výsledná cena pro 

zákazníka. Uváděné technické charakteristiky by měly být pokud možno co nejkratší, aby 

výkladu porozuměli čtenáři, a případní investoři, kteří nejsou technickými odborníky. 

Podrobnější technické informace se uvádějí v příloze. 

Pokud nabízíme službu, uvedeme, v čem spočívá a jak funguje. Je nutné objasnit, jak bude 

tato služba poskytována a která zařízení nebo jaké vybavení vyžaduje. Náš výrobek nebo 

služba musí mít konkurenční výhodu, musí být prostě lepší než konkurenční nabídky. 

Zejména dnes, kdy na trzích vládne tvrdá konkurence, nestačí nováčkovi být stejně dobrý jako 

ostatní firmy. Musí být lepší než jeho konkurenti. Musíme prokázat, že přicházíme s lepší 

nabídkou pro zákazníka, zajímavější koncepcí, profesionálnějším servisem, a že lépe řešíme 

problémy zákazníka. Podnikatelský plán může být úspěšný jen tehdy, pokud náš produkt 

přinese užitek pro zákazníka. Proto je potřeba zdůraznit, jaký prospěch plyne z naší nabídky 

pro zákazníky a proč by zákazníci měli nakupovat právě od nás a ne od konkurence. To 

předpokládá, že musíme vědět, kdo jsou naši zákazníci, resp. na které trhy se chceme 

orientovat a jaký je jejich růstový potenciál. Mnoho zakladatelů se domnívá, že jejich nápad 

nemá konkurenci. To se stává jen výjimečně. Je sice možné, že neexistují konkurenční 

výrobky se stejným technickým řešením anebo se stejným funkčním principem, zpravidla 

však existují konkurenční nabídky, které řeší stejné problémy nebo uspokojují stejné potřeby 

zákazníků, ale jiným způsobem. 

Ad 6) Cíle firmy a vlastníků 

V této části podnikatelského záměru se snažíme dokázat, že právě naše firma je nyní schopna 

úspěšně realizovat předložený podnikatelský plán. Investoři a další společnosti poskytující 

kapitál se domnívají, že o úspěchu či neúspěchu firmy rozhoduje její vedení.  
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Jednotlivé produkty, technologie a trhy mají také obrovský význam, avšak o úspěšné realizaci 

podnikatelského záměru rozhodují především odborné a podnikatelské schopnosti 

managementu.  

Investoři budou proto velice podrobně prověřovat vedení a zaměstnance naší firmy. Potřebné 

finanční zdroje firma získá jen tehdy, pokud budou v naší firmě lidé, kteří jsou schopni 

realizovat náš podnikatelský záměr. Pokud dojde investor k závěru, že je třeba doplnit 

management, je v našem zájmu tyto příslušné odborníky najít a angažovat je do vedení firmy.  

V této kapitole se zaměříme na: 

 cíle firmy, 

 cíle vlastníků a manažerů firmy, 

 další pracovníky firmy, 

 poradce. 

Cíle firmy – je vhodné se stručně zmínit o historii firmy. Uvedeme datum založení firmy, 

právní formu, vlastnickou strukturu, oblasti činnosti, hlavní produkty aj. 

Poté definujeme vizi, představu o tom, kam bude firma směřovat, kam se chceme v určitém 

časovém horizontu posunout. Od vize pak odvodíme cíle firmy. Naše stanovené cíle by měly 

být SMART. Výraz SMART je zkratka sestavená z prvních písmen pěti anglických slov. Tato 

slova stručně popisují, jaké vlastnosti mají stanovené cíle mít: 

 specific-specifické, přesně popsané, 

 measurable-měřitelné, 

 realistic-reálné, 

 timed-termínované.[17, Srpová] 

Formulace cílů by měly být krátké a také trochu reklamní. Příklady těchto cílů:  

 Ve čtvrtém roce činnosti firmy budeme mít zastoupení v 5 zemích Evropy. 

 Do deseti let pětkrát zvýšíme hodnotu firmy. 
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 Cíle firmy v podnikatelském plánu bychom měli stanovit přibližně na pět let 

s konkretizací na jeden až dva roky.  

Cíle vlastníků a manažerů – investoři věnují velkou pozornost kapitole, ve které se 

představují vlastníci a klíčové osobnosti firmy. Dobré vedení s průměrným produktem je lepší 

než průměrné vedení s prvotřídním produktem. Při sestavování klíčových osobností začínáme 

vzděláním a dosavadními praktickými zkušenostmi, zejména v řídících funkcích. Úplné 

životopisy nejsou nutné, ty spíše patří do přílohy. Rozsah každé osobnostní charakteristiky 

závisí na tom, jaký vliv na úspěch podnikatelského záměru daná osoba má.  

U vlastníků a klíčových osobnostní uvádíme, jakou roli budou hrát ve firmě při jejím založení 

a růstu, a jak se jejich role budou měnit v období, kdy firma dosáhne velikosti střední nebo 

velké firmy.  

Investoři mají zkušenosti s velkým množstvím neúspěšných projektů, u kterých nejsou 

důsledně prodiskutovány cíle firmy, cíle vlastníků a klíčových manažerů. To se projevuje 

v celé řadě rozhodnutí počínaje tím, jaká má být organizační struktura firmy, až po 

rozhodnutí, zda realizovat či nikoli určitou strategickou zakázku. To je důvod, proč investoři 

čtou i tento text pečlivě. 

Další pracovníci firmy – je vhodné popsat organizační strukturu. Uvedeme, kolik bude mít 

firma zaměstnanců, jakou budou mít kvalifikaci a jaké bude jejich věkové složení.  

Úkoly jednotlivých zaměstnanců uvádíme v popisech pracovní náplně, které obsahují: 

-popis pracovního místa a charakteristiku zaměstnance, který jej vykonává, 

-odborné požadavky na zaměstnance, 

-organizační začlenění pracovního místa (vztah nadřízenosti a podřízenosti), 

-kompetence (odborné, delegované pravomoci). 

Poradci – v podnikatelském plánu je vhodné uvést nejdůležitější firemní poradce. Zapojení 

např. daňových a právních poradců či reklamních agentur nebývá hodnoceno negativně, ale je 

považováno za důkaz profesionality. Musíme vysvětlit, jakými úkoly budou poradci pověřeni, 

v jakém časovém rozsahu, jak vysoké náklady bude spolupráce s nimi vyžadovat a jakou bude 
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mít formu. Určitými úkoly mohou být poradci pověřováni jen občas nebo mohou být 

k dispozici pravidelně, např. jeden den v týdnu. 

Ad 7) Potencionální trhy 

Při realizaci podnikatelského plánu můžeme uspět pouze tehdy, pokud bude existovat trh, 

který bude mít zájem o naše produkty, popř. jejich inovace. Úspěšné zavedení nových 

produktů často předpokládá trh s velikým růstovým potenciálem a odpovídající velikostí.  

Investory nebo případné společníky proto velmi zajímají informace o potencionálních trzích 

a možnostech uplatnění na nich. Na základě důkladné analýzy oboru a trhu musíme dokázat 

existenci těchto potencionálních trhů. Slouží nám k tomu údaje o velikosti trhu, o odborové 

výnosnosti, o překážkách vstupu na trh a o zákaznících na těchto trzích.  

V podnikatelském plánu uvedeme informace o: 

 cílovému trhu, 

 celkovému trhu. 

Musíme si přesně stanovit, co je celkový trh a na který cílový trh v rámci celkového trhu se 

chceme zaměřit. Celkový trh zahrnuje všechny myslitelné možnosti využití dané služby nebo 

výrobku. V podnikatelském plánu nepopisujeme celý trh, ani naše potencionální zákazníky. 

Uvádíme zejména takové skupiny zákazníků, kteří: 

- mají z výrobku nebo služby užitek, 

- mají k výrobku či poskytované službě snadný přístupy, 

- jsou ochotni za výrobek nebo službu zaplatit. 

To znamená, že vymezíme celkový trh a popíšeme jeho charakteristické znaky. Čím lépe se 

nám to podaří, tím lépe můžeme výrobky a služby přizpůsobit potřebám našich zákazníků 

a dosáhnout tím většího úspěchu. Je velkou chybou pokud se nám nepodaří přesně definovat 

cílový trh a v rámci zpracování podnikatelského plánu dojde k jeho přecenění nebo 

podcenění. S výrobkem nebo službou může uspět jen tehdy, pokud jsme schopni uspokojit 

konkrétní potřeby našich zákazníků. Nevyplácí se však přizpůsobovat výrobek nebo službu 

každému jednotlivému zákazníkovi. Je proto nutné zákazníky rozdělit podle kritérií do skupin 
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tzn. trh segmentovat. Trh lze segmentovat např. podle oblastí použití, požadavků zákazníků 

na cenu a jakost, oborů, regionů, nákupních motivů atd. Tato kritéria uplatníme zejména 

tehdy, pokud nám pomohou určit skupiny zákazníků s podobnými potřebami a s podobným 

nákupním chováním. Na druhou stranu by ale měla velikost cílového trhu umožnit podnikání 

ziskové. Bereme v úvahu také kritéria typu a přizpůsobení produktu, tvorby ceny, zaměření 

reklamy, způsobů prodeje aj. Z těchto nalezených a vymezených tržních segmentů pak 

vybereme jeden nebo více, které jsou pro nás nejzajímavější. Tyto segmenty tvoří náš hledaný 

cílový trh. Nebudeme usilovat o všechny segmenty, spíše jen o ty, které v budoucnu slibují 

největší zisk.  

Pro ověření, zda jsme segmenty správě vybrali, se použijí tato kritéria: 

 velikost segmentu, 

 růst segmentu, 

 možnost vymezit se vůči konkurenčním produktům, 

 shoda produktu s potřebami zákazníků, 

 dosažitelnost zákazníků, 

 síla konkurence. 

 

Při volbě cílových skupin musíme přihlížet k tomu, zda daná vybraná cílová skupina bude 

schopna výrobek nebo službu zaplatit. Je zbytečné plánovat, že budeme mít ty nejlepší 

zákazníky, pokud nejsou předpoklady, že dodané výrobky a službu zaplatí. Čtenáři 

podnikatelského plánu se také zajímají o bonitu potencionálních zákazníků. Souhrnně vždy 

platí, že segmentace trhu pomáhá vypracovat marketingovou strategii podle vybraného 

cílového trhu a tím zvýší její účinnost.  

Poté, co si vymezíme trh, se o něm snažíme získat příslušné informace. Investoři či společníci 

očekávají konkrétní čísla a fakta o objemu nebo růstu trhu, ale také o chování zákazníků. 

Musíme tedy provést průzkum trhu, který je často nákladný a také velice obtížný.  

Mezi vhodné informační zdroje řadíme internet, informační materiály statistického úřadu, 

ročenky, měsíční a čtvrtletní zprávy poskytující informace o jednotlivých regionech, 
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informační materiály ministerstev a ostatních vládních institucí, informační materiály 

odborových svazů a sdružení, informace Hospodářské komory ČR, odborné publikace aj. 

O velmi mladých trzích a inovacích obvykle nebývá k dispozici velké množství informací. 

U menších firem není nutné si nechat vypracovat tržní studii. Pokud si firma provede 

průzkum trhu sama, ušetří nejen peníze, ale pomůže ji více poznat tržní segment a získat 

důležité kontakty. Při průzkumu trhu volíme tento postup: 

 sestavíme si seznam otázek, na které bude třeba odpovědět, 

 sepíšeme, které informace jsou potřeba, abychom mohli odpovědět na zmíněné otázky, 

a odkud tyto nezbytné údaje získáme, 

 připravíme si dotazník nebo kontrolní seznam a zúčastníme se co nejvíce pohovorů 

s klienty, dodavateli a odborníky, 

 nevěnujeme se jen číselným údajům, nýbrž popíšeme náš cílový trh, obor a jeho 

budoucí vývoj. 

 Současně se pokusíme zjistit, jaké faktory budou tento vývoj ovlivňovat a jaký význam pro 

firmu budou mít. Může se nám také stát, že se dostaneme do fáze, kdy nebudou k dispozici 

žádná spolehlivá data. To se stává především u otázek týkajících se velikosti celkového trhu 

a cílového trhu. V tomto případě jsou na řadě naše odhady. Na odhadování není nic špatného, 

je to součást plánovacích a rozhodovacích procesů. Při odhadování je důležité respektovat: 

 Odhad stavíme na bezpečném základě. Je možné jej postavit na pevném základě, 

pokud je však opřen o prokázaná čísla. 

 Odhad má být pochopitelný a logický, nesmí tedy obsahovat žádné myšlenkové skoky. 

Nesmí se rovněž stavět na nepodložených domněnkách. 

 Informace je důležité prověřit, pokud možno z několika různých zdrojů. 

 Pokud nejsou k dispozici údaje o jedné veličině, hledáme náhradí veličiny, které s ní 

mají spojitost. 
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Nakonec každý odhad podrobíme ještě jednomu kritickému zkoumání a zjišťujeme, zda 

výsledek dává skutečně smysl.  

Ad 8) Analýza konkurence 

Mnozí tvůrci podnikatelského záměru si myslí, že pro ně v daném segmentu neexistuje 

konkurence. Týká se to především těch, kteří na trh přinášejí nový převratný produkt. Téměř 

vždy se však mýlí. A to z mnoha důvodů. Zakladatelé firem často zapomínají, že určitý 

problém se dá řešit více způsoby. Často se o konkurenci vůbec neví. Proto je nutné při 

zpracování podnikatelského plánu provést důkladnou analýzu konkurence.  

V prvním kroku určíme naše konkurenty, kteří působí na stejných cílových trzích a prodávají 

stejné nebo podobné výrobky nebo služby. Vedle těchto firem mohou existovat i další, které 

zatím konkurenci nepředstavují, ale mohou se jí stát třeba v budoucnosti (potencionální 

konkurenti).  

Pokud na trhu působí velké množství konkurentů, je časově i finančně velice náročné je 

všechny prozkoumat. Za určitých okolností nemá ani smysl studovat podrobně každého 

sebemenšího konkurenta. Proto konkurenty rozdělíme na hlavní a vedlejší.  

Ad 9) Marketingová a obchodní strategie 

Marketing a posléze i prodej mají velký vliv na budoucí úspěch firmy. Proto je potřeba 

přesvědčit čtenáře podnikatelského plánu, že naše marketingová a obchodní strategie je dobrá.  

Marketingovou strategii dělíme do tří okruhů: 

 výběr cílového trhu, 

 určení tržní pozice produktu, 

 rozhodnutí o marketingovém mixu.[17, Srpová] 

Možností výběru cílového trhu firmy je segmentace trhu. Při výběru segmentu zvažujeme 

jeho velikost a kupní sílu. Na základě těchto informací určíme hodnotu segmentu.  
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Segmentace trhu je proces plánování, který rozdělí velký trh na menší homogenní celky, které 

se vzájemně liší svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním.  Ve druhém kroku 

si firma zvolí ten segment trhu, který nejlépe odpovídá jejímu poslání a stanoveným cílům. 

[24, Valach] 

Podnik může uspět pouze tehdy, když existuje trh, který bude mít zájem o jeho nabízené 

produkty a služby a jejich inovace. Případné společníky či investory proto velmi zajímají 

fakta o daných trzích a možnostech uplatnění na nich. Je nutné prokázat potenciál, který daný 

cílový trh nabízí. K doložení těchto skutečností slouží údaje o velikosti trhu, jeho obvyklá 

výnosnost, překážky vstupu na trh a v neposlední řadě informace o zákaznících 

a distribučních cestách. Po výběru cílového trhu se musíme rozhodnout, jakou pozici chceme 

zaujmout ve vybraných segmentech. 

Určení tržní pozice produktu nebo služby je vyjádřením postavení toho daného produktu nebo 

služby mezi ostatními konkurenčními produkty na trhu.  Naším cílem je, aby, zákazník náš 

produkt vnímal specificky a dokázal jej odlišit od konkurenčních produktů na daném trhu. 

Tržní pozice produktu určujeme pomocí tří kroků: 

- Identifikuje možné konkurenční výhody našeho produktu, na jejichž základě můžeme pozici 

budovat. 

- Vybereme konkurenční výhodu. Měla by to být taková výhoda, která je důležitá pro 

spotřebitele a je v souladu s marketingovým posláním firmy a jejími možnostmi a je naší 

předností vůči konkurenci. 

- Zvolíme si efektivní způsob komunikace a propagace této naší výhody. 

Dalším krokem je rozhodnutí o marketingovém mixu, které bere v úvahu vybraný tržní 

segment a zvolenou tržní pozici. Klasický marketingový mix se skládá ze čtyř nástrojů, 

tzv. 4P.  Tento klasický marketingový mix tvoří: 

 produkt (product), 

 cena (price), 

 distribuce (place), 

 propagace (promotion). 
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S rozvojem marketingu se setkáváme s různými úpravami marketingového mixu. Některé 

firmy používají marketingový mix v podobě 7P, přidáním těchto částí: politicko-společenské 

rozhodnutí (politics), veřejné mínění (public opinion) a lidské zdroje (people). 

V souvislosti s rozvojem řízení vztahů se zákazníky se praxi také rozšiřuje tzv. zákaznický 

marketingový mix 4C, který má tyto části: 

 zákazník (customer), 

 náklady na zákazníka (cost), 

 pohodlná dostupnost (konvenience), 

 komunikace (communications). 

Ad 10) Realizační projektový plán 

Další částí při sestavování podnikatelského plánu je časový harmonogram všech činností 

a jejich dodavatelské zajištění. Jedná se o realizační projektový plán. Nejprve se určují 

všechny důležité kroky a aktivity, které musíme v souvislosti s realizací podnikatelského 

plánu podniknout, abychom všechny aktivity vykonali včas a v plánovaném termínu. K tomu 

nám může pomoci úsečkový diagram, který znázorňuje plánované aktivity jako úsečky 

v diagramu. Na základě těchto úseče je ihned patrné, kdy a jaké práce musí začít a jak dlouho 

mají trvat a kdy mají být ukončeny. [17, Srpová] 

Ad 11) Finanční plán 

Finanční plán by měl přehledně obsahovat celkový rozpočet projektu. Potřebu finančních 

prostředků, zdroje financování a prokázání schopnosti splácet cizí zdroje. Finanční plán 

převádí předchozí části podnikatelského plánu do číselné podoby. V případě založení firmy 

potřebujeme prostředky na založení firmy, prostředky na zahájení podnikatelské činnosti.  

Finanční výkazy 

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

výkazy. Jsou v něm plány peněžních toků, plánovaný výkaz zisků a ztrát, který vyčísluje 
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výnosy a náklady a hospodářský výsledek v jednotlivých letech a ukazuje, jaký bude 

hospodářský výsledek v jednotlivých letech. Poslední částí je plánovaná rozvaha, která 

zobrazuje vývoj majetku v podniku a zdrojů jeho financování. Informuje také čtenáře 

o struktuře majetku a plánování jeho obnovy.  V těchto výkazech se investoři a bankéři dobře 

orientují a rozumí jim. 

Finanční plán může zahrnovat i soustavu finančních ukazatelů, která poslouží k posouzení 

plánu z hlediska rentability, likvidity, aktivity a finanční stability.[18, Srpová] 

Po vyčíslení prostředků na zahájení podnikání plánujeme potřebnou výši prostředků na 

běžnou činnost. Častou chybou začínajících podnikatelů je to, že nerozlišují kategorie zisk 

a cash flow, výnosy a příjmy, náklady a výdaje.[17, Srpová] 

V prvním roce se propočty dělají za jednotlivé měsíce, případně čtvrtletí. V dalších letech 

pracujeme s ročními údaji. Pokud předpokládáme použití cizích zdrojů, propočty děláme na 

období, které odpovídá době splatnosti cizího kapitálu.  

Ad 12) Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika projektu 

Při posuzování předpokladu úspěšnosti projektu se doporučuje sestavení SWOT analýzy, 

která prokáže, že autor podnikatelského plánu zná své silné a slabé stránky. 

Každé podnikání je spojeno s určitou mírou rizika. Rizika můžeme chápat, jako nepříznivý 

stav světa v budoucnosti. Analýza rizik má dva pohledy. Kromě nastínění pravděpodobnosti 

dosažení očekávaných efektů nám poslouží i pro přípravu opatření, která mohou nastat 

v případě rizikové situace. Každá taková situace má své příčiny. Proto pomocí analýzy 

můžeme dospět k návrhu preventivních opatření, která nám pomohou snížit konkrétní rizika. 

Rizikovými faktory mohou například být změny v chování zákazníků, legislativní změny, 

technologický pokrok, chyby manažerského týmu, slabé stránky podniku aj. 

Ad 13) Přílohy 

Obsahují to, co se do hlavní části „nevešlo“. Jedná se např.  o podrobné technické popisy 

výrobních  a provozních zařízení, které zdůvodňují ekonomické propočty finančního plánu, 

důležité smlouvy s obchodními partnery, jejichž existence zásadním způsobem může 

do budoucna ovlivnit chod podniku, jeho práva, povinnosti, bližší informace o vedoucích 
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pracovnících společnosti, jejich kvalifikace, zkušenosti a schopnosti a další z činnosti 

konkrétního podniku vyplývající dokumenty. [18, Srpová] 

2.4 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum je dnes nedílnou součástí marketingového řízení firem. Efektivnost 

marketingu souvisí s kvalitou informací, se kterými firma pracuje.  

Marketingový výzkum je tvůrčí proces, který hledá nejvhodnější a nesnazší způsob, jak získat 

potřebné informace. Úspěšnost je právě určována tím, jak spolehlivé jsou informace, které 

firma získá od svých zákazníků.  

Neexistuje jedno řešení daného problému. Možností řešení je několik a jsou známy postupy 

a metody, které se v praxi používají. [15, Simová] 

„Marketingový výzkum je disciplínou, která v sobě zahrnuje poznatky několika vědních oborů 

jako je matematika, statistika, psychologie, sociologie, informatika a další“.
4
 

 „Marketingový výzkum se však neomezuje jen na velké společnosti s velkými rozpočty 

a odděleními marketingového výzkumu. V mnohem menších společnostech často provádějí 

marketingový výzkum všichni zaměstnanci – a také zákazníci“.
5
  

2.4.1 Vymezení marketingového výzkumu 

Je součástí informačního systému a marketingového řízení celého podniku. Je chápáno jako 

prostředek, který vzájemně spojuje spotřebitele, zákazníka a veřejnost s firmou 

prostřednictvím informací, které jsou užívány k zjištění a definování marketingových 

příležitostí. Dále také ke zdokonalování a hodnocení marketingových akcí, monitorování 

marketingového úsilí a ke zlepšení pochopení marketingu jako procesu. Marketingový 

výzkum specifikuje požadované informace podle vhodnosti, vytváří metody pro sběr 

                                                 

4
 SIMOVÁ, Jozefína. Marketingový výzkum. 2. vydání. Technická univerzita Liberec, 2010. 12s. 

5
 KOTLER , Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing a management. Praha: Grada, 2007. 140s. 
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informací a řídí a uskutečňuje proces sběru dat, analyzuje výsledky a sděluje zjištěné 

poznatky.[18, Srpová] 

Marketingový výzkum poskytuje informace pomáhající manažerům rozpoznávat a reagovat 

na marketingové příležitosti a hrozby. Zahrnuje plánování, specifikaci, sběr a analýzu dat, 

která slouží jako podklad pro rozhodování v procesu řízení marketingu. Zjištěné výsledky 

provedených analýz předává řídícím pracovníkům. 

Výzkumem trhu se rozumí systematické shromažďování, zaznamenávání a analýza dat na 

určitém trhu. Trh představuje specifická skupina zákazníků v určité geografické oblasti. 

Výzkum trhu je tedy pouze zjištění informací o trhu pro daný produkt. Kdežto marketingový 

výzkum je pojem širší, protože představuje více aktivit. Jako jsou:  

 Nalezení a výběr cílových trhů, na kterých chceme jako firma prodávat, 

 Množství a dosažitelnost cílů, kterých chce firma dosáhnout, 

 Stanovení způsobu dosažení cílů pomocí vhodného výběru marketingové strategie pro 

jednotlivé trhy, 

 Rozhodnutí o využití marketingových nástrojů, především marketingového mixu 

(rozhodnutí v oblasti produktu, ceny, distribuce, propagace), 

 Opatření směřující k dosažení stanovených cílů uvnitř firmy.[9, Kozel] 

Marketingová strategie určuje základní směry vedoucí k naplnění marketingových cílů. 

Podstata marketingu je dána tím, že firma vyrábí to, co může prodat a nesnaží se prodávat to, 

co je schopna vyrábět. Marketing proto vyžaduje znalost potřeb zákazníků a zaměření všech 

činností podniku na jejich uspokojování. 

Úlohou marketingového výzkumu je sbírat a analyzovat informace týkajících se podmínek 

trhu a chování zákazníka s cílem, určit kdo, proč, kdy a za jakých okolností daný produkt 

kupuje. Tyto informace tvoří základ pro vypracování marketingových strategií a vytýčení cílů 

podniku 

V současné době je marketingový výzkum stále významnější a stále více firem ho realizuje 

a využívá v plánování a řízení podniku. Je to dáno celkovou situací na trhu a především 
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neustálými změnami prostředí, ve kterém podnik působí. Potřeba informací, proto neustále 

roste. 

2.4.2 Potřeba marketingového výzkumu 

Každý z nás je denně vystaven velkému množství informací, které nacházíme ve sdělovacích 

prostředcích, a různě na nás působí. Na druhé straně se také snažíme získat informace, které 

z nějakého důvodu potřebujeme. Těchto situací je velice mnoho. Informace většinou 

potřebujeme, pokud se chystáme nebo musíme udělat více nebo méně závažné rozhodnutí. 

Snažíme se získat přehledně veškeré informace na daném trhu. 

Prostředí, ve kterém se podnik nachází, představuje komplex faktorů, které různě ovlivňují 

jeho činnost a neustále se mění. Pokud chce firma úspěšně fungovat v konkurenčním 

prostředí, musí ve svém marketingovém řízení a plánování využívat poznatky a informace 

týkající se trhu, konkurence a především potřeb svých zákazníků.  

Ke zvyšování potřeby marketingový informací pro plánování a řízení podniku vedou 

následující vývojové trendy: 

 Přechod od místního k celonárodnímu a globálnímu marketingu-v současné době 

s rozšiřováním geografických trhů už téměř neexistuje žádný osobní kontakt výrobce 

se zákazníkem. Výrobky jsou často určeny zákazníkům v různých zemích světa. 

Mluvíme o tzv. globálním trhu. Tato změna v podnikání vyžaduje analytičtější 

a systematičtější přístup podniku. Definování potřeb zákazníků vyžaduje určité 

zkoumání trhů a to jak stávajících, tak i potencionálních. Právě toto je úlohou 

marketingového výzkumu. 

 Přechod od zákaznických potřeb k zákaznickým přáním-na nenasyceném trhu nemá 

v podstatě výrobce problém s prodejem svého zboží. Jakmile kupní síla zákazníků 

stoupá a zákazník si může vybírat, je evidentní, že výrobce musí více studovat 

a mapovat trh, aby se ujistil, zda jeho výrobky uspokojují specifické potřeby 

zákazníků. Zákazníci se ale při volbě stávají vybíravějšími. Předvídat reakce 

zákazníků na nový design, styl a rozdílné vlastnosti je bez předcházejícího 

marketingového výzkumu obtížné. Marketingový výzkum trhu je důležité provádět za 

účelem zjištění nových možností a příležitostí.  
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 Přechod od cenové k necenové konkurenci-v současné době, už je velice málo firem, 

které mají konkurenční výhodu, že mohou nabízet své zboží za nejnižší ceny. Na 

druhé straně požadavky zákazníků rostou a ne všichni zákazníci jsou ochotni 

nakupovat zboží za nejnižší ceny už z toho důvodu, že zboží může mít nižší kvalitu. 

Celá řada firem se proto snaží své výrobky nějak odlišit. Spočívá to v tom, že kvalitu, 

a design svých výrobků se snaží firma odlišit značkou a nabízí různé služby. K tomu, 

aby firma efektivně využívala všechny marketingové nástroje, potřebuje opět 

informace o tom, co zákazník ocení nejvíce.[1, Bednarčík] 

 

2.4.3 Oblasti využití marketingového výzkumu 

Převážná většina marketingových výzkumů je prováděna z praktických důvodů s cílem 

shromáždit veškeré potřebné informace k vyjasnění zkoumaného problému a nalezení 

nejlepšího praktického řešení. Jedná se o tzv. aplikovaný výzkum.  

Marketingový výzkum může být proveden i jako základní tzv. badatelský výzkum, který se 

zabývá teoretickým řešením daného problému a obvykle nedává žádné návrhy řešení. 

Marketingový výzkum lze provádět na všech trzích, ať už se jedná o trhy spotřební nebo 

průmyslové. 

Z hlediska předmětu a zaměření zkoumání může být marketingový výzkum proveden 

v následujících oblastech: 

 celková analýza trhu, 

 výzkum zákazníka, 

 výzkum konkurence, 

 výrobkový výzkum, 

 cenový výzkum, 

 výzkum zahraničních trhů,[15,Simová] 

 

 

 

 

 výzkum reklamy, 

 výzkum image, 

 výzkum prodeje, 

 výzkum průmyslového trhu, 
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Obrázek 2.4: Marketingový výzkum a marketingový proces řízení 

 Zdroj: PŘIBOVÁ, Marie at all. Marketingový výzkum v praxi. Praha: Grada Publishing, 

1996, 95s 

 

2.5 Marketingový mix 

Marketingový mix představuje soubor kontrolovatelných prvků, které organizace využívá 

k ovlivňování zákazníků.  Tyto prvky se navzájem kombinují. Marketingový mix vychází ze 

čtyř základních nástrojů marketingu nazývaných jako 4P (product, price, promotion, place). 

Nástroje marketingového mixu musí: 

 tvořit harmonickou jednotku, 

 odpovídat situaci na trhu a v organizaci,  

 intenzita jejich nasazení musí být dostatečně vysoká.  

 

1. Analýza marketingový příležitostí 

2. Výzkum a výběr cílových trhů 

3. Navrhování marketingových strategií pro zvolené 

cílové trhy 

4. Plánování marketingových programů- 

marketingový mix 

5. Organizování, provádění a kontrola 

marketingových činností 

Marketingový 

výzkum 
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Obrázek 2.5.1: Složky marketingového mixu 4P 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

2.5.1 Produkt 

Největší pozornost v rámci marketingového mixu budeme věnovat produktu, protože ten tvoří 

podstatu naší nabídky a na trhu bezprostředně způsobuje uspokojení potřeb zákazníků. 

Z tohoto důvodu je produkt jádrem marketingu. Základní problémy, které řešíme, jsou 

v oblasti produktové politiky a týkají se: 

 Rozhodnutí, které produkty budeme nabízet, které nové produkty uvedeme na trhu 

a které starší produkty budeme z trhu stahovat ve sledovaném období. 

 Atributy produktu resp. jejich změny, jedná se o vlastnosti produktu, tedy jeho design, 

značku, balení, záruku a dodatečné služby. 

 Produktový mix, tj. v jakých objemech a sortimentu budeme konkrétní produkty 

vyrábět. 

 Životní cyklus produktu, tj. jak bude probíhat vývoj produktu, jeho uvedení na trh, 

fáze růstu a útlumu, jaký bude postu při inovaci či uvedení nové generace produktu. 

 

Výrobek 

(produkt) 

 

 

(produkt) 

Cena                           

(price) 

Propagace 

(promotion) 

Distribuce 

(place) 
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Velké riziko spatřují investoři u nových produktů, které uvádíme na trh, jestliže pro ně 

potřebujeme osvědčení a schválení. Jde o osvědčení od veřejných institucí např. zkušební 

ústav, ministerstvo zdravotnictví nebo pošta. Vlivem stále přísnějších zákonů a prodeji 

chemikálií, léčiv, potravin a technických přístrojů investoři možnost získání těchto osvědčení 

pozorně sledují. V podnikatelském plánu, proto uvedeme jméno, adresu a telefonní číslo 

osoby, která se je ve firmě zodpovědná za získávání těchto osvědčení.  

Pokud naše firma disponuje výrobkem, který má unikátní technické řešení, čtenáře 

podnikatelského plánu zajímá, zda je patentově nebo jinak chráněno či zda máme připraven 

plán jeho ochrany. Musíme také počítat s tím, že na případnou patentovou ochranu je třeba 

vyčlenit finanční i lidské zdroje.  

2.5.2 Cena 

Velkou pozornost musíme také věnovat druhému nástroji marketingového mixu, kterým je 

cena. Význam cenové politiky je založen na tom, že výška a stabilita ceny jsou prvky, které 

vytvářejí příjmy firmy a na nichž závisí existence a prosperita firmy. Stanovením ceny 

určujeme své postavení v hierarchii spotřebitelů a ovlivňujeme jejich nákupní rozhodování 

a zároveň určujeme také svou konkurenční pozici.  

Mezi faktory pomocí nichž tvoříme cenu, patří: 

 cíle cenové politiky a firemní cíle,  

 náklady,  

 poptávka, 

 konkurence, 

 fáze životního cyklu produktu, 

 regulační a právní opatření (např. pevně stanovené nejvyšší ceny v některých 

oblastech). 

Východiskem pro správnou tvorbu cen je stanovená cenová politika firmy, která vychází 

z našich firemních cílů. Cena je potom bezprostředně těmto cílům podřízena. Cíle cenové 

politiky mohou být různé např.: 
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 Orientace na přežití. Jedná se o politiku, kterou volíme tehdy, když musíme odolávat 

velkému počtu konkurentů, např. při náhlé změně preferencí zákazníků, případně 

pokud disponujeme přebytkem zásob svých produktů. Tato politika vede ke stanovení 

ceny, která neobsahuje zisk, resp. je nižší než cena nákladů. Tuto orientaci můžeme 

uplatňovat jen v krátkém časovém období, v rámci něhož musíme svou situaci vyřešit 

nebo případně z trhu odejít. 

 Orientace na maximalizaci zisku. Tato cenová politika je nastavena pomocí odhadu 

poptávky a cenu stanovíme tak, aby přinesla maximální zisk. 

 Orientace na co největší podíl na trhu. Nejvyšší podíl firmy na trhu pomáhá dosahovat 

co nejnižších nákladů a dlouhodobě nejvyšší zisk na trhu. Stanovení ceny je založeno 

na rozboru konkurenčních cen, přičemž v porovnání s konkurencí budou naše ceny 

průměrné až podprůměrné. 

2.5.3 Propagace 

Propagace výrobku či služeb je nejviditelnější částí marketingového mixu. Podle potřeb 

a charakteru cílové skupiny je třeba dobře zvolit formu propagace. Propagaci dělíme na: 

 Nepřímou – ta směřuje plošně na cílovou skupinu potenciálních zákazníků. Patří k ní 

propagační akce, katalogy, prospekty, webové stránky, inzerce atd. 

 Přímou – tato propagace směřuje přímo na konkrétního zákazníka a obvykle navazuje 

na propagaci nepřímou. Mezi tuto propagaci řadíme oslovení zákazníka dopisem, 

telefonním hovorem nebo e-mailem. 

Obvykle se mnohým z nás v souvislosti s pojmem marketing vybaví reklama, která 

je jedním z nástrojů komunikačního mixu. Pomocí zvolené komunikační politiky se 

snažíme plnit ekonomické cíle (stimulovat poptávku k samotnému nákupu), informační 

cíle (poskytovat informace o existenci produktu) a emocionální cíle (vytvářet 

u spotřebitelů pozitivní postoj a preference k našemu produktu).  Mezi složky 

komunikačního mixu patří: 

 Reklama – je placená neosobní forma komunikace prostřednictvím různých medií. 

Nejvýhodnější bývá reklama tehdy, pokud potřebujeme rychle oslovit širokou 
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skupinu spotřebitelů. Nevýhodou je jednostrannost komunikace, čímž klesá její 

naléhavost a přesvědčivost. 

 Podpora prodeje – můžeme realizovat u konečných spotřebitelů (bonusy, vzorky 

zdarma, zákaznické kluby, spotřebitelské soutěže) nebo u obchodních 

zprostředkovatelů (slevy z katalogových cen, prodejní soutěže pro obchodní 

partnery, bezplatná nabídka některého zboží, dárkové propagační předměty). 

 Vztahy s veřejností (public relations) – není to jen vztah k potencionálním 

spotřebitelům, ale také vztah ke všem tržním subjektů a zájmovým skupinám 

firmy (zaměstnanci firmy, široká veřejnost, státní orgány apod.) Jeho úlohou 

je přispět ke zvýšení image a zlepšení obrazu firmy v očích veřejnosti, a nepřímo 

tak stimulovat poptávku po produktech. Kladné vztahy firmy s veřejností ji mohou 

napomoci získat státní zakázky, výhodné úvěry, vybudovat nebo posílit pozitivní 

postoj spotřebitelů k firmě. Náklady jsou minimální.  

 Osobní prodej – je pokládán za nejefektivnější formu komunikace, ale zároveň jde 

také o komunikaci nejnáročnější. Jedná se o získávání zákazníka formou přímého 

dialogu mezi nabízejícím a kupujícím. Umožňuje prodejci sledovat reakce 

spotřebitele, jeho potřeby a vlastnosti, a okamžitě se jim přizpůsobovat 

a zdůrazňovat spotřebiteli vlastnosti produktu, na nichž mu záleží. Do osobního 

prodeje můžeme zařadit: obchodní setkání, výstavy, veletrhy, poradenství při 

prodeji a neformální setkání. 

 Přímý marketing – využívá zejména poštovní zásilky, telefon, e-mail a další 

prostředky kontaktu pro bezprostřední poskytování informací a k získávání 

přímých odpovědí od určitých zákazníků a k průzkumu jejich názorů. Tímto 

oslovením jednotlivých zájemců zahájíme individuální dialog s potencionálním 

zákazníkem. 

2.5.4 Distribuce 

Většina  podnikatelů dobře zná svůj produkt, jeho konkurenční výhodu a přidanou hodnotu. 

Má také představu o tom, za kolik se bude produkt prodávat. Chybí však distribuční politika, 

tj. návrh vhodné organizace prodeje.  
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V podnikatelském plánu je nutno vysvětlit prodejní strategii a popsat použití jednotlivých 

distribučních cest. Jedná se o odpovědi na následující otázky: 

 Zda budeme samostatně zajišťovat všechny prodejní aktivity? Bude prodej probíhat 

přímo ke konečným zákazníkům? Tato varianta je vhodná především v případě 

drahých produktů, odběru velkého počtu jednotek produktu nebo u produktů 

přizpůsobených individuální zakázce. 

 Pokud je třeba využít prodejních mezičlánků, ptáme se, které osoby, instituce nebo 

firmy přicházejí v úvahu a které z nich jsou nejvhodnější? 

 Pokud budeme využívat obchodní mezičlánky, musíme rozhodnout, které obchodní 

organizace budou zapojeny? Zda bude docházet ke spolupráci s velkoobchodními 

organizacemi nebo bude zásobován jen maloobchod? [17, Srpová] 

V podnikatelském plánu popíšeme strukturu obchodního útvaru, uvedeme počet a kvalifikaci 

pracovníků. Možno zmínit i to, jak by se v budoucnu mohla přizpůsobit obchodní strategie 

změněným produktům nebo novým potřebám zákazníků. V podnikatelském plánu se prodejní 

náklady často stanovují jako procento z obratu. Více popisuje v příloze Obrázek 2. 5. [17, 

Srpová] 

2.6 Nejpoužívanější metody marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum spočívá ve shromažďování, analýze a interpretaci, které umožňují 

porozumět trhu, identifikovat problémy spojené s podnikáním na tomto trhu, formulovat 

směry a marketingové činnosti a hodnotit jejich výsledky. Rozlišujeme kvantitativní výzkum – 

využívá náhodné výběry, experimenty a sběr dat probíhá pomocí testů, dotazníků nebo 

pozorování. Kvalitativní výzkum – je pouhým doplňkem kvantitativních výzkumů. [5, Hendl] 

 

2.6.1 Pozorování 

Pozorování je založeno na cílevědomém a plánovitém sledování smyslově vnímatelných jevů 

nebo procesů, aniž by pozorovatel do pozorovatelných skutečností nějak zasahoval. 

Shromažďovány jsou faktické informace, a to zaznamenáváním četnosti určitých jevů. 

Pozorování obvykle nevyžaduje přímý kontakt se zkoumanými subjekty. Zvýšit účinnost 

a spolehlivost nám mohou pomoci různé technické pomůcky a přístroje, z nichž některé 

mohou pozorovatele úplně zastoupit.  
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 V průběhu procesu je nutné vnímat pozitivní prvky dotazování (aktuálnost, reálnost, 

objektivnost a nezávislost), ale také negativní prvky (značná časová náročnost, vysoké 

požadavky, přítomnost pozorovatele může narušit normální průběh, vysoké nároky na 

přípravu a obtížné dosažení reprezentativnosti daného výzkumu). Všechny tyto prvky mnohdy 

značně limitují akceptovatelnost procesu, a také hodnotu získaných informací.  

2.6.2 Dotazování 

Patří mezi nejpoužívanější a nejrozšířenější metody marketingového výzkumu. Tato metoda 

umožňuje získat mnoho informací najednou jako je např. rozsah a hloubka znalostí, 

vědomosti, názory, postoje, zájmy, preference a charakteristiky – údaje o věku, příjmu, 

povolání, bydlišti apod. Může být použito při šetření jakýchkoliv podniků, odvětví 

a zájmových skupin obyvatelstva. Zdrojem informací jsou odpovědi respondenta a jeho 

verbální a neverbální chování způsobené položením otázky. [1, Bednarčík] 

Dle Bednarčíka lze odlišit: zda budeme provádět úplné zjišťování, kdy zkoumáme všechny 

cílové skupiny, nebo výběrové zjišťování kdy se zkoumají jen některé jednotky celého (neboli 

základního) souboru, zkoumá se jen tzv. výběrový soubor.
6
  

Techniky šetření při dotazování:  

 Písemné dotazování – spočívá v doručení dotazníků přímo respondentům a zpětném 

shromažďování odpovědí např. při koupi výrobku, na výstavě nebo veletrhu. 

Společným znakem je, že respondent obdrží dotazník a sám rozhodne, zda a kdy ho 

vyplní. Tento způsob dotazování však vyžaduje velice pečlivou přípravu zvlášť při 

sestavování dotazníků. Důležitá je proto formulace a správná úprava dotazníku. 

Nevýhodou písemného dotazování je, že probíhá zpravidla delší dobu, nelze 

kontrolovat, jestli respondent porozuměl otázkám a formulace otázek je omezená. 

 Elektronické dotazování – pomocí něj zjišťujeme informace prostřednictvím 

dotazníků v e-mailech nebo na webových stránkách. S využitím internetu je tato 

metoda velice oblíbená. Výhodou je minimální finanční náročnost, zpracování 

                                                 

6
 BEDNARČÍK Zdeněk. Marketingový výzkum. Karviná: Slezská univerzita v Opavě a Obchodně 

podnikatelská fakulta v Karviné,2008, 35s. 
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odpovědí je jednodušší. K nevýhodám patří nízká vybavenost počítači a především 

internetem v domácnostech. V tomto případě je také důležitá formulace otázek 

a úprava dotazníku. 

 Osobní dotazování – patří mezi nejčastěji používané metody a má nejvyšší návratnost 

odpovědí. Jde o dotazování založené na přímé komunikaci s respondentem. Je 

využívána především v domácnostech, na veřejných místech nebo obchodních 

domech. Osobní dotazování se rozděluje na dotazování pomocí papírových dotazníků, 

nebo pomocí počítačů. Hlavní výhodou je existence přímé zpětné vazby mezi 

tazatelem a respondentem, možnost využití složitějších otázek a delšího dotazníku. 

Nevýhodou mohou být zábrany při osobním rozhovoru, finanční a časové náklady 

a u odborných témat jsou značné nároky na odbornost tazatele. 

 Telefonické dotazování – je podobné tomu osobnímu, ale nedochází k osobnímu 

kontaktu. Tazatel musí projít důkladným školením, protože kontakt může být kdykoliv 

přerušen a ukončen. Protože pro respondenta není nic snazšího, než telefon položit. 

Výhodou je rychlost, se kterou získáváme potřebné údaje. Oproti osobnímu 

dotazování jsou náklady nižší. Mezi nevýhody patří vysoké nároky na soustředěnost 

respondenta a riziko nepochopení dotazu. [1, Bednarčík] 

Dotazník 

Dotazník je nejpoužívanějším nástrojem při sběru primárních údajů. Představuje formuláře 

s otázkami, na které respondent odpovídá, případně obsahuje také varianty různých odpovědí. 

Je to prostředek pro doručení otázek respondentům a zpětné shromáždění jejich odpovědí. Při 

tvorbě dotazníku je účelné postupovat systematicky po krocích. Úlohou dotazníku je získat 

relevantní a porovnatelná data a vyhnout se získání nepřesných, zkreslených nebo 

nepravdivých informací. To je dáno především strukturou dotazníku, formulací otázek a jejich 

seřazením. Pro stanovení údajů je nutné znát účel a cíle výzkumu, vypracovat si seznam 

informací, které musí být zjištěny. Neexistuje přesný návod, jak správně otázky formulovat. 

Konkrétní podoba otázky záleží na informacích, které nám mají poskytnout odpovědi na 

danou otázku. Informace získané dotazníkem můžeme označit jako: 

 Identifikační data – data, která obsahují jméno, adresu respondenta, datum, čas, délku 

a místo dotazování. Jsou nutná v případě zpětné kontroly nebo pro doplnění odpovědí. 
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 Klasifikační data – jedná se především o sociální, demografické nebo ekonomické 

údaje respondentů jako např. věk, pohlaví, geografická poloha, sociální skupina, 

vzdělání, zaměstnání nebo příjem. 

 Data o subjektu – dělí se na „hard data“ – informace, které jsou přesně a jednoznačně 

dané, protože konstatují, že buď něco je, nebo není a „soft data“ – data týkající se 

názorů, postojů, chování a motivů respondentů. Tyto informace tvoří hlavní část 

dotazníku. [15, Simová] 

Pravidla pro sestavování dotazníku: ptát se přímo, ptát se jednoduše, používat 

jednovýznamová slova, ptát se konkrétně, nabízet srovnatelné odpovědi, používat krátké 

otázky, vyloučit zdvojené otázky, vyloučit nepříjemné otázky, vyloučit odhady atd. [9, Kozel] 

Typy otázek 

Forma otázky může výrazně ovlivnit očekávanou odpověď. Otázky dělíme na:  

1. Otevřené – ty ponechávají respondentovi volnou formulaci odpovědi. Musíme tedy 

předpokládat velkou rozmanitost odpovědí, které jsou velmi obtížně zpracovatelné 

a vyžadují více času při vyhodnocování.  Jejich počet by měl být v dotazníku omezen. 

2. Uzavřené – tyto otázky předkládají respondentovi předem zvolený počet možných 

odpovědí, ze kterých je nucen si vybrat jednu nebo více variant. Příprava odpovědí 

však musí postihnout celou škálu možností. Jednotlivé varianty by měly být pro 

respondenta rovnocenné.  

3. Polozavřené – jsou kompromisem mezi otevřenou a uzavřenou otázkou. 

Respondentovi jsou předloženy varianty odpovědí a varianta úniková. Při aplikaci 

máme jistotu, že varianty představují všechny možnosti odpovědí. [9, Kozel][15, 

Simová] 

2.6.3 Strategická analýza 

Tvorba a následná volba strategie zajišťující podniku konkurenční výhodu je nepřetržitý 

proces, který vychází z výsledů strategické analýzy. Jejím hlavním smyslem je najít vztah 

mezi podnikem a jeho okolím. Určitý komplex (vnější okolí a vnitřní okolí podniku) 

je rozdělen na jednotlivé části (analýza okolního prostředí, konkurence, vnitřních zdrojů 

a schopností podniku). [28] 
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Analýza prostředí 

Při vytváření a správné realizaci podnikatelského záměru je důležité věnovat pozornost 

analýze prostředí. Aby byl podnik úspěšný a mohl se rozvíjet na trhu plném konkurentů, 

je důležité, aby znal a pochopil prostředí, ve kterém provozuje svou činnost. Analýzu lze 

možno provádět ve všech oblastech, které souvisí s podnikáním – zákazníci, dodavatelé, 

konkurence, trh, finanční potřeby, příležitosti a hrozby, volba právní formy podnikání, 

samotná osoba podnikatele apod. Pro dobrou orientaci je účelné a běžné odlišit analýzy 

vnitřních a vnějších podmínek a využít k tomu některé doporučované analytické nástroje. Pro 

analýzu vnitřního prostředí se používá analýza „7S“. Pro analýzu vnějšího prostředí 

je k dispozici SLEPT/ PEST analýza. 

Analýza očekávání a cílů vlastníků  

Cílem podniku je vytvářet zisk, vlastníci organizace by měli mít formulovány i další cíle, 

kterých by měl podnik dosáhnout. V dnešní době se jedná i o cíle společenské, ekologické, 

sociální a zaměřené na dlouhodobou budoucnost. Hlavní cíle jsou stanoveny jako tvorba 

finančních a nefinančních hodnot. Podnik by se měl snažit vytvářet trvale udržitelnou 

hodnotu, což znamená, že je silným a důvěryhodným partnerem. Dodává reálné hodnoty 

zákazníkům, vytváří zisk a další hodnoty důležité pro vlastníky, nabízí zaměstnancům 

možnost osobního a profesního růstu a chová se zodpovědně a eticky vůči okolí.  

Analýza trhu 

Je jednou z nejdůležitějších analýz, které by měl podnikatel provést. Pomocí ní, zjistí jeho 

možné rezervy, získá informace, zda je trh přesycen nebo nenasycen, kdo na trhu operuje 

a kdo se na něj chystá. Zjistí tedy velikost trhu a případné podnikatelské příležitosti.  

Analýza zákazníků 

Tato analýza zjistí potřeby a přání zákazníka. Podnikatel prostřednictvím této analýzy získá 

představu o rozdělení zákazníků, tedy podle čeho lze zákazníky dělit do skupin, a tím na ně 

může lépe působit marketingovými aktivitami. Zjišťují se také potřeby jednotlivých 

segmentů, jejich velikost atd. Tyto informace mohou pomoci podnikateli určit, na jaký 

segment zákazníků se zaměří, a jak marketingově podpoří prodej (propagace, obal, apod.). 
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Analýza dodavatelů 

K téměř každému podnikání je potřeba dodavatelů, kteří nám obstarají materiál, polotovary, 

zboří nebo služby. Proto je velmi účelné zjistit možnosti dodavatelů v oblasti, kde podnikáme 

– se kterými je možno spolupracovat, jaké jsou jejich obchodní, platební a dodací podmínky. 

Jedná se také o zjištění kvality výrobků, jak rychle jsou ochotni vyhovět našim požadavkům 

a jaké je s nimi komunikace. Tyto informace můžeme získat pomocí internetu, osobně, 

telefonickým kontaktem nebo prostřednictvím referencí. 

Analýza konkurentů 

Je další velmi důležitou součástí přípravy na podnikání. Pokud zná podnikatel dobře svou 

konkurenci, může se jí vyrovnat nebo ji překonat. Je nutné si uvědomit, že konkurence již 

byla na trhu dříve a tím pádem už má své stálé zákazníky, zná daný trhy, a tržní prostředí, 

a přesně ví, jak se v tomto prostředí pohybovat a jak zapůsobit na zákazníka. Podnikatel přijde 

na trh, a pokud nezná své soupeře, neví, jak působit na zákazníky a jak s nimi komunikovat. 

Neví, jak velký podíl na trhu konkurenti mají, jaké mají slabiny. Pomocí této analýzy to zjistí 

a naskytnou se mu možné podnikatelské příležitosti.  

Vyplatí se najít slabá místa v podnikání a co nejvíce tak eliminovat možné neúspěchy 

a hrozící finanční ztráty. [18, Srpová] 

 

2.6.4 PEST analýza 

Tato analýza je součástí strategického managementu a používá se tehdy, když se firma 

rozhoduje, nad svým dlouhodobým strategickým záměrem, nebo když plánuje realizaci 

nějakého velký projekt. Tímto projektem může být např. vstup na daný trhu, vybudování 

továrny, vybudování rezidenčního projektu nebo zrušení zastoupení. PEST analýza přestavuje 

analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů prostředí, které 

mohou ovlivnit rozvoj a podnikání firmy.  

Do sociálního prostředí ještě řadíme demografické a kulturní prostředí. Další variací je tzv. 

model SLEPT (S-sociální, L-právní, E-ekonomické, P-politické, T-technologické prostředí). 

 



38 

 

Základní čtyři faktory a jejich příklady: 

1. Politické/právní – zabývají se problematikou stability politické scény, která má přímo 

dopad na stabilitu legislativního rámce. Sleduje také všechny podstatné zákony 

a návrhy důležité pro oblast, ve které firma podniká. Také se týká předpisů na ochranu 

ochranných známek a patentů, předpisy EU, či jiné mezinárodní právo a nařízení apod. 

2. Ekonomické – je důležité zejména pro odhad ceny pracovní síly, ceny produktů 

a služeb. Sleduje také otázky daní (DPPO, DPH, spotřební daně atd.) stability měny, 

úrokových sazeb, hospodářské cykly na daném trhu a makroekonomické ukazatele. 

Řadíme sem ale také nejrůznější pobídky pro zahraničí, investory a pobídky pro 

podporu exportu apod. 

3. Sociální – jsou důležité pro firmy podnikání v oblasti prodeje koncovým zákazníkům. 

Řeší se demografické ukazatele, trendy životního cyklu, etnické a náboženské otázky, 

regionální rozdíly, rozdělení příjmů ale také oblasti médií a vnímání reklamy apod. 

4. Technologické – zabývají se otázkami infrastruktury, stavem rozvoje a zaměření 

průmyslu, podporou vědy a vysokého školství. Částečně sem spadá i oblast práva 

(duševní vlastnictví), oblast ekologie spotřeba energie a náklady na energii apod.[29] 

 

2.6.5 SWOT analýza 

Je jednoduchým nástrojem pro stanovení firemní strategické situace vhledem k vnitřním 

a vnějším podmínkám ve firmě. Pomáhá při posuzování předpokladů úspěšnosti projektu. 

Podává informace o silných (Strength) a slabých (Weakness) stránkách firmy, také o možných 

příležitostech (Oportunities) a hrozbách (Threaths). Rozbor a hodnocení současného stavu 

firmy (vnitřní prostředí) a současné situace okolí firmy (vnější prostředí). Ve vnitřním 

prostředí se hledají silné a slabé stránky firmy. Ve vnějším prostředí se hledají a klasifikují 

příležitosti a hrozby pro firmu. 

 Cílem firmy by mělo být omezení vlastních slabých stránek a podpora těch silných. 

Co nejvíce využívat příležitosti okolí a snažit se předvídat případné hrozby. Pouze tak jsme 

schopni dosáhnout konkurenční výhody nad ostatními. K tomu však potřebujeme dostatek 

kvalitních informací z firmy a jejího okolí.   
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 S – silné stránky – řadíme mezi ně např. zkušený management, kvalifikovanou 

pracovní sílu, kvalitní servis, v němž bude naše firma lepší než konkurence.  

 W – slabé stránky – může tím být kapitálová síla, nedostatek zkušeností v oblasti 

marketingu a cenová politika. Pokud slabou stránku uvedeme, je vhodné na ni v zápětí 

odpovědět pozitivem. Ukazujeme tím, že jsme se zamysleli nad slabinami projektu 

a našli pozitivní řešení k jejich odstranění.  

 O – příležitosti – se soustřeďují na okolí podniku. Pomáhá zdůraznit atraktivní 

příležitosti, které mohou firmě přinést výhody. Měly by být také posuzovány 

vzhledem k pravděpodobnosti úspěchu.  

 T – hrozby – vyplývají z vnějšího prostředí, které obklopuje danou firmu. Musí být 

vyhodnocovány z hlediska závažnosti a pravděpodobnosti, že nastanou. [9, Kozel] 

Hlavním úkolem je určit silné a slabé stránky podniku a klíčové hrozby vnějšího prostředí. 

Základem této metody je kvalifikace a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do čtyř uvedených základních skupin. Pomáhá najít vhodnou strategii 

k prosperitě a zisku firmy a je zpětnou vazbou určených jevů a jejich případného 

přeřazování mezi skupinami podle aktuálního vývoje.[8, Kotler] 
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Obrázek č. 2.5.9: Využití výsledků celkové analýzy pro SWOT analýzu 

 

Zdroj: vlastní zpracování [50], 2013 

SWOT matice 

SWOT matice představuje rámec pojetí pro systematickou analýzu, která usnadňuje 

porovnání vnějších hrozeb a příležitostí s vnitřními silnými a slabými stránkami organizace. 

Příloha 2: obrázek 2.5.9: SWOT matice [31]. 
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2.7 Finanční analýza podniku 

Finanční analýza zaujímá v technicko-ekonomické části podnikatelského plánu významné 

postavení, jelikož poskytuje základní informace o rozhodování o přijetí či zamítnutí projektu. 

Pomáhá určit finanční atraktivitu návrhu.  

Vytvoření finanční analýzy obsahuje tvorbu několika různých variant a výběr, které z variant 

bude nejvhodnější pro dosažení požadovaných cílů. Každá z navržených variant se musí 

posoudit z hlediska potřeby finančních zdrojů. Pokud pro danou variantu nejsou k dispozici 

vlastní finanční zdroje, je třeba vypracovat další variantu, která bude počítat s možností 

externích finančních zdrojů. Každá z variant by měla být posouzena různými metodami 

finanční analýzy, především využitím ukazatelů výnosnosti. [19, Sýkora] 

Hodnocení a volba projektu, vede ke dvěma důležitým rozhodnutím. První je rozhodnutí 

investiční a druhé je rozhodnutí finanční. Investiční rozhodnutí obsahuje věcnou náplň 

projektu a představuje tedy rozhodnutí, do jakých konkrétních aktiv bude firma investovat.  

Finanční rozhodnutí je rozhodnutí o velikosti a struktuře finančních zdrojů (hotovosti), kterou 

bude firma na realizaci daného projektu potřebovat. Finanční a investiční rozhodování firmy 

spolu velice úzce souvisí.  

2.7.1 Rozdělení typů podniků 

V České republice lze založit tyto obchodní společnosti:  

 Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) – v této společnosti musí podnikat alespoň dvě 

osoby, které ručí za závazky společně a nerozdílně celým svým majetkem. K jednání 

jménem společnosti je oprávněn každý společník. Statutárním orgánem jsou všichni 

společníci. Společníci ručí za své závazky celým svým majetkem. Základní kapitál ani 

vklad společníka není povinný. Zisk se rozděluje rovným dílem, nestanoví-li 

společenská smlouva jinak.  

 Komanditní společnost (k.s.) – je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí 

za závazky společnosti do výše nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního 

rejstříku (komanditista), jeden nebo více společníků ručí celým svým majetkem 

(komplementář) a jsou oprávněni k obchodnímu vedení. Rezervní fond není povinný. 

Zisk se rozdělí na dvě poloviny. První část připadne komplementářům a druhá 
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polovina společnosti. Ta se po zdanění rozdělí mezi komanditisty podle výše 

splacených vkladů.  

 Družstvo – je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání. 

Je právnickou osobou a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 

Členové družstva neručí za závazky družstva. Základní kapitál tvoří souhrn členských 

vkladů. Nedělitelný fond se vytváří při vzniku družstva nejméně ve výši 10% 

zapisovaného základního kapitálu. Orgány družstva tvoří: členská schůze – ta je 

nejvyšším orgánem družstva, představenstvo – je statutárním orgánem a řídí jeho 

činnost a rozhoduje o všech záležitostech, kontrolní komise – kontroluje veškerou 

činnost družstva.  

 Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) – má prvky jak kapitálové tak osobní 

společnosti. Tato společnost musí mít při svém založení a v průběhu celého trvání 

základní kapitál. Může být založena i jednou osobou (fyzickou i právnickou) a může 

mít max. 50 členů. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří 

společností s ručením omezeným. Zakládá se podepsáním společenské smlouvy, 

pokud je založena dvěma nebo více zakladateli. Pokud je založena pouze jediným 

zakladatelem, tak ten sepisuje zakladatelskou listinu. Ručení je omezené do výše 

nesplaceného vkladu, který je zapsaný v obchodním rejstříku. Obchodní firmou je 

název, pod kterým je firma zapsána v obchodním rejstříku. Musí obsahovat označení 

„společnost s ručením omezeným“ nebo zkratku „spol. s.r.o. nebo zkratku „s.r.o“. 

Rezervní fond je povinný a tvoří se z 20% z čistého zisku. Rozdělení zisku je dle 

vkladu každého společníka. Orgány společnosti: valná hromada – je to shromáždění 

všech společníků a je nejvyšším orgánem, jednatelé – může mít jednoho nebo více 

jednatelů a ti jsou statutárním orgánem společnosti, dozorčí rada – dohlíží na činnost 

jednatelů a přezkoumává roční účetní závěrku. 

 Akciová společnost (a.s.) – jedná se o společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na 

určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Akcie je cenný papír, s nímž jsou 

spojena práva akcionáře jako společníka, který se podílí na řízení společnosti, na jejím 

zisku a při zániku společnosti na likvidačním zůstatku. Společnost za porušení svých 

závazků odpovídá celým svým majetkem. Akcionáři neručí za závazky společnosti. 

Vklad je povinný a je to jmenovitá (nominální) hodnota akcie. Rezervní fond je 

povinný a je to 20% z čistého zisku. Mezi orgány akciové společnosti patří: valná 
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hromada – je nejvyšším orgánem a jedná se o shromáždění všech akcionářů, 

představenstvo – je statutárním orgánem a má nejméně 3 členy, rozhoduje o všech 

záležitostech společnosti, dozorčí rada – je nejvyšším kontrolním orgánem společnosti 

a dohlíží na činnost představenstva. [16, Srpová a Řehoř] 

Společnost s ručením omezeným je v ČR nejčastější formou malého a středního podnikání. 

Vzhledem k nižší kapitálové náročnosti svého založení oproti akciové společnosti a omezení 

ručení společníky jen do výše nesplaceného vkladu je nejvýhodnější právní formou pro malou 

či střední firmu. 

 Podnikání FO – je samostatně výdělečná činnost, která musí být provozována až po 

získání živnostenského oprávnění. Podnikatel musí být starší 18let, trestně bezúhonný, 

způsobilý k právním úkonům a způsobilý v souvislosti s druhem živností a. Podnikat 

může začít dnem zapsáním do živnostenského rejstříku. Výhodou toho podnikání je 

nízký kapitál, menší regulace státem, samostatné rozhodování a jednoduché založení 

a minimální náklady na založení (není potřeba notářský zápis, zápis do obchodního 

rejstříku apod.) Nevýhodou je obtížný přístup k finančním prostředkům, neomezené 

ručení majetkem majitele, vysoká požadavky na odborné znalosti podnikatele a časová 

náročnost v počátcích podnikání.  [43] 

Podniká vlastním jménem, na vlastní riziko a obchodní firmou je jméno podnikatele 

a ručí celým svým majetkem. Podniky jednotlivce jsou co do počtu podnikatelských 

subjektů rozhodující formou podnikání. Prvotní kapitálový vklad je zde omezen 

osobními peněžními prostředky jednotlivce. Může jej však zvýšit tichý společník, 

který pak ručí svým vkladem, ale nemá vliv na vedení podniku. [22, Valach] 
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2.7.2 Druhy financování společností 

Tabulka 2.7.2. Financování obchodních společností  

 

 

S.R.O 

Společnost 

s ručením 

omezeným 

A.S. 

Akciová 

společnost 

V.O.S 

Veřejná 

obchodní 

společnost 

K.S. 

Komanditní 

společnost 

DRUŽSTVO 

Ručení Omezené do výše 

nesplaceného 

vkladu zapsaného 

v obchodním 

rejstříku 

Akcionáři 

neručí za své 

závazky 

Neomezené, 

všichni ručí 

celým svým 

majetkem 

Komandisté ručí do 

výše svého 

nesplaceného vkladu 

Členové neručí 

Základní 

kapitál 

Je tvořen povinně, 

min 200.000Kč 

Min. 

2.000.000Kč 

při veřejné 

nabídce akcií 

20mil. Kč 

Není povinný Výše je určena 

společenskou 

smlouvou min. 

5.000Kč 

Minimálně 

50.000Kč. 

Vklad 

společníka 

Každý společník 

min. 20.000Kč 

může být 

finanční/hmotný 

majetek 

Povinný Není povinný - Určen 

stanovami 

Rozdělení 

zisku 

Do výše vkladu, 

pokud smlouva 

nerozhoduje jinak 

Podle výnosů 

z akcií 

Rovným dílem Rovným dílem mezi 

komplementáře a 

komanditisty, podle 

společenské smlouvy 

Podle výše 

vkladů 

Rezervní 

fond 

1. rok 10% ČK ale 

méně než 5% ZK 

1. odvod 20% 

zisku max. 

10% ZK další 

odvod 5% 

zisku max. 

20% ZK 

- - 10%-50% 

Poplatek za 

ohlášení 

živnosti 

1000Kč a další 

ohlášení 500Kč 

1000Kč a 

další ohlášení 

500Kč 

1000Kč a další 

ohlášení 

500Kč 

1000Kč a další 

ohlášení 500Kč 

1000Kč a další 

ohlášení 500Kč 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 
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2.7.3 Možnosti financování společností 

Hospodářský úspěch podniků nezávisí jen na jejich technické dokonalosti a vyspělosti, ale 

z velké části i na obchodní zdatnosti vedení podniku. Významnou součástí obchodní zdatnosti 

podniku je udržení majetkově-finanční stability. Finanční a majetková struktura, která je 

vazbou mezi majetkem a kapitálem, jsou v jednotlivých podnicích fungujících v tržní 

ekonomice odlišné. Souvisí také s právní formou podnikání. [22, Valach]  

Bankovní úvěry – jsou častým zdrojem cizího kapitálu. Jsou to úvěry poskytované různými 

bankami jako věřiteli podnikům jako dlužníkům. Cenu bankovních úvěrů ovlivňuje zejména 

bonita
7
 klienta a doba splatnosti úvěru.  

Obchodní úvěry – si poskytují účastníci obchodních vztahů (dodavatelé a odběratelé). Jedná 

se např. o odklad platby za provedenou dodávku výrobků nebo služeb o dohodnutý počet dní. 

Leasing – je alternativní forma, jak nakoupit dlouhodobý majetek bez výrazného 

dlouhodobého zadlužení. Firma sice bezprostředně nezíská peníze, ale obdrží zařízení, aniž by 

za něj musela ihned platit plnou cenu. Každá leasingová operace má tři základní subjekty. 

Dodavatele, leasingovou firmu a nájemce. V praxi je rozšířen operativní leasing (sjednává se 

na kratší dobu např. na počítače a osobní automobily), finanční leasing (není vypověditelný  

a splátky musí uhradit cenu majetku a není poskytován servis) a prodej a zpětný leasing 

(firma prodá svůj majetek leasingové společnosti a pronajme si ho od ní). [17, Srpová] 

Občanské sdružení 

Je nejstarší a nejrozšířenější právní forma nevládní neziskové organizace. Činnost občanských 

sdružení je upravena zákonem o sdružování občanů č. 83/1990Sb. Účelem sdružení může být 

sdílení společných zájmů (myslivecká sdružení, sportovní kluby) nebo obecně prospěšné 

činnosti (poskytování sociálních a vzdělávacích služeb, informační aktivity apod.) Občanské 

sdružení vzniká registrací stanov na Ministerstvu vnitra České republiky. Členem může být 

jak fyzická tak právnická osoba. Práva a povinnosti člena sdružení upravují stanovy sdružení.  

Sdružení může vlastním jménem podnikat v rámci svých cílů, případný zisk musí být použit 

                                                 

7
 Bonita klienta – schopnost klienta splácet své závazky vůči bance 
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na dosahování cílů sdružení. Sdružení mohou založit nejméně tři občané, z nichž alespoň 

jeden musí být starší 18let.  

2.7.4 Založení podniku 

Založení podniku je spojeno s řešením tří významných otázek: 

 koncepce podnikatelského záměru, 

 volba právní formy podnikání, 

 výše a forma získávání prvotního kapitálu. 

Velikost prvotního kapitálového vkladu je dána podnikatelským záměrem a jeho oborovým 

zaměřením. Kapitálový vklad souvisí se zvolenou právní formou podnikání. Akciová 

společnost umožňuje soustředit vyšší kapitál, než je tomu jednotlivce či malé osobní 

společnosti. Proto je při zakládání podniku důležité zvolit odpovídající právní formu 

podnikání. [25]   

2.7.5 Podpora financování podniku 

2.7.5.1 V regionu Ostrava 

Statutární město Ostrava poskytuje dotace v oblasti tělovýchovy a sportu a volno časových 

aktivit. K získání těchto dotací je zapotřebí splňovat podmínky v daném odvětí a podat si 

přihlášku. Komise pro vzdělávání a školství vybrané žádosti doporučí radě města, a ta je 

schvaluje. Dotace jsou nejvíce poskytovány občanským sdružením a neziskovým 

organizacím. Schválení žadatelé jsou vyvěšeni na webových stránkách města Ostravy. 

Organizace jsou poté pozvány na radnici, kde sepíší Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy. Jakmile dotaci dočerpají, musí do stanoveného termínu všechny 

určené peníze vyúčtovat.  Fyzickým osobám podnikajícím v Ostravě připadá z dotací města 

asi 5% z celkové částky. V oblasti regionální politiky poskytuje ministerstvo pro místní 

rozvoj podpůrné programy, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů nebo 

spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie. 

2.7.5.2 V České republice 

Mezi finanční instituce podporující podnikání patří Českomoravská záruční a rozvojová 

banka, a.s., Česká exportní banka, a.s., a Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 
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K zabezpečení cílů Strategie regionálního rozvoje České republiky slouží kromě programů 

spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, také programová podpora financována 

z národních zdrojů. [49] 

2.7.6 Živnosti 

Mezi základní druhy živností patří živnost ohlašovací a živnost koncesovaná. Živnost 

ohlašovací vzniká ohlášením živnosti na živnostenském úřadě. Všeobecné podmínky pro 

získání živnosti: stáří minimálně 18let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. 

Živnosti dělíme na tři typy: 

 Živnost volná – patří mezi činnosti, které nevyžadují odbornou způsobilost. Patří sem 

veškeré výrobní činnosti, obchodní činnosti a služby. Lze ji nahlásit na kterémkoliv 

živnostenském úřadě, kde za ohlášení zaplatíme 1000Kč a doložíme všeobecné 

podmínky pro udělení živnosti.  Další nové ohlášení živnosti je za poplatek 500Kč. 

 Živnost vázaná – ohlašuje se také na kterémkoliv živnostenském úřadě. Je třeba 

doložit všeobecné podmínky a za ohlášení se platí  1000Kč. Musíme ale také splňovat 

odbornou způsobilost např. odborné vzdělání nebo rekvalifikaci, případně i určitou 

délku praxe.  

 Živnost řemeslná – u těchto živností je potřeba prokázat odbornou způsobilost. 

Je třeba vlastnit výuční list v příslušném oboru, maturitní zkoušku v příslušném oboru, 

vysokoškolské vzdělání v dané oblasti, uznání odborné kvalifikace nebo uznání 

dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor. Typy profesí patřící do řemeslných 

živností: řeznictví, zámečnictví, hodinářství, zpracování kamene, holičství, hostinská 

činnost aj.[44] 
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3 Popis outdoorové agentury 

3.1 Outdoorová agentura  

Představuje agenturu, která pro své klienty naplánuje firemní nebo outdoorovné akce. 

Převážně zaměřené na teambuilding, adrenalin a outdoorové aktivity. Aktivity mohou být více 

relaxační nebo sportovně a zážitkově zaměřené. Program je přizpůsobován nejen fyzické 

kondici účastníků, ale i schopnostem a účelu, pro který je outdoor pořádán.  

3.2 Specifika outdoorových aktivit  

„Minimalizace skutečných objektivních rizik akce při zachování subjektivních prožitků rizika 

mezních situací je klíčem principů zážitkového vzdělávání“.
8
 

Pohybové a sportovní aktivity dnes nabízejí mimořádně široké možnosti pro prožitky, 

dobrodružství, výzvy a zážitky.  Vzdělávací a zážitkové činnosti předpokládají aktivní pohyb 

a musí zahrnovat i jistou míru rizika. Právě toto riziko aktivuje v jedinci vnitřní činnosti tím, 

že odbourává zažité stereotypy a umožňujme mu to prožít netušené a rozšířit osobní zkušenost 

natolik, že se stává novým poznatkem.  

 Pro přípravu a realizaci zážitkově orientovaných aktivit a sportovních programů je důležité 

základní východisko zážitkové pedagogiky: prožitky, dobrodružství, výzvy a následné 

hluboké zážitky netvoří podstavu, nýbrž prostředek k dosažení vlastních vzdělávacích cílů. 

Avšak samotné adrenalinové zážitky, jako např. sjíždění divoké vody, odvážný skok 

v lanovém centru, pokud nejsou dále využity, netvoří výchovu prožitkem. Prožitek je součástí 

konkrétní akce, kurzu nebo programu, a proto nestojí nikdy izolovaně. Velkou škálu možností 

nabízejí zážitkové sportovní programy v přírodě. K nejoblíbenějším patří kanoistika a rafting 

na peřejnatých řekách, vysokohorská turistika, horolezectví, skalní lezení, alpské a běžecké 

lyžování, chůze na sněžnicích, orientační běh, potápění, jachting aj. Sportovně zážitkové 

programy v přírodě nejčastěji probíhají formou kurzů, které jsou většinou založeny na 

kombinaci různých programů se zastoupením outdoorových aktivit, jejichž náročnost 

odpovídá cílům daného kurzu, možnostem skupiny a aktuálním podmínkám. Na konci 

každého kurzu by jeho účastníci měli obdržet zpětnou vazbu od vedoucích a instruktorů 

                                                 

8
 VECHETA Vladimír. Oudoor aktivity. Brno: Computer press, a.s. 2009. 12s. 
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a současně hledat spojitosti se situacemi v každodenním životě. Výsledkem zážitkových 

kurzů je fungování kolektivu hned po jeho skončení, ale i později.  [6, Jansa][4, Hanuš] 

V České republice stále patří k nejoblíbenějším outdorovým  aktivitám cykloturistika, plavání 

a turistika. Budoucí trendy těchto aktivity by měly být v oblastech vzdělávání mládeže, 

kvality života a prevence. Zkoumání fenoménů outdorových aktivit zahrnuje i ekonomické 

perspektivy. [12, Neuman] 

Pro přípravu zážitkově orientovaných sportovních a pohybových programů je podstatné: 

 Ujasnit si s účastníky cíl akce a způsoby, jakými jich bude dosahováno. 

 Nastavit cíle a program podle složení skupiny. 

 Nabídnout širokou paletu možností aktivit, které vytvářejí možnosti pro získání 

nových prožitků, zážitků, zkušeností a obsahují i určitý stupeň rizika a dobrodružství. 

 Spojit pohybové aktivity s činnostmi vyžadujícími rozhodování a přemýšlení. 

 Zajistit vyvážené šance na úspěch pro všechny zúčastněné. 

 Zařadit do programu i ekologickou tématiku, pokud se jedná o aktivity v přírodě.  

 Zajistit všestrannou bezpečnost účastníků – tělesnou, emoční i sociální. 

 Zajistit vedení kvalifikovaným instruktorem. [6, Jansa] 

Zajištění fyzické a psychické bezpečnosti účastníků, organizátorů a třetích osob účastnících se 

aktivit je prostředkem snížení rizik, ale především zvýšení kvality prožitku účastníka 

a v neposlední řadě i uchování osobní a právní bezpečnosti samotného organizátora. 

Bezpečnost na akci má pro instruktora tři roviny: 

 Péče o fyzickou bezpečnost: předcházení rizikům-ohrožení účastníků při jednotlivých 

aktivitách, poučení účastníků, instruktorský dozor, vymezení povinností účastníků, 

zdravotní předpoklady-zdravotní způsobilost účastníků při některých aktivitách, 

osobní ochranné prostředky-poskytují se při aktivitách, pokud to vyžaduje ochrana 

života a zdraví, zdravotní péči a první pomoc-zabezpečuje ji vedoucí nebo instruktor 

s vhodnou kvalifikací, vhodný oděv a obuv-využití výstroje podle druhu aktivit 

a pokynů instruktora, pohyb v terénu -  dobře volit vhodný terén a překážky úměrné 

věku, klimatickým podmínkám, fyzickému a rozumovému vývoji, účastníků dodržení 

zásad přiměřenosti. 
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 Psychická pohoda: mnohé z aktivit cíleně vytvářejí tlak na psychickou stránku 

člověka. Proto je důležité zachovat principy zážitkového vzdělání a ctít křehkost 

lidské psychiky a nedotknutelné právo každého účastníka na odmítnutí účasti na dané 

aktivitě. U osobnostních hranic se jedná o zóny komfortu-již představuje prostředí 

života a stav, v němž se jednotlivec cítí pohodlně, bez stresu a paniky.  

 Právní korektnost: pořádání všech akcí přináší mnoho právních vztahů. Podstatou je 

ujasnění si podstaty a role práva v práci a vztahů, do nichž každý organizátor 

a instruktor vstupuje. Týká se tří rovin práva: občanskoprávní oblast – odpovědnost za 

škodu, trestněprávní oblast – odpovědnost za spáchání trestného činu, správněprávní 

oblast – odpovědnost za spáchání přestupku. [26] 

Závěr aktivity je klíčovým momentem pro standardní psychiku. Dosažení stanoveného cíle, 

zvládnutí úkolu, vítězství v soutěži, to jsou zkušenosti, které naplňují realizátora euforií. 

Stejně tak opačný výsledek, jímž je např. porážka, týmová disharmonie, nesou silný 

emocionální náboj. Ať záporný nebo kladný, nezpracovaný prožitek je ztraceným podkladem. 

Závěr, který však umožní prožitek uchopit a zpracovat, ho promění ve zkušenost. Je to 

moment, který rozhoduje, co si kdo z aktivity odnese. V podstatě jde o zpětné přehrání si 

právě prožitého a pojmenování zážitků. Jedná se o zpětnou vazbu, která slouží jak účastníkům 

ke zpracování vlastních prožitků v zážitky a zkušenosti, tak instruktorům k uvědomění si své 

práce. Slouží také k   porovnání výsledků dosažených účastníky s plánovanými cíli. Zpětná 

vazba je tak krokem, který odlišuje běžný prožitek od formujícího. Díky němu, je možné 

cokoliv proměnit ve zkušenost. [23, Vecheta] 

Sport – představuje všechny formy tělesné činnosti, které prostřednictvím organizované 

i neorganizované účasti si za cíl kladou harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, 

upevňováním zdraví a dosahování sportovních výkonů ve všech soutěžních úrovních. Sport 

pro všechny je pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.  

Pohybová aktivita – je lidské chování, které zahrnuje všechny pohybové činnosti člověka. 

Je startována zapojením kosterního svalstva při současné spotřebě energie. Zahrnuje 

pohybové úkoly každodenního života, pracovní a další účelové pohyby.[39] 

Adrenalinový sport – je sport, jehož provozování je spojené s vyšším rizikem doprovázeným 

domnělým zvýšením hladiny adrenalinu v krvi. Je oblíbený zejména u lidí, která mimořádně 

rádi sportují, ale obyčejný sport už je dostatečně nenaplňuje. Pokud sportovec tuto aktivitu 
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podnikne, většinou až do poslední chvíle netuší, jestli se mu jeho výkon podaří nebo zda 

neskončí v nemocnici. O to větší pocit štěstí má sportovec po úspěšném zvládnutí 

adrenalinové disciplíny, protože do těla se ihned začnou vyplavovat hormony štěstí endorfiny.  

A právě toto je hlavní důvod, proč se stále více sportovců začíná těmto sportům věnovat. [40] 

Zážitek - je obsahem vědomí, který má buď povahu psychického stavu (např. emoce, cit) nebo 

povahu předmětu (např. vnímání, myšlení,). Citové zbarvení různých stavů a jevů, jež 

vstupují ve vědomí člověka jako něco významného v jeho životě, subjektivní stránka snah, 

přání, volby motivů a cílů činnosti a zároveň výraz vztahu osobnosti k tomu, co se děje 

v jejím životě a s ní samou. [20, Sýkora] 

Rekreace – činnost člověka, kterou realizuje ve svém volném čase a která slouží 

k regeneraci jeho fyzických sil, duševních sil, rozvoji vlastní osobnosti a uspokojení vyšších 

potřeb. Mohou se odehrávat přímo v místě bydliště nebo v blízkém i vzdálenějším okolí.  

Teambuilding – je označení z angličtiny a v překladu znamená budování týmů. Cílem je 

skutečně budovat týmy. Jedná se o zážitkové vzdělávání zaměřené na tvorbu nebo rozvoj 

týmu, týmové spolupráce a trénování důležitých týmových schopností a dovedností, jako je 

např. komunikace, týmové hledání řešení jednotlivých problémů a společné překonávání 

překážek. Mezi další cíle patří vzájemné hlubší poznání členů pracovní skupiny, stmelení 

týmu a posílení týmového ducha. Převážně se jedná o venkovní aktivity, probíhající většinou 

v přírodě, mimo pracoviště. Je možné jej ale provádět i v indoor formě.  [10, Miller] 

Outdoorové aktivity – jsou především aktivity odehrávající se v přírodě dál od civilizace 

v našem volném čase. Jsou to činnosti jako cyklistika, vodní a zimní sporty, pěší turistika, 

vysokohorská turistika, kanoistika, kajaky, rafting a další. Jedná se o aktivity v netradičním 

přírodním prostředí s nevšedními zážitky a prožitky a možností vyzkoušet si hranice svých 

možností.  [23, Vecheta] 

 Volný čas – je doba, kdy člověk vykonává činnosti podle své vůle s takovou intenzitou, aby si 

odpočinul. Je to mimopracovní doba, osvobozená od času přesčasové práce a dojíždění na 

místo pracoviště.  Základní funkcí je odpočinek, rozptýlení a rozvoj osobnosti.  

Pojmy cestovní agentura a cestovní kancelář se řídí zákonem 159/1999 Sb. o některých 

podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákonem č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání.[36] 
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3.2.1 Cestovní agentura 

K provozování cestovní agentury je zapotřebí živnost vázaná. Cestovní agentura může pouze 

zprostředkovávat prodej zájezdů pro cestovní kanceláře. Nikdy však nesmí zprostředkovat 

prodej zájezdu pro subjekt, který není cestovní kancelář např. jiná cestovní agentura. Může 

nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu, organizovat kombinace služeb 

cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři, zprostředkovávat prodej 

zájezdu pro jinou cestovní kancelář a v rámci živnosti může prodávat věci související 

s cestovní ruchem, zejména vstupenky, plány, mapy, jízdní řády, průvodce a upomínkové 

předměty.  Cestovní agentura musí být ve svých propagačních materiálech označena slovy 

„cestovní agentura“. [37] 

3.2.2 Cestovní kancelář 

Je základní provozním subjektem cestovního ruchu, jejímž hlavním předmětem činnosti 

je zprostředkování, organizování a zabezpečování služeb souvisejících s cestovním ruchem. 

K provozování cestovní kanceláře je potřeba koncesovanou živnost. Produktem cestovní 

kanceláře jsou služby, které jsou vytvořeny podle potřeb a přání zákazníka. Tyto služby 

dělíme na základní (ubytování, stravování, doprava) a doplňkové.  Cestovní kanceláře také 

organizují společné cesty nebo výlety se stravováním a ubytováním účastníků a mnohdy 

půjčují i svá vlastní vozidla. Cestovní kancelář může zprostředkovávat prodej zájezdů pro 

jinou cestovní kancelář. Při zprostředkování prodeje zájezdu cestovní kanceláří nebo cestovní 

agenturou pro jinou cestovní kancelář musí být vždy uzavřena cestovní smlouva jménem 

cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkován. [35] 

Cestovní ruch je činnost osob cestujících do míst mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší 

než jeden rok, za účelem trávení volného času a služebních cest. 

Druhy cestovního ruchu 

Příjezdový cestovní ruch – zahrnuje návštěvu a pobyt klientů na území České republiky.  

Výjezdový cestovní ruch – zahrnuje návštěvu a pobyt klientů mimo území České republiky. 



53 

 

3.3 Popis sportovního vybavení outdoorové agentury 

Vybavení agentury bude na začátku zaměřeno jen na vybavení na vodu. Jedná se o základní 

vybavení, které bude postupem času s rozvojem agentury zvětšováno. Vybavení 

je ve fotografické podobě představeno v příloze 4.  

1) Vodácká vesta hiko Swift  - Obrázek 1 

Popis: vesta klasického střihu bez zbytečných „vychytávej“. Ocení ji závodníci i členové 

mládežnických oddílů. Tato vesta je vyrobena v souladu s novou Evropskou normou. 

 Cena:   940Kč   

Velikosti:   S/M, L/XL, XXL 

Počet kusů: : S/M-4kusy,  L/XL-4kusy, XXL-2kusy 

Celková cena:  9 400Kč 

 

2) Dětská vodácká vesta hiko baby  - Obrázek 2 

Popis: plovací vesta pro nejmenší vodáky s jistícím popruhem mezi nohy a límcem pro 

podepření hlavy.  

Cena:   790Kč   

Velikosti:   I.-výška 80-105cm, II.-výška 100-130cm, III.-výška 125-150cm 

Počet kusů: : I.- 3kus, II.-2kusy, III.-3kus, celkem 8ks 

Celková cena:  6 320Kč 

 

3) Pádlo protoplast K1 Lawa  - Obrázek  3 

Popis: termoplastový list vhodný na turistiku. Provedení pravé nebo levé. 

Cena:   790Kč   

Počet kusů:   15ks pravá, 5ks levá 

Celková cena:  7 900Kč 

 

4) Helma Hiko Life  - Obrázek  4 

Popis: vodácká helma vhodné na těžší terény, překrytí uší a zátylku. 
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Velikost: obvod hlavy v cm S (54), M (57), L (60), XL (63),   

Cena:   960Kč   

Počet kusů:   S-4ks, M-6ks, L-5ks,  

Celková cena:  9 600Kč 

 

5) Nafukovací člun Gumotex Pálava  - Obrázek  5 

Popis: Kánoe Pálava nabízí dostatek prostoru pro dvojici i s výbavou na týden. Kanoistické 

zakleknutí a fixace kolen v lodi zajišťuje jezdcům dokonalý kontakt s lodí a vysokou 

pohyblivost. To umožňuje sportovní styl jízdy i v peřejích do stupně obtížnosti WW 3. 

Kánoe má úchyt na třetí sedačku ve středu lodi. Sedačka se dodává jako samostatné 

příslušenství. Pálava je standardně dodávána ve vodotěsném vaku o objemu 80 l. V tomto 

vaku je možno člun přenášet na zádech a během plavby v něm můžete uchovat všechny 

cennosti pěkně v suchu. Součástí je též houba na vytírání vody a sada lepení v praktické 

krabičce. Nosnost 240kg. 

Barevné provedení: 1. modro-šedá, 2. zeleno-šedá. 

Cena:   13.990Kč  

Počet kusů:  5ks 

Celková cena:  69.950Kč 

 

6) Nafukovací člun Gumotex Colorado raft 360  - Obrázek 6 

Popis: Asymetrický nafukovací člun s otevřenou zádí pro odtok vody pro rafting nebo 

i rodinnou dovolenou. Již dříve byla vyráběná zmenšená verze člunu Colorado 450. Člun 

má sedm nafukovacích komor, dno je opatřeno přetlakovým ventilem. Nafukovací sedačky 

jsou přišněrovány k otvorům ve dně člunu. Člun je standardně dodáván v transportním vaku 

s lepící soupravou. Maximální počet osob: 4, maximální nosnost 500kg.  

Cena:  19.900Kč  

Počet kusů:   2ks 

Celková cena:  39.800Kč  

 

7) Lodní pytel HG Light Transparent 12 litrů  - Obrázek 7 

Popis: jednoduchý lehký lodní pytel vyrobený z transparentního materiálu resp. opatřený 

průhledným okénkem pro snadnou kontrolu obsahu. 

Cena:  380Kč   
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Počet kusů:   8ks 

Celková cena:  3 040Kč 

 

8) Pumpa ruční dvojčinná  - Obrázek 8 

Popis: Ruční dvojčinná pumpa. Celoplastové provedení předurčuje tuto pumpu přímo 

k přepravě v člunu. Její objem je dostatečný pro nafukování kajaků a kánoí.  

Cena:  590Kč   

Počet kusů:   10ks 

Celková cena:  5 900Kč  

 

9) Dětské pádlo Protoplast – Obrázek 9 

Popis: Duralová válcová žerď s oválným zpevněním, narážecí hlavičkou 9 cm a úzkým 

listem (12 cm). Velmi lehké 

Cena:  460Kč   

Počet kusů:   10ks 

Celková cena:  4 600Kč.[46] 

 

Celková částka na potřebnou výbavu: 156 510Kč  

O dokoupení vodáckého vybavení se bude uvažovat v případě, že zájem o zájezdy 

agentury Fun for all bude dostatečný nebo bude schválena dotace z města Ostrava. 

Rozhodnutí o tom, které vybavení se později dokoupí, bude záležet na rozhodnutí instruktorů 

a vedení naší agentury.  

Další možné budoucí rozšíření vodácké výbavy 

Bunda Hiko Basic Long – neoprenová bundička klasického střihu, velikosti S-XXL, manžeta 

u krku, neoprenový stojáček se zapínáním na suchý zip. Cena 1ks 990Kč. 

Bunda Hiko Touring Junior – dětská verze v jednodušším střihu, velikost XXS-XS, manžeta 

u krku neoprenový stojáček se zapínáním na suchý zip, v pase šňůrka s brzičkou, cena 1ks 

870Kč 

 

Neoprenové kalhoty Agama Nemo Raft dětské – kombinace dlouhých nohavic a horní část 

bez rukávů, rozepínání na zip vpředu, nově zesílení na kolenou, tři druhy velikostí, cena 1ks 

990Kč. 
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Neoprenové kalhoty Hiko Paddler – neoplenový oblek, dlouhé nohavice a horní část bez 

rukávů, zapínání na suchý zip na ramenou, velikost 42–60, cena 1ks 1490Kč. 

 

4 Návrh podnikatelského záměru outdoorové agentury 

4.1 Představení agentury 

Název agentury: Fun For All, občanské sdružení 

 

Logo:  

 

 

 

Motto: „Poslouchej své srdce“ 

Sídlo agentury: Železárenská 14, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00 

Právní forma: Občanské sdružení 

Název podnikatelského plánu: Založení outdoorové agentury 

Ostatní členové sdružení: Tereza Sitková, Zdenka Sitková 

Celkový kapitál: 200 000Kč 

Předmět podnikání: poskytování tělovýchovných a sportovních služeb, pořádání odborných 

kurzů a školení, pronájem a půjčování věcí movitých, průvodcovská činnost, reklamní činnost 

a provozování cestovní agentury.  

Hlavním obchodní cíl: poskytování outdoorových a jiných zájezdů klientům. Půjčování 

vybavení na vodu všem klientům. Agentura nebude mít v pronájmu kancelář, všechny zájezdy 

a akce agentury budou zprostředkovávány přes internetové stránky.  
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Zaměstnanci: občanské sdružení nebude mít stálé zaměstnance. Bude najímat pouze sezónní 

pracovníky, kteří budou pracovat na Dohodu o provedení práce. Tito pracovníci budou muset 

mít určité vzdělání a zkušenosti v oboru. 

Vybavení agentury: podrobněji popsáno v subkapitole 3. 1. 

4.2 Druhy živností používané při provozování outdoorové agentury 

Živnosti volné, které budou součástí provozování outdoorové agentury jsou: pronájem 

a půjčování věcí movitých, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, fotografické 

služby, provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, 

mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, 

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 

K těmto živnostem není zapotřebí žádné odborné způsobilosti, jen u živností, u kterých je to 

zapsáno v živnostenském zákoně např. umělecko-řemeslné zpracování kovů.  

Živnosti vázané, k provozování agentury je zapotřebí živnost: poskytování tělovýchovných 

a sportovních služeb a průvodcovská činnost horská. Součástí první živnosti je i poradenství, 

půjčování sportovního nářadí a náčiní a technických prostředků. K získání této živnosti je 

zapotřebí vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na 

tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport nebo osvědčení o rekvalifikaci, která je akreditována 

MŠMT
9
 nebo vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělávání zaměřené na tělesnou kulturu, 

tělovýchovu a sport. U osvědčení o rekvalifikaci je důležité, aby tato rekvalifikace byla 

akreditována.  Pokud osoba, která chce být živnostníkem, nemá dostačující vzdělání, může si 

ustanovit odpovědného zástupce. Tento zástupce má danou kvalifikaci a může tedy živnost 

poskytování tělovýchovných a sportovních služeb vykonávat. K živnosti průvodcovská 

činnost horská je zapotřebí středoškolské vzdělání, osvědčení o rekvalifikaci pro příslušnou 

pracovní činnost vydanou MŠMT a 4 roky praxe v oboru. Zákon č. 455/1991 Sb. [27] [44] 

V této době nebyla zatím akreditována žádná rekvalifikace, která by mi jako zakladateli 

agentury stačila pro splnění podmínky k získání živnosti průvodcovská činnost horská. Proto 

si k živnosti průvodcovská činnost horská také stanovím odpovědného zástupce, který splňuje 

podmínky. 

                                                 

9
 MŠMT - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
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4.3 Druh cestovního ruchu, kterým se firma bude zabývat 

Příjezdový cestovní ruch – v podnikání outdoorové agentury by tento druh znamenal 

organizaci akcí v kraji. Jednalo by se o vodní turistiku na těchto řekách: Ostravice, Moravice, 

Odra a Opava. 

Výjezdový cestovní ruch – podnikání akcí v zahraničí (Rakousko, Slovinsko, 

Slovensko, Itálie).  

4.4 Úvod, účel a pozice dokumentu 

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout ujištění investorům, že podnikatelská činnost 

agentury Fun for all zajistí dostatečnou ekonomickou návratnost investovaných finančních 

prostředků. Podmínkou realizace je předložení přesvědčivých argumentů, které potvrdí, že 

naše podnikání bude pozitivně přijato potencionálními klienty a bude prospěšné pro okolí. 

Tento podnikatelský záměr je napsán pro potencionálního investora. Jedná se o verzi 

1 podnikatelského záměru.  

4.5 Shrnutí 

Služby a užitek pro zákazníka – společnost Fun for all, chce svým klientům zajistit 

nevšední zážitky při outdoorových aktivitách podle jejich představ a přání. Agentura bude mít 

k dispozici i vybavení pro děti, což umožňuje na tyto aktivity vzít s sebou i děti. Kromě 

pořádání aktivit bude půjčovat vodácké vybavení a poskytovat školení.  

Tržní prostředí a konkurenční výhoda – budeme se orientovat na zákazníky, kteří se 

už někdy účastnili nějaké outdoorové aktivity nebo na ty, kteří by se rádi nějaké takové akce 

zúčastnili. Do cílové skupiny řadíme populaci ve věku od 18–50 let spolu i se svými dětmi, 

v sociální společnosti patřící do střední a vyšší třídy. Konkurenční výhodou pro naši agenturu 

bude to, že na outdoorové aktivity budou moci jezdit celé rodiny.  

4.6 Popis podnikatelské příležitosti 

Podnikatelskou příležitost spatřujeme v tom, že agentura bude moci sestavit outdoorové 

aktivity přímo podle přání klienta. Lze zorganizovat outdoorové aktivity pro mladé a tím 

nastartovat „lásku“ ke sportu, pohybu a novým zážitkům. Dále můžeme organizovat akce pro 
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celé rodiny a tomu i přizpůsobit program. Důležité je se starat o lidi v jejich volném čase a mít 

vzdělávací potencionál.  

4.7 Analýza prostředí 

 Očekávání a cíle firmy 

Jelikož agentura bude založena jako občanské sdružení, nebude jejím hlavním cílem vytváření 

zisku, ale poskytnutí prožití outdoorových aktivit co největšímu počtu lidí v okolí. Budou 

tedy vytvářeny nefinanční hodnoty, jako zážitek, vzrušení, vzdělání se v nových 

dovednostech a poznání. Našim zaměstnancům nabízíme možnost profesního růstu.  

 Analýza zákazníků 

Zákazníky budou zejména lidé, kteří ve svém stereotypním životě hledají nějaké zpestření 

nebo i dávku adrenalinu. Ti, kteří mají rádi přírodu a poznávají rádi nové věci. Samozřejmě 

i děti, kterým bude věnována velká část našich programů. Prostřednictvím dotazníků, jsme 

zjistili, jaké jsou jejich požadavky a přání při organizaci outdoorových aktivity. 

 Analýza dodavatelů 

Dodavatelů sportovního vodáckého vybavení není mnoho. Rozhodnutí, kterého z nich vybrat 

bude záviset na nákupních podmínkách, množstevních slevách, dopravě i záruční době. Podle 

těchto kritérii bude nejspíše vybrán jeden dodavatel pro nákup veškerého vodáckého 

vybavení.  Dětské vybavení na vodu bude nejspíše objednáváno u firmy, která se ještě navíc 

zabývá vybavením pro děti 

 Analýza konkurence 

Za konkurenty můžeme považovat ostatní agentury zabývající se outdoorovými aktivitami 

nebo vodáctvím. Naší konkurenční výhodou je to, že s námi může jet celá rodina. Snažíme se 

nabídnou nejnižší cenu a vyslechnout všechny požadavky zákazníka.  

 Analýza trhu 

Trh v Ostravě není přesycen. Zatím existují 3 firmy, které jsou schopny dopravit klienty na 

vodu a uspořádat jim outdoorové aktivity. Jsou to ale všechny firmy, které už nějakou dobu na 
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trhu jsou, a proto bude naší nevýhodou, že jsme na trhu noví. Potenciál trhu je veliký, jen jej 

využít.  

4.8 PEST analýza  

Politicko-Legislativní – občanské sdružení se musí řídit zákonem o sdružování občanů 

č. 83/1990Sb. Občanské sdružení se řídí stanovami, které budou sepsány při založení. Zákon 

upravuje, kdo může sdružení založit, jak sdružení vzniká, jak může být zrušeno nebo jak 

zaniká. Důležité je, že občanské sdružení je nezisková organizace a případný zisk musí být 

použit na dosahování cílů sdružení. Vzhledem k živnostem se musíme také řídit zákonem 

č. 455/1991Sb, který stanovuje všechny potřebné náležitosti k získání živností.  

Ekonomické – růst inflace, který je zapříčiněn především růstem cen potravin 

a nealkoholických nápojů vede v první řadě k tomu, že lidé omezí nákup zbytných statků 

a služeb (relaxace, zábava, volný čas). Nárůst cen některých potravin a služeb má na svědomí 

zvýšení DPH už na 21%. Provozování cestovních kanceláří a agentur patří do snížené sazby 

14% DPH.  Lidé proto nakupují pouze nezbytné zboží a služby a na volný čas a sport jim už 

moc finančních prostředků nezůstává. I přes toto všechno má trávení volného času a sport 

v dnešní době velký význam a lidé se mu snaží více a více věnovat. Jde jen o to, nabízet 

nejlepší podmínky za co nejlepší cenu.  

Sociální – v posledních letech se hovoří o růstu životní úrovně. Vzrostla průměrná 

mzda, ale lidé přesto tráví stále více času v práci. Jsou neustále ve stresu a časové tísni, 

a proto svému volnému času věnují větší pozornost. Stále více lidí dává přednost trávení 

volného času v podobě nějaké pohybové aktivity. Sportu se věnují jak individuálně, tak 

kolektivně. Je to pro ně způsob, jak se odreagovat od každodenního stresu a trochu si 

odpočinout. Důležité jsou také demografické faktory – věková struktura obyvatelstva, 

pohlaví, velikost rodiny a povolání. Tyto všechny faktory mohou ovlivnit trávení volného 

času. Naštěstí pohyb a sportování je dnes trendovou záležitostí.  

Technologické – v posledních letech se rozmanitost vodáckého vybavení značně 

zvýšila. Je mnoho firem nabízející vodácké vybavení. Internet způsobil i to, že objednání 

jakéhokoliv vybavení je velice jednoduché.  
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4.9 Marketingový mix 

Produkt – pro naši agenturu bude produktem služba, která není v marketingovém mixu, 

tak jednoznačně definovatelná. Služba je jakýkoli výkon, který může jedna strana nabídnout 

straně druhé, a který je svou podstatou nehmotný a nevede ke změně vlastnictví čehokoliv.  

Příprava služby může, ale nemusí, být spojena s fyzickým výrobkem.[8, Kotler] 

Pro začátek budou naší službou  2 - 3 denní výlety na vodu (Ostravice, Moravice, Odra).  Pro 

případné zájemce zajistíme sjíždění řek i v zahraničí. Novinkou bude to, že s námi mohou 

jezdit i děti, kterým budeme věnovat více pozornosti a připravovat programy přímo pro ně.  

Cena – jelikož agentura není založena za účelem zisku, budou outdoorové aktivity 

pořádány za cenu půjčovného vybavení, cestovného a mzdy instruktorů. Cena, oproti jiným 

agenturám, by proto měla být nižší. Pro klienty, kteří využijí našich služeb častěni, budou 

stanoveny výhodnější ceny.  

Distribuce – služba bude vždy poskytována klientovi ve stanovené míře a na 

stanoveném místě. Půjde vždy jednat o outdoorové aktivity, kterým bude vše podřízeno.  

Propagace – největší a nejsilnější potenciál v propagaci dnes vidím v internetovém 

marketingu. Agentura bude mít vlastní webové stránky, které budou hlavním propagátorem 

naší nabídky. Druhým prostředkem budou emailové adresy zaregistrovaných klientů, na které 

budou chodit informační e-maily.  

4.10 Finanční plán 

Zdroje financování: k uskutečnění podnikatelského záměru je potřeba získat finanční 

prostředky pro jeho realizaci. Agentura předpokládá, že bude moci žádat o bankovní úvěr.  

 Základní kapitál: 100 000Kč 

 Cizí kapitál: 100 000Kč 

 Celkový kapitál pro založení agentury: 200 000Kč 

Hlavním finančním zdrojem pro nákup potřebného vybavení pro zahájení činnosti bude 

z poloviny dar od odpovědné osoby v hodnotě 100 000Kč  a druhou polovinu zajistí bankovní 

úvěr v hodnotě 100 000Kč. Půjčka bude pořízena v Československé obchodní bance (ČSOB) 

se splatností 7let a měsíční splátkou 2001Kč. Součástí této půjčky bude zároveň  pojištěním 

smrti, trvalé invalidity a pracovní neschopnosti. [48] 
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Agentura bude založena jako občanské sdružení, a proto bude na Magistrátu města Ostravy 

v oddělení dotací volnočasových aktivit žádat o dotaci. Dotace by byla použita na nákup 

nového materiálu a vzdělání instruktorů. Pokud by byla dotace schválena, jednalo by se 

o částku do 20 000Kč. Celkové peněžní prostředky budou použity na nákup vybavení na vodu 

a náklady spojené se založením outdoorové agentury.  

4.11  Hlavní předpoklady úspěšnosti podniku 

Hlavním pozitivem bude to, že agentura se bude zaměřovat i na děti a jejich outdoorové 

aktivity. Hlavním problémem bude nedostatek povědomí o naší nové agentuře. Budeme 

zároveň muset čelit hrozbě konkurence a tlaku na snižování cen. Příležitostní pro úspěch 

agentury může být rostoucí zájem populace o aktivní trávení volného času a možnost 

doplňkových služeb (školení, fotografické služby, reklamní činnost, sportovní služby, 

průvodcovská činnost aj.)  

 

5 Shrnutí výsledků šetření, náměty a doporučení 

5.1 Dotazníkové šetření   

Dotazník se skládá ze čtrnácti otázek týkajících se znalosti oudoorových agentur, aktivit 

a jejich oblíbenosti. Dotazníky byly rozdány jak v podobě písemné, tak i elektronické 102 

respondentům.  

5.2 Vyhodnocení dotazníků  

Otázka č. 1: Pohlaví respondentů.  

Z počtu 102 respondentů je 63 žen (62%), a 39 mužů (38%). Taková převaha žen je 

způsobena tím, že ochota mužů vyplňovat dotazníky není tak vysoká jako u žen.  
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Graf 5.1 Pohlaví respondentů 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka č. 2: Věk respondentů. 

 Nejčastěji zastoupenou věkovou skupinou jsou respondenti ve věku 20-30let a to 66% 

ze 102 respondentům (graf 3.2). V tomto věku jsou většinou lidé, kteří rádi aktivně tráví svůj 

volný čas. Mají už svůj příjem a přesně ví, jakou finanční částku mohou do trávení volného 

času investovat. Nejmenší skupinou jsou respondenti ve věku méně než 20let, kteří moc 

volného času nemají nebo jej nechtějí trávit aktivně. Vědí, že tyto aktivity by jim museli platit 

rodiče, a nechtějí je tím zatěžovat.  

Graf 5.2 Věk respondentů  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 
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Otázka č. 3: Znáte nějakou agenturu, která provozuje outdoorové aktivity.  

Z grafu se potvrdilo, že více než polovina dotazovaných zná nějakou agenturu 

provozující outdoorové aktivity. 42%  respondentů nezná žádnou takovouto agenturu. To 

může být zapříčiněno tím, že respondenti si na žádnou z agentur nevzpomněli, nebo na 

outdoorové akce vůbec nejezdí a o těchto možnostech nemají žádné povědomí. 

Graf 5.3 Znalost outdoorových agentur 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka č. 4: Pokud znáte nějakou outdoorovou agenturu, jak se jmenuje?  

Nejpočetnější skupina, zná agenturu Allroads, druhou nejznámější je agentura 

Combosport a třetí místo zaujímá agentura Kudrna. Mezi méně známější agentury patří 

Sportlines, Alpina a Proud (graf 5.4). S nejmenším počtem hlasů jsou agentury Adventura, 

Harakiri, PK Lodě a Istan. V možnostech „jiné“ jsou zahrnuty tyto agentury: Sunski, 

Tarzanie, Šnek, Livingstone, Cvok, Juhasz. Agentura Allroads vyhrála s přehledem díky 

tomu, že velká část respondentů je z Moravskoslezského kraje, kde tato agentura působí spolu 

s Combosportem.  Já sama jsem se zúčastnila několika outdoorových akcí pořádaných  

 agenturou Allroads. 
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Graf 5.4 Jména outdoorových agentur 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka č. 5 Odkud jste se o této agentuře dozvěděli. 

Je patrné, že velká část se o těchto agenturách dozvěděla od svých přátel. Je to celkem 

48 respondentů. Menší část tj. 22 respondentů se o agenturách dočetla na internetu. Je to tím, 

že pojem outdoor je už v dnešní době velice často používaný termín, jen v televizním vysílání 

není úplně tak obvyklý. Informace od přátel jsou vždy ty nejlepší, protože naši přátelé vědí, 

co my sami máme rádi. 
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Graf 5.5 Místo, kde se dozvěděli o agentuře 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka č. 6 Účastníte se outdoorových aktivit 

Větší polovina dotazovaných (53%) se outdoorových aktivit účastní občas, 23% 

dotazovaných se účastní často a 22% se účastní málokdy. 2% z respondentů se outdoorových 

aktivit neúčastní vůbec, jak vidíme v grafu č. 3. 7. Lidé se jich účastní jen občas protože, tyto 

aktivity nejsou levnou záležitostí. Respondenti účastnící se často si tyto akce velice užívají 

a je to jejich životní styl. Někteří nevědí, jaký krásný pocit, nové zážitky a poučení jim 

takovéto outdoorové aktivity dokáží přinést. Ale jakmile tuto skutečnost poznají, mohou už 

zanedlouho patřit do skupiny nadšenců, kteří na tyto akce jezdí několikrát za rok.  

Graf 5.6 Účast na outdorových aktivitách 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2013 
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Otázka č. 7 Pokud se těchto akcí účastníte, kam nejraději jezdíte? 

73% respondentů dává přednost outdoorovým akcím pořádaným v České republice. 

27% dává přednost akcím v zahraničí, jak vidíme v grafu č. 3. 7. Respondenti nejraději jezdí 

do ČR, protože to pro ně není tak nákladné. Chtějí zůstat ve své zemi a v ní poznávat nová 

místa. 

Graf 5.7 Oblíbené místo 

73%

27%

ČR

zahraničí

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka č. 8 Pokud na outdoorové akce jezdíte, ve kterém ročním období nejraději? 

Nejoblíbenějším ročním obdobím na outdoorové aktivity je pro respondenty léto. 

Nejméně oblíbeným ročním obdobím je podzim. Léto vyhrálo s přehledem díky tomu, že je 

venku pěkné počasí a aktivity nejsou náročné na sportovní vybavení. 

Graf 5.8 Oblíbenost ročního období při outdoorových aktivitách 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2013 
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Otázka č. 9  Která outdoorová aktivita je Vaše oblíbená? 

Nejoblíbenější outdoorovou aktivitou je pro respondenty turistika s 22%, na druhém 

místě je lyžování a snowboarding s 19%, třetí nejoblíbenější aktivitou je rafting s 18%. 

Podobně oblíbenými aktivitami jsou pobyt v přírodě a cykloturistika. Mezi oblíbené také patří 

horolezectví, sněžnice a běžky. Mezi menší skupinu oblíbených patří via ferrata, lanové 

aktivity a jiné (jezdectví, in-line, wakeboarding). Turistika patří mezi finančně dostupné 

aktivity, kterých se může zúčastnit celá rodina nebo skupina přátel společně. Není k ní 

zapotřebí příliš drahá speciální výbava. Proto se turistika stala nejoblíbenější aktivitou pro 

22% respondentů.  

Graf 5.9 Nejoblíbenější outdoorové aktivity 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2013 
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Otázka č. 10 Jaká je Vaše „vysněná“ outdoorová aktivita? 

Vysněnou aktivitou u 34% našich respondentů je rafting, u 22% se jedná o turistiku 

a u 10% jde o lyžování. Pobyt v přírodě získal 8% hlasů a via ferrata spolu s cykloturistikou 

mají shodně 5% hlasů od respondentů. Seskok padákem a žádná vysněná aktivita tvoří 4% 

hlasů. Paragliding a surfing jsou zařazeny do skupiny se 3% hlasů a 2% hlasů získaly 

vyjížďky na koních. Díky „obrazovým médiím“ je rafting často spojován s divokými řekami, 

dobrodružstvím a nebezpečím. Proto se s vidinou něčeho neobjeveného a neznámého mohl 

stát „nejvysněnější“ aktivitou. 

Graf 5.10 Vysněná outdoorvá aktivita 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka č. 11 Kde by se tato outdoorová aktivita měla odehrávat (místo)? 

Nejčastějším místem, kde by se měla „vysněná“ outdoorová aktivita odehrávat je 

Rakousko s 25% hlasů. Druhé nejoblíbenější místo je Česká republika s 19% hlasů, a třetí 

místo s počtem 17% hlasů jsou Alpy. S 8% hlasů jsou to hory v zahraničí. Švýcarsko získalo 

5% hlasů. Respondenti, kteří nemají žádné vysněné místo nebo by rádi jeli na Aljašku či na 

Nový Zéland, udělili shodně 4% hlasů. Pod 4% hlasů jsou místa, jako je Island a Slovinsko. 
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Mezi místa, která získala od respondentů méně než 2% hlasů, patří Himaláje, Kanada, 

Norsko. Z těchto výsledků je patrné, že lidé chtějí jet do zahraničí, ale ne příliš daleko a ne za 

příliš mnoho peněz. Z tohoto důvodu volí sousední zemi nebo Českou republiku. 

Graf 5.11 Vysněné nejoblíbenější místo  
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Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka č. 12 S kým nejraději na tyto akce jezdíte? 

Z grafu lze vyčíst, že nejraději respondenti jezdí na outdoorové akce společně se svými 

přáteli a poté s rodinou. 16% respondentů odpovědělo, že rádi jezdí s přáteli, ale také rádi 

poznávají nové lidi (graf 5.12). Malá část respondentů jezdí na tyto akce sama, aby poznala 

nové lidi. Přátelé jsou lidé, na které se můžeme spolehnout, kteří nám případně pomohou, se 

kterými se dobře známe. Proto budou asi nejvhodnějšími a nejspolehlivějšími partnery na 

outdoorových akcích. 
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Graf 5.12 Nejoblíbenější společnost na outdoorové aktivity 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka č. 13 Pokud byste na tuto akci vzal (a) své dítě, na jakou aktivitu by měl být víkend 

zaměřen? 

Pokud by na outdoorovou aktivitu jelo dítě respondentů, 30% z nich by si přálo, aby 

aktivity byly zaměřeny na pobyt v přírodě. 21% respondentů by chtělo zaměření na turistiku 

a 20% by chtělo lyžování/snowboarding. Menší část by si pro své děti přála cykloturistiku. 

9% respondentů si myslí, že jejich děti by bavil rafting nebo jiné aktivity (kombinace rafting, 

turistika a pobyt v přírodě nebo kombinace turistika a lyžování). Rozdílnost věku a s tím 

související výkonnosti členů rodiny je zřejmě důvodem pro to, aby se nejoblíbenější aktivitou 

s dětmi stal pobyt v přírodě.  
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Graf 5.13 Zaměření outdoor aktivit s dětmi 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Otázka č. 14 Jako finanční částku jste ochotni investovat do víkendu (Pá-Ne) outdoorových 

aktivit? 

Ze všech 102 respondentů 40% odpovědělo, že by za víkendovou outdoorovou aktivitu 

bylo ochotno zaplatit mezi 2000 – 2500Kč. 34% z dotazovaných by zaplatilo částku 1000 – 

1500Kč. 15% z respondentů je ochotno se pohybovat v rozmezí 3000Kč a více. Zbytek 

respondentů (11%) se přiklání k cenám 500 – 1000Kč (graf 5.14). Celková ekonomická 

situace se zřejmě promítá i do volno volnočasových aktivit, ale zajištění jistoty a bezpečí je 

důležitější. Zřejmě proto téměř polovina respondentů vybrala druhou nejvyšší částku.  
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Graf 5.14 Finanční možnosti respondentů 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

5.2.1 Shrnutí 

Pro potřeby dotazníkového šetření, v rámci stanovených cílů počet 102 respondentů lze 

považovat za dostačující. Z celkového hodnocení výsledků dotazníků vyplývá, že respondenti 

se rádi účastní outdoorových aktivit, ale 42% z celkových 102 respondentů žádné outdoorové 

agentury neznají. Nejvíce respondenti znají agenturu Allroads, která je spolu s agenturou 

Combosport na trhu v Ostravě nejvíce využívána. Respondenti nejvíce informací 

o outdoorových aktivitách zjišťují od svých přátel. Až 75% respondentů se účastní nějakých 

outdoorových aktivit. Proto je důležité se obrátit na potencionální klienty, kteří ještě na žádné 

této akci nebyli a na tyto akce je přilákat. Nejraději provozují respondenti tyto aktivity 

v České republice, v létě a věnují se především turistice a raftingu, v zimě lyžování, 

v cenovém rozmezí 2000 – 2500Kč. Vysněnou aktivitou pro velkou část respondentů je 

rafting v Rakousku. Nejoblíbenější společností na tyto aktivity jsou podle respondentů přátelé. 

Pokud by na outdoorovou aktivitu mělo jet dítě některého z respondentů, aktivita by měla být 

zaměřena na pobyt v přírodě, turistiku nebo rafting. Proto bude vybavení agentury co nejvíce 

přizpůsobeno požadavkům perspektivních klientů tak, aby na outdoorové aktivity jezdili často 

a v co největším počtu. 
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5.3 Rozhovory  

Rozhovor byl plánovaný, spontánní a volný. 

Živnostenský úřad 

Dne 28. 2. 2013 jsem byla na konzultaci na Živnostenském úřadě, s pracovnicí Ing. Petrou 

Burdovou., která mi poskytla všechny potřebné informace k získání živností, které budou 

potřeba při založení outdoorové agentury. Veškeré informace jsem si písemně zaznamenávala 

během rozhovoru. Konzultovat jsem byla v oddělení živností pojmenovaném Jednotné 

kontaktní místo, kde poskytují všechny potřebné informace k podmínkám získání živností.  

Radnice města Ostravy 

Dne 13. 3. jsem vedla rozhovor s paní Šárkou Böhmerovou zabývající se oborem Dotací 

v oblasti volno časových aktivit. Poskytla mi veškeré informace týkající se oblasti volno 

časových aktivit. U těchto aktivit byly dotace povoleny např. České tábornické unii, Českému 

rybářskému svazu, Klubu českých turistů, Sboru dobrovolných hasičů a Vodákům 

Campanula. V oblasti dotací Tělovýchovy a sportu jsem rozhovor vedla s panem Jaroslavem 

Navrátilem. Je lepší, když se ve své činnosti věnují hlavně dětem. Dotace se pohybují 

v rozmezí 5000 – 25000Kč. Veškeré informace jsem si během rozhovoru zaznamenávala 

v písemné podobě. 

Infocetnra v MS kraji 

V infocentru v Ostravě mi pracovnice sdělila, že infocentrum nemá žádnou databázi 

příjezdové ani výjezdového cestovního trhu. Mají databázi pouze turistickou, která zahrnuje 

hotely, restaurace, aj. Odkázala mne na internet, kde si to mám vše najít. V menších městech, 

jako např. Nový Jičín, Frýdek-Místek a Havířov žádné takové agentury nemají. Mají pouze 

Střediska volného času.  
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5.4 SWOT analýza při druhu podnikání FO, PO a Občanského sdružení 

 Podnikání FO Podnikání PO Občanské sdružení 

Silné stránky 

- majitel rozhoduje sám a 

může, tak rychle reagovat 

na změny, 

- blízký vztah 

k zákazníkům,  

- minimální výše 

počátečního kapitálu, 

- společníci neručí 

celým svým 

majetkem, 

- firma založena za 

účelem zisku, 

- společníci podnikají 

společně, 

- velice často používaný druh 

společnosti v ČR, 

- podnikání v min. počtu tří 

osob, 

- minimální právní úprava, 

Slabé stránky 

- nedostatek zkušeností 

s podnikáním, 

- podnikatel ručí celým 

svým majetkem, 

- majitel rozhoduje sám, 

- musí se řídit všemi 

hlasy společníků, není 

jednoduché reagovat 

rychle na změny 

- malá 

pravděpodobnost 

získání dotací od 

města, 

- podnikání není za účelem 

zisku, 

- Ministerstvo vnitra ČR může 

zamítnout registraci OS,  

- není stanovena odpovědnost 

za hospodaření, 

Příležitosti 

- možnost získání dotací 

z regionální politiky,  

- jednodušší založení 

s min. náklady, 

- možnost získání 

dotací z regionální 

politiky, 

 

- vysoká možnost získání 

dotací až 20.000Kč z města 

Ostravy, 

Hrozby 

- podnikání nemusí být 

úspěšné, 

- ručení celým svým 

majetkem, může dojít 

k osobnímu bankrotu při 

neúspěchu, 

- nedostatek finančních 

prostředků, při zakládání 

jedním podnikatelem, 

- vysoký základní 

kapitál, 

- špatně zvolený druh 

obchodní společnosti, 

- nedostatek 

finančních prostředků, 

 

- nezájem lidí o sportovní 

vyžití, 

- přímo v Ostravě už je jedno 

občanské sdružení zabývající 

se vodáctvím. 

Zdroj: vlastní zpracování, 2013 

Po zhodnocení SWOT analýzy jsem se rozhodla, že outdoorová agentura bude založena jako 

Občanské sdružení.  
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Náměty a doporučení 

Z šetření vyplynulo, že bude nejlepší, když outdoorová agentura bude založena jako občanské 

sdružení. Kvůli většímu povědomí lidí o outdoorových aktivitách, by bylo nejlepší, kdyby 

byla vytvořena databáze, která by poskytovala informace o všech těchto agenturách a jejich 

aktivitách v celé České republice. Zviditelnění outdoorových aktivit by pomohla větší 

množství televizních programů jako je např. Outdoor speciál nebo Vertikal..  

 

 

6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vytvořit podnikatelský plán – založení outdoorové 

agentury. Sport je nedílnou součástí života lidí na celém světě, proto investice do tohoto 

odvětví přinášejí firmám nemalé finanční prostředky. Aktivity v přírodě jsou v současné době 

jednou z nejdynamičtějších složek tělesné výchovy a sportu. Outdoor je dnes hlavně spojován 

se zážitkovou pedagogikou. 

Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části diplomové práce jsou 

vysvětleny základní pojmy související s vytvářením podnikatelského plánu. Také zde popisuji 

metody analýz, marketingový mix a druhy podniků a jejich financování. Konkrétními 

metodami jsou PEST analýza a SWOT analýza. Jednou z částí je také definování outdoorové 

agentury, cestovního ruchu, cestovní agentury a dalších pojmů s tímto tématem souvisejícím.  

V praktické části bylo pomocí dotazníkového šetření zjištěno povědomí o outdoorových 

agenturách a oblíbenosti těchto aktivit. Z odpovědí vyplývá, že většina respondentů na tyto 

outdoorové akce jezdí, ale jen polovina zná nějakou outdooorovou agenturu. Nejoblíbenější 

aktivitou je podle respondentů rafting v létě v České republice. Proto bude velká část majetku 

agentury tvořena, vodáckým vybavením. V budoucnu se počítá s možným dalším vybavením 

pro ještě větší pohodlí klienta. 

V další části je podrobně rozpracován celý podnikatelský plán outdorové agentury „Fun 

for all“. Pomocí SWOT analýzy jsem analyzovala silné a slabé stránky podnikaní PO, FO 

a Občanského sdružení a podle výsledků jsem se rozhodla, že agentura bude založena jako 

občanské sdružení. Tato agentura jako občanské sdružení nebude mít zatím velké 

podnikatelské ambice. Z propočtů nákladů na vybavení agentury se jeví tento záměr jako  
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realizovatelný. Hlavně díky sponzorskému daru jedné z odpovědných osob. Návrh však musí 

být odsouhlasen na shromáždění určitým počtem hlasů, který je dán stanovami sdružení.  

To co jsem se v průběhu studia naučila, jsem v diplomové práci využila jak v praktické 

tak i v teoretické části. Přínosem diplomové práce je zjištění povědomí lidí o outdoorových 

aktivitách a agenturách, které jej pořádají.  

 

 

 

„Kde je vůle, tam je cesta“ 

Reinhold Messner 
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Seznam zkratek 

ČSOB – československá obchodní banka 

DPH – daň z přidané hodnoty 

DPPO – daň z příjmu právnických osob 

FO – fyzická osoba 

MŠMT – ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OR – Obchodní rejstřík 

OS – občanské sdružení 

PO – právnická osoba 

R&D – Research and Development = výzkum a vývoj 

TQM – Total quality management = kvalitní management 

 

  

 

 

 



84 

 

 

 

 


