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Diplomová práce se zabývá problematikou založení hostelu. Cílem práce je 

návrh založení firmy, která bude provozovat hostel. První část práce tvoří teoretický 

úvod do problematiky. Následuje praktická část diplomové práce – založení firmy 

samotné.Tato část obsahuje analýzu konkurence a podnikatelský plán nově zakládané 

firmy. 
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Sumary 

My graduation thesis deals with the questions of opening a new youth hostel. 

The objective of my thesis is to create the company which runs a hostel. The first part 

contents theoretic introduction to the problems and definitions of the esential concepts. 

The other part concerns application of the theory of setup new business in practice - 

processing a business plan and analysis of competition.  
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Úvod 

Tématem diplomové práce je návrh podnikatelského záměru na založení 

společnosti s ručením omezeným poskytující hostinské a ubytovací služby. Mým 

konkrétním záměrem je založit hostel na ulici Pekařská v Brně. Tato volba se nabízí 

hned z několika hledisek. Moji rodiče vlastní na uvedené ulici dům obsahující 4 byty, 

které byly dlouhodobě pronajímány. Z důvodů rizik spojených s pronájmem těchto bytů 

(insolventnost klientů, problémy s vystěhováním, nízké příjmy) se rozhodli dát mi 

možnost zřídit ze dvou bytů, které se podařilo uvolnit, hostel. 

 

Dalším důvodem a cílem tohoto nápadu je diverzifikace příjmů. Rodina je až příliš 

závislá na příjmech otce (podnikatel v oblasti grafického designu) a obává se 

negativního efektu finanční krize, která zasahuje i oblast marketingu a s tím spojeného 

grafického designu. Tento plán zároveň dává možnost mně (synovi) realizovat se, 

využít své znalosti získané během studia na VUT fakultě podnikatelské a zkušenosti 

získané během několika studijních pobytů v zahraničí (Anglie, Francie, Kolumbie). 

 

Pokud se podíváme na všechny provedené analýzy (průzkum trhu, SLEPTE 

analýza, analýza konkurence) je zřejmé, že Brno skýtá v této oblasti velký potenciál.  

Poptávka po ubytovacích službách stejně jako počet osob navštěvujících Brno již 

několik let stabilně stoupá (od roku 2000 téměř o 40%). Tento růst je způsoben jednak 

atraktivností Brna pro mezinárodní firmy (dobrá infrastruktura, 3 univerzity, výborná 

geografická poloha…) tak i atraktivností kulturní, historickou a přírodní. 

 

Ubytovacích zařízení v Brně je samozřejmě celá řada. Problém pro návštěvníka 

Brna je v tom, že lze najít víceméně pouze 2 druhy ubytování. Buď drahé hotely 

v centru města nebo levné penziony a ubytovny většinou na okrajích města. Další fakt, 

který jsem zjistil je, že drtivá většina brněnských penzionů a ubytoven téměř nevyužívá 

internet jako hlavní prostředek jak získat zákazníka (webové stránky v bídném stavu, 

nevyužívají internetových prostředníků typu hostelworld.com). Pro návštěvníka, který 

Brno nezná a neumí česky je téměř nemožné najít jakékoliv ubytování poblíž centra za 
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rozumnou cenu (max. 400-500kč/noc). A pokud najde, najde pouze penzion nebo 

ubytovnu někde na okraji města, která mu poslouží pouze jako místo, kde se vyspí. Nic 

víc nic míň. 

 

Mým plánem je založit hostel, který bude v centru města (ulice Pekařská) a přitom 

za cenovou úroveň penzionů či ubytoven. Naším cílovým segmentem bude zejména 

mladá generace ve věku 18 – 35 let. Tedy lidé, kteří se rádi baví, cestují a seznamují se. 

Podle toho bude vypadat prostředí hostelu. Vnitřek hostelu (pokoje, recepce, bar, 

nábytek) bude v atraktivním stylu (výrazné barvy, grafity, exotická výzdoba…). 

Součástí hostelu bude i malý stylový bar, který bude sloužit jako místo, kde se 

návštěvníci budou moci seznámit a popovídat si nad sklenkou něčeho dobrého. 

Předpokládáme, že většinu zákazníků získáme především díky internetu. Naše webové 

stránky bude možno snadno najít přes každý známý internetový vyhledávač typu 

(seznam.cz, google.com, yahoo.com atd.). Stačit bude zadání slov „Hostel Brno“. Velký 

příliv zákazníků si slibujeme i díky plánovaným spolupracím s tzv. internetovými 

prostředníky (hostelworld.com a jiné ubytovací databáze), které jsou v dnešní době 

klíčovým zdrojem zákazníků. 
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1 Vymezení problémů, stanovení cílů a 

metod 

1.1 Vymezení základních problémů 

 

Každé významnější rozhodnutí by mělo vycházet z kvalitních podkladů. Je nutné si 

definovat nové, náročnější, ale reálné cíle, které zajistí rozvoj a budoucnost každého 

podniku či projektu. Vychází se z toho, že nejdůležitějším předpokladem pro dosažení 

očekávaného výsledku v jakékoliv oblasti, je stanovení konkrétního (primárního) cíle. 

Dá se očekávat, že na cestě pro úspěšné dosažení stanovených cílů budeme překonávat 

různé překážky a pro takové případy je vhodné mít definováno několik základních 

metod. 

 

Prvotním problémem je samotné rozhodnutí. Je důležité si určit, v čem chceme 

podnikat a jak toho chceme dosáhnout. V případě, že máme v této otázce jasno, je 

možné si následně zpracovat analýzy a metody, které již pomohou nastínit blíže, zda je 

to možné a za jakou cenu. V případě mého podnikatelského záměru je zřejmé, že firma 

nepřichází na trh s novým produktem nebo službou. . Proto bude důležité, aby firmu 

něco odlišovalo od ostatních, aby návštěvníci Brna měli důvod využít služeb mého 

hostelu. 

 

Dalším problémem spojeným se vstupem firmy na trhu je reakce konkurence. Bude 

důležité sledovat změnu konkurenčních metod, jelikož se již zavedené ubytovací 

zařízení mohou cítit do jisté míry ohroženy, jelikož jim hrozí snížení množství 

zákazníků či reálná hrozba přechodu stávajících ke konkurenci. 
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1.2 Stanovení cílů a metod 

 

Prvotním obecným cílem celého projektu je založení společnosti, která by úspěšně 

provozovala hostel. Toho se bude společnost snažit dosáhnout metodami společnými 

pro většinu podniků na trhu, tedy maximalizací zisku a minimalizací nákladů. 

 

Cílem diplomové práce je příprava úspěšného startu podnikání v oboru hostinských 

a ubytovacích služeb. Je nutné provést průzkum trhu v dané lokalitě, kde společnost 

plánuje působit. Zjistit v jaké míře se zde nacházejí konkurenti a jaká je jejich síla. 

Pomocí analýzy odvětví je zapotřebí zjistit, zda je stále na trhu prostor pro nové 

konkurenty, zda máme schopnost bojovat s konkurenty v tzv. cenové válce. 

 

Z marketingového hlediska je nutné provést marketingový mix, kde bude 

stanovena cena, odlišení našeho produktu (služby), umístění na trh a v tomto oboru 

zejména propagace a spolupráce s ostatními firmami. Za cíl je nutné si stanovit, aby se 

jméno nového hostelu dostalo minimálně v prvním roce působnosti do povědomí 

širokého okolí a začalo si získávat důvěru zákazníků.  
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Drobný podnik 

2.1.1 Specifika drobného podnikání  

 

Zakládání každého podniku je poměrně náročnou procedurou, která je téměř 

vždy spojena s určitou mírou rizika. Je proto velmi důležité si již v počáteční fázi 

ujasnit celou řadu otázek z oblasti ekonomické, legislativní a daňové, zvážit výhody a 

nevýhody různých variant a zvolit tu nejoptimálnější cestu, jež zajistí pozitivní vývoj 

podniku z dlouhodobého hlediska. 

 

Základní otázkou, kterou se musí každý začínající podnikatel zabývat, je „jak 

velký (výrobní kapacita, počet zaměstnanců, tržby) podnik bude dostačující k úspěšné 

realizaci jeho podnikatelského záměru“? Této volbě musí věnovat náležitou pozornost, 

jelikož patří k dlouhodobě působícím rozhodnutím. Vzhledem k tématu této diplomové 

práce se budu soustředit především na specifika týkající se drobných podnikatelů. 

 

2.1.2 Vymezení pojmu drobný podnik  

 

Zde uvádím pouze základní třídění podniků, se kterým se v praxi podnikatel 

setkává nejčastěji, a to dle pojetí zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního 

podnikání. Použitým kvantitativním kritériem klasifikace je počet zaměstnanců 

(max.10), čistý roční obrat (max. 250 mil. Kč) nebo hodnota aktiv uvedených v rozvaze 

(max. 180 mil. Kč) a nezávislost. [1] 

 

2.1.3 Význam drobných, malých a st ředních podnik ů 

 

Drobné, malé a střední podniky tvoří významnou součást každé vyspělé tržní 

ekonomiky a nejinak je tomu v České republice. Jejich existence má celou řadu 
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společenských a ekonomických přínosů. Jsou významným stabilizačním prvkem 

národního hospodářství, podporují dynamiku trhu, vytvářejí zdravé podnikatelské 

prostředí a pomáhají snižovat nezaměstnanost. Nezpochybnitelný je i jejich význam pro 

rozvoj jednotlivých regionů, měst a obcí. [1] 

 

2.1.4 Výhody a nevýhody drobného podnikání  

 

Mezi hlavní výhody drobného podnikání patří především možnost dosažení 

samostatnosti a seberealizace. Důležitou výhodou je (avšak vzhledem k typu podnikání) 

nižší potřeba vstupního kapitálu a snadnější řízení činnosti podniku v důsledku rychlého 

přijímání podnikatelských rozhodnutí. [2] 

 

Tento druh podnikání však přináší i celou řadu nevýhod, jež vyplývají z jeho 

charakteru. Mezi základní patří obtížný přístup ke kapitálu. Většinová nedůvěra 

investorů v realizovatelnost podnikatelského záměru nutí podnikatele financovat svoji 

činnost z vlastních a omezených zdrojů. Výsledkem je potom zpomalení rozvoje 

drobných podniků a jejich nižší ekonomická síla. Drobní podnikatelé jsou rovněž v 

důsledku prosazování dumpingových cen ohroženi velkými národními podniky či 

obchodními řetězci. [2]  

 

2.1.5 Podpora drobného, malého a st ředního podnikání  

 

Jak jsem uvedl výše, tvoří malí a střední podnikatelé a živnostníci většinu 

z celkového počtu podniků v ČR. Méně známé jsou ovšem údaje vypovídající o 

skutečnosti, kolik z těchto podniků ročně ukončí svoji činnost, ať již v důsledku osobní 

neschopnosti samotných podnikatelů udržet podnik v činnosti v silném konkurenčním 

boji nebo z důvodu finančních či jiných problémů. 

 

Je proto velmi užitečné zajímat se také o možnosti, které poskytuje státní i 

komerční sféra v podobě finančních a informačních podpor. Jejich využitím lze zajistit 

rozvoj podniku a předejít případnému krachu. Mimo to lze čerpat významnou část 
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podpor z fondů Evropské unie, které jsou určeny na rozvoj regionální a strukturální 

politiky. 

 

2.2 Podnikatelský plán 

2.2.1 Úloha a funkce  

 

Podnikatelský plán je dokument, který má podnikateli pomáhat jak v počátcích 

tak při vytváření potřebných podmínek pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti, tak 

později při řízení již rozvinutých podnikatelských aktivit. V podnikatelském plánu 

získávají zpočátku většinou pouze všeobecné a ne zcela jasné představy o zamyšleném 

podnikání reálnou a konkrétní podobu. Podnikatelský plán, v němž jsou vytyčeny cíle, 

kterých má být dosaženo, lze později využít i ke kontrole úspěšnosti podnikání, tj. 

k porovnání toho co bylo naplánováno, s realitou. [3] 

 

Podnikatelský plán je také velmi významný při získávání potřebných finančních 

zdrojů. Je to většinou právě tento dokument, který přesvědčí banku o tom, že váš 

podnikatelský záměr je právě ten, na nějž vám zapůjčí finanční prostředky nebo 

individuálního investora, aby se stal vaším partnerem. Některé banky zájemcům o úvěr 

předepisují svoji vlastní strukturu podnikatelského plánu. Banka i investor přitom 

v podnikatelském plánu hledají i informace potřebné pro stanovení podmínek, za nichž 

se vašeho podnikání zúčastní, což je rovněž velmi důležité. [3] 

 

V podnikatelském plánu musí být shromážděny informace potřebné k tomu, 

abyste jak vy, tak vaše okolí byli definitivně přesvědčeni o reálnosti a úspěchu vašeho 

podnikání i z dlouhodobých hledisek. Měl by to být plán stavějící na využití příležitostí 

a silných stránek podnikatele k promyšlené eliminaci těch faktorů, které by mohly 

úspěch jeho podnikání v budoucnu ohrozit. [3] 



 

14 

 

2.2.2 Struktura podnikatelského zám ěru 

 

Struktura podnikatelského záměru záleží na oboru, v kterém se daný podnik 

nachází, popřípadě na tom, jaké má zaměření. Podnikatelský záměr by měl tedy být 

specifický pro každou organizaci zvlášť, a to platí i o jeho účelu. Podnikatelský plán je 

obvykle sestaven z těchto částí:  

 

� Shrnutí a základní východiska 

� Charakteristiku firmy a jejích cíl ů 

� Organizaci řízení a manažerský tým 

� Přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie 

� Shrnutí a závěry  

� Přílohy. [4] 

 

Shrnutí a základní východiska 

 

Důležité je umět stručně a výstižně zpracovat všechny důležité informace na několik 

málo stran. Úkolem této části je podat přesvědčivý obraz poslání podniku, jeho cíle a 

strategie směřující k jejich dosažení. Úvodní část podnikatelského plánu by měla 

odpovědět na následující otázky: [4] 

 

• Co je předmětem našeho podnikání? 

• Kterými výrobky či službami chceme obsloužit které trhy? 

• V čem je daný výrobek lepší než ostatní srovnatelné, v čem spočívá jeho 

konkurenční výhoda a hlavní užitek pro zákazníka? 

• Jaký je charakter trhu, jeho velikost, vývojové trendy, konkurence? 

• Jaké jsou základní cíle podniku? 

• Jak těchto cílů dosáhnout? 

• V jakém stadiu životního cyklu podniku se daný podnik nalézá? 

• Jak je podnik kapitálově vybaven? 

• Jaká je výnosnost podniku? [4] [5] 
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Charakteristika firmy a jejích cíl ů 

 

Součástí této části podnikatelského záměru by měla být: 

 

• Historie firmy , zachycující její činnost od založení, výsledky podnikatelské 

činnosti a dosažené úspěchy, způsob používaného financování 

• Důležité charakteristiky služeb (produktu); klíčové faktory rozhodující o 

jejich úspěchu, jedinečnost rysu, srovnání s konkurencí 

• Sledované cíle; zahrnují jednak základní strategické cíle, stanovené cíle by měly 

být reálné, a současně dostatečně motivující a vyjádřené v konkrétní formě [5] 

 

Organizační řízení a manažerský tým 

 

Tato část podnikatelského záměru by měla obsahovat: 

 

• Organizační schéma; vymezení pravomoci a odpovědnosti jednotlivých 

pracovníků 

• Charakteristiku klí čových vedoucích pracovníků; z hlediska jejich rolí, věku, 

zkušeností, dosažených výsledků, současných i budoucích přínosů pro firmu 

• Politiku odměňování pracovníků; uvedení platové úrovně [6] 

 

Přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické studie projektu 

 

V této části podnikatelského záměru jsou shrnuty základní výsledky a závěry 

technickoekonomické studie, týkající se: 

 

• Poskytovaných služeb, tvořících náplň projektu 

• Analýzy trhu a tržní konkurence, 

• Marketingové strategie, 

• Velikost jednotky, 

• Umístění jednotky, 

• Pracovních sil 
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• Finančně-ekonomických analýz a finančních záměrů, 

• Analýzy rizika projektu. 

 

Závěrečný oddíl této části podnikatelského záměru, týkající se rizikové stránky 

projektu by měl charakterizovat základní výsledky analýzy rizika tohoto projektu, a to 

především klíčové faktory rizika, jejich potenciální dopady na firmu, přijatá opatření na 

snížení podnikatelského rizika včetně plánů korekčních opatření, umožňujících pružnou 

a nákladově efektivní reakci firmy na možný výskyt rizikových faktorů. [6] 

 

Shrnutí a závěry  

 

Tato závěrečná část by měla obsahovat jednak shrnutí základních aspektů, 

rozvedených v jednotlivých oddílech tohoto záměru, jednak časový plán realizace 

projektu. [6] 

 

Ve shrnutí se zaměřuje pozornost především na: 

 

• Celkové strategické zaměření projektu s uvedením koordinace všech jeho 

aspektů tak, aby byly splněny dlouhodobé cíle firmy, 

• Zdůvodnění očekávaného úspěchu projektu se zvláštní pozorností na přínos 

manažerského týmu k tomuto úspěchu, 

• Uvedení jedinečných rysů firmy, 

• Stanovení požadavků na kapitálové zajištění projektu, 

• Procentní podíl vlastnictví firmy v rukou jejích zakladatelů. [6] 

 

Z časového záměru realizace projektu by měl poskytovatel kapitálu získat 

především informace o době výstavby, době zahájení podnikatelské činnosti a o 

termínech, kdy bude třeba vynaložit finanční prostředky. [6] 
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Přílohy 

 

V přílohách podnikatelského záměru je možné uvést např. výpisy z obchodního 

rejstříku, životopisy klíčových osobností firmy, fotografie, resp. výkresy výrobků, 

výsledky průzkumů trhu, výsledky propagačních akcí, technologické schéma výroby, 

výkazy zisků a ztrát, rozvahu a peněžní toky, výsledky analýzy citlivosti projektu, 

propočty kritických bodů, reference významných osobností aj. Závěrem je třeba uvést, 

že ani vysoká kvalita podnikatelského záměru nezaručuje úspěch projektu, neboť jde 

stále o rizikový projekt. [6] 

 

2.3 Vize, Mise a stanovení cílů společnosti (SMART) 

 

 Vize a mise společnosti nesou v novodobé historii podnikání velmi důležitou 

úlohu. Tyto dva pojmy se v praxi světových společností používají téměř všeobecně. 

Odtud se začali postupně posouvat i do ostatních oblastí podnikání a v dnešní době se 

stávají téměř samozřejmostí každé podnikové strategie. S pomocí vize a mise totiž lze 

naznačit jak se bude společnost chovat jak v blízké tak i v daleké budoucnosti. 

 

2.3.1 Vize spole čnosti  

 

 Pojem vize můžeme definovat jako momentální model budoucího stavu procesu, 

skupiny nebo organizace, ale také jako odraz budoucnosti, který je zobrazený 

dostatečně pozitivně, aby motivoval zúčastněné osoby společnosti a udával silné jméno 

firmy. [7] 

 

 Účinná vize je charakterizována následujícími znaky: -obraznost – adresnost – 

uskutečnitelnost – jednoznačnost – flexibilita – srozumitelnost. Vize jako dokument 

slouží především přímo vlastníkům společnosti, zaměstnancům podniku, vedení nebo 

investorům. Tím, že se zaměří na určitý směr, kterým se firma vydává do budoucnosti 

ukazuje jak by se měli všechny zainteresované osoby chovat a jaký by měli zastávat 
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postoj, aby došlo k rozvoji společnosti. Vize musí být orientovaná na zákazníky. Vize 

má 3 základní cíle: 

 

• Vyjasnit směřování podniku – vize představuje funkční krok dopředu. Pomáhá 

vytvořit společnou identitu a sdílení významu cílů společnosti. Vize by měla být 

nápomocná všem pracovníků k uvědomění si realizace určité aktivity. Vedení 

společnosti je vize prospěšná k vyvarování se určitých rozhodnutí, které by byly 

pro společnost neprospěšné. 

 

• Motivovat lidi -  realizace určité nové strategie může působit negativně a ze 

začátku chaoticky, zvláště když společnost učinila zásadní obrat. Po zaměstnancích 

se požadují změny v zaběhnutém, rutinním chování. Tyto vlivy působí velmi často 

nemotivačně.  Proto vy měla vize zdůrazňovat přínosy, které jsou pochopitelně 

vyšší než vyžadované oběti. Dobrá vize by měla společnost sjednotit, dávat 

inspiraci zaměstnancům a motivovat je k lepším výkonům.  

 

• Koordinovat množství lidí – Tím, že vize podporuje myšlení v dlouhodobém 

horizontu, vede veškeré pracovníky v podniku za společným cílem v budoucnosti.  

Proto není problémem pokud některá část podniku nebo pracovník je nucen 

pracovat odděleně od společnosti (zahraničí, pobočky atd.) 

 

 Rozšířená verze základního dokumentu vize upřesňuje cíle, které je potřeba 

dosáhnout, obsahuje možné scénáře budoucího vývoje a udává strategické rozhodnutí 

pro tyto scénáře. Tento dokument často obsahuje důvěrné informace, proto vedení 

společnosti nakládá s touto listinou velmi opatrně. Vize a její tvorba a následné 

oznámení veškerým zúčastněným stranám není lehkou záležitostí. Toto rozhodnutí patří 

nejen k nejzodpovědnějším, ale taky k nejsložitějším a znalostně nejnáročnějším 

úlohám vedení společnosti. Dobře vypracovaný dokument vize však může představovat 

svojí praktičností, originalitou a výjimečností nemalou konkurenční výhodu. [7] 
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2.3.2 Mise (poslání) spole čnosti  

 

 Slovo mise se dá definovat jako napsaná verze vize. Je to způsob, kterým je 

možné dosáhnout tzv. „zhmotnění“ vize. Na rozdíl od vize, která deklaruje „čím chce 

společnost v budoucnu být“, mise (poslání) dává odpověď na otázky: „Kdo jsme?“, „Co 

děláme?“, „A proč to děláme?“. Mise navíc obsahuje pravidla chování se celé 

organizace. Ty jsou nastaveny tak, aby vedli k naplnění stanovené vize a zároveň ke 

stimulaci pracovníků. 

 

 Mise společnosti nejsou určeny jen úzkému vedení a zaměstnancům společnosti, 

ale naopak je orientované na celé okolí podniku v nejširším slova smysle. Cílem mise je 

vytvoření, co nejlepšího obrazu organizace. Proto by každý podnik měl usilovat o to, 

aby s posláním společnosti bylo seznámeno co nejvíce lidí. 

 

 Není definován žádný předpis, který by upravoval ustálenou formu tvorby mise. 

Každá mise (poslání) společnosti by mělo obsahovat hlavně tyto informace: 

 

• Definice současného stavu společnosti – její úlohu, postavení na trhu, přínos pro 

místo působení 

• Soustředit se na hlavní aktivity společnosti – vyzdvihovat by se měli hlavně 

přednosti společnosti 

• Historie – společnost by měla zmínit svoji dobrou tradici a dosavadní úspěchy 

pokud je má 

• Vztah k zákazníkovi - čestný, zodpovědný a uctivý postoj k zákazníkovi. 

Starostlivost a výhody určené stálým zákazníkům 

• Vztah k dodavatelům – bezproblémové a pohotové plnění zakázek vůči 

dodavatelům 

• Vztah k zaměstnancům – Zodpovědný, uctivý postoj k zaměstnancům, respektování 

individuálních zájmů, umožnění starostlivosti o rodinu, zajištění podnětné a tvořivé 

práce, umožnění pracovního růstu a individuálního rozvoje ve společnosti, atd. 

• Podpora rozvoje společnosti – vysoká konkurenceschopnost podniku, zajištění 

potřebného kapitálového vybavení společnosti, vysoký ekonomický výkon 
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• Technologie – uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků, používání 

nejmodernějších technologií 

• Pracovní prostředí – hygienické, účelné, bezpečné, příjemné pracoviště 

• Výrobky / Služby – poskytování užitečných produktů / služeb za přiměřenou cenu, 

rychlá reakce na zákazníkovy potřeby, vysoká jakost poskytovaných produktů / 

služeb [7] 

 

2.3.3 Stanovení cíl ů spole čnosti  

 

 Stanovení cílů společnosti je jednou z nejdůležitějších činností v procesu 

strategického řízení. Je chápané jako vědomé zaměřování budoucí činnosti společnosti 

určitým směrem. Cíle společnosti charakterizují specifické stavy, které chce společnost 

dosáhnout prostřednictvím svých aktivit a zároveň určují jakou konkurenční pozici bude 

mít společnost na trhu. Dalo by se říci, že jsou jakýmsi pomocníkem při formulaci 

strategie. Různé podniky mají různé cíle (např. zvýšení zisku, zlepšení postavení na 

trhu, atd.). To znamená, že cíle určují na co má být kladený důraz na od čeho se má 

naopak upustit. Formulování cílů je komplexní proces, kterého se zúčastňují různé 

zájmové skupiny. Podstatným faktorem je nejen formulování přímého cíle společnosti, 

kterým je ve většině případů vyrábět zisk, ale i určitých okrajových podmínek. Mezi ty 

může patřit například vztahy mezi zaměstnanci (možnost seberealizace), dodavatelské 

vztahy (dlouhodobé dodavatelské smlouvy), společenské přínosy atd. [7] 

 

 Při stanovení cílů působí na společnost určité faktory, které ve značné míře 

mohou ovlivňovat rozhodování o cílech. Jsou to například: 

 

• Vlivy a tlaky okolí, ve kterém se společnost nachází 

• Dostupnost finančních zdrojů pro podnikání 

• Vlastnosti řídících pracovníků 

• Interní vztahy mezi všemi zainteresovanými osobami 

• Historie firmy (určité zkušenosti z minulosti) 

• Změny v aspiracích managementu 
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• Vznik krizových situací 

 

 Druhy cílů vytyčovaných v plánech společnosti je možné s ohledem na jejich 

různorodost hodnotit z různých hledisek, například podle časového horizontu, ve kterém 

mají být plněné, podle vztahů jednotlivých cílů při jejich plnění, podle formy vyjádření 

atd. [7] 

  

 Nejčastěji se však formulace cílů skládá z 2 kroků: 

 

• Obecné cíle 

• Specifické, konkrétní cíle 

 

 Obecné cíle by měli reflektovat primární aktivity nebo určitý strategický směr 

společnosti a zahrnují delší časové období, tj. aspoň 3 roky. Jsou vytvořené v souladu 

s posláním společnosti a poskytují určitý integrující prvek, z kterého se potom vychází 

při stanovení strategických a operativních plánů. 

 

 Konkrétní cíle se odvozují z cílů obecných a dále se rozvíjí. Obsahují důvody a 

návody k jednotlivým krokům, které mají být učiněny k dosažení těchto cílů, jako např. 

specifikují alokaci zdrojů atd. 

 

 Konkrétní cíle uvedené v plánech společnosti by měli být stanovené a vymezené 

podle tzv. principu SMART. [7] 

 

• S = Specific (specifické) – konkrétní pro každou vnitropodnikovou jednotku, 

pro každého zaměstnance. Každý ve společnosti by tomu měl porozumět. 

 

• M = Measurable (měřitelné) – neboli kvantifikovatelné. Musí se přesně 

definovat kolik se toho chce dosáhnout, aby bylo možné sledovat a kontrolovat 

průběh a procento plnění těchto cílů. 
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• A = Acceptable (přijatelný) – musí být akceptovatelné nejen pro jednotlivé 

interní a externí zájmové skupiny, ale pro celou společnost. 

 

• R = Realistic (realistické) – cíle musí být splnitelné z hlediska disponibilních, 

materiálových, finančních, lidských zdrojů a z hlediska časových možností. 

 

• T = Time-based (časově vymezené) – musí být přesně určeno, do kterého  

termínu má být cílů dosaženo a zda je časově možné, kontrolovat jednotlivé 

stupně dosáhnutí cílů. [7] 

 

2.4 Volba právní forma společnosti 

 

 Výběr právní formy podnikání patří k jednomu z nejdůležitějších strategických 

rozhodnutí. Toto rozhodnutí působí dlouhodobě. Proto je potřeba pečlivě promyslet a 

porovnat možnosti. Při tomto srovnání je třeba zohlednit hlediska právní, daňová, 

administrativní i hledisko výdělku. 

 

 Hlavní kritéria pro rozhodování o volbě právní formy jsou tyto: 

 

• Způsob a rozsah ručení (podnikatelské riziko) za závazky vzniklé 

podnikatelskou činností 

• Oprávnění k řízení společnosti (kdo společnost povede a bude ji zastupovat 

navenek, povinné vytváření orgánů společnosti, možnosti rozhodování atd.) 

• Potřebný počet zakladatelů 

• Požadavky na minimální velikost základního kapitálu 

• Administrativní náročnost na založení podniku 

• Výše výdajů potřebných k založení a provozování společnosti 

• Účast na zisku (ztrátě) 

• Finanční možnosti - především možnosti zvyšovat vlastní kapitál a mít přístup 

ke kapitálu cizímu (zejména bankovní úvěry) 

• Daňové zatížení 
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• Míra právní regulace - tedy požadavky na vedení účetnictví, povinnost auditu, 

zveřejňovaní povinnost (povinnost zveřejňovat údaje z účetní závěrky v 

obchodním rejstříku mají subjekty zapsané do obchodního rejstříku), povinnost 

vytvářet rezervní fond a další. 

 

2.4.1 Uvažované právní formy podnikání  

 

� Fyzická osoba – živnost 
 

 V České republice se jedná o nejčastější formu podnikání. Využívají ji i ti, kteří 

v podnikatelské činnosti nespatřují hlavní zdroj svých příjmů. Zahájení činnosti je u této 

formy velmi jednoduché. Podnikatel jako fyzická osoba vykonává většinou činnost 

menšího rozsahu a to sám, případně s tichým společníkem. Ve většině případů také 

podnik sám řídí a vede, popř. je možnost ustanovit odpovědného zástupce. Mnohdy si 

podnikatel sám provádí i veškerou administrativu. [8] [9] Vzhledem k uvažované 

oblasti a typu podnikání jsem se rozhodl uvažovat pouze o dvou možných variantách 

právní formy podnikání (FO – živnost a s.r.o.). 

Výhody: 

• Velmi nízké výdaje na založení společnosti 

• Podnikatelskou činnost lze zahájit ihned po ohlášení (kromě koncesovaných 

živností a činností vyžadující zvláštní povolení) 

• Samostatnost a volnost při rozhodování 

• Snadné založení, přerušení či ukončení činnosti 

• Není vkladová povinnost 

• Pokud je to výhodnější, lze pro zjištění dílčího základu daně uplatnit výdaje 

paušální částkou z dosažených příjmů 

• Celý zisk z podnikání po zdanění náleží podnikateli 
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• Lze přizvat osobu žijící ve společné domácnosti s podnikatelem jako 

spolupracující osobu, přerozdělit na ni krom pracovních povinností také část 

příjmů a výdajů z podnikání a využít tak možnost daňové úspory. [8] [9] 

Nevýhody: 

• Vysoké riziko vyplývající z neomezeného ručení podnikatele za závazky 

společnosti  

• Omezený přístup k bankovním úvěrům spojený např. i s vysokou úrokovou 

mírou 

• Vzhledem ke své velikosti může v obchodních vztazích působit jako malý a 

nevýznamný partner [8] [9] 

 

� Společnost s ručením omezeným 

 

 Jedná se u nás o nejrozšířenější podnikání právnických osob. Společnost může 

být založena 1 osobou, max. počet společníků je 50. Základní kapitál je tvořen vklady 

společníků, kteří ručí za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů 

všech společníků. Výše základního kapitálu musí činit alespoň 200 000 Kč, přičemž 

každý společník musí vložit min. 20 000 Kč. Vklady mohou být peněžité i nepeněžité. 

Společnost musí vytvářet rezervní fond. Mezi orgány společnosti patří valná hromada, 

coby nejvyšší orgán. Statutárním orgánem jsou jednatelé, kterým náleží obchodní 

vedení společnosti. Lze stanovit i dozorčí radu. 

 

Výhody: 

• Společníci mají omezené ručení (ručí jen do výše nesplacených vkladů) 

• Není nutný souhlas všech společníků pro přijetí většiny rozhodnutí 

• Vyplacené podíly na zisku společníkům (fyzickým osobám) nepodléhají 

pojistnému sociálního pojištění 

• Polovinu daně sražené z vyplácených podílů na zisku lze uplatnit jako slevu na 

dani společnosti 
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• Relativně jednoduchá na založení (cca. 30 dní) 

• V očích ostatních podnikatelských subjektů (možných partnerů, zákazníků) je 

důvěryhodnější formou podnikání než živnost 

Nevýhody: 

• Nutný počáteční kapitál (vklady – minimálně 200 000kč z toho každý společník 

musí vložit minimálně 20 000kč) 

• Zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob a vyplacené podíly 

na zisku společníkům jsou dále zdaněny srážkovou daní (tzv. dvojité zdanění) - 

viz §36 zákona o daních z příjmů 

• Administrativně náročnější založení a chod společnosti – nutné svolávání valné 

hromady, zápisy z valných hromad, nutné vedení účetnictví.  

• Povinnost vytvoření zákonného rezervního fondu v povinné výši v případě zisku 

společnosti 

 

2.4.2 Postup p ři zakládání s.r.o.  

 

 Založení společnosti s ručením omezeným je v dnešní době dlouhodobý proces, 

který závisí zejména na rychlosti jednotlivých úřadů. Urychlení je možné tak, že se 

budeme snažit navazovat co nejrychleji na jednotlivé operace a neprodlužovat tak 

zbytečně termíny. Pro založení společnosti s ručením omezeným jsou nezbytné 

následující kroky: 

 

1. Sepsání společenské smlouvy 

2. Prohlášení správce vkladů, vklad základního kapitálu 

3. Získání živnostenského oprávnění 

4. Návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku 
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Sepsání společenské smlouvy 

 

 Společnost s ručením omezeným stejně jako ostatní typy obchodních společností 

je založena sepsáním společenské smlouvy. Společenská smlouva mu být sepsána 

formou notářského zápisu dle § 57 zákona č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů. Dle § 110 obchodního zákoníku musí společenská smlouva 

obsahovat alespoň následující informace: 

 

• Firmu a sídlo společnosti 

• Určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo 

jména a bydliště fyzické osoby 

• Předmět podnikání (činnosti) 

• Výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a 

lhůty splácení vkladu 

• Jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

• Jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje 

• Určení správce vkladu 

• Jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník 

 

 Společenská smlouva může také určit, že společnost vydá stanovy, které 

detailněji upraví vnitřním organizaci společnosti a také upraví podrobněji některé 

záležitosti obsažené ve společenské smlouvě. [9] 

 

Prohlášení správce vkladů, vklad základního kapitálu 

 

 Způsob složení vkladů stanoví společenská smlouva. V drtivé většině se volí 

složení vkladu na bankovní účet u příslušné banky. Nejjednodušší způsob je založení 

nového bankovního účtu na jméno správce vkladu a složení vkladu na tento účet. Banka 

na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladu a o jeho výši. K vydání tohoto potvrzení 

vyžaduje banka předložení společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Potvrzení z 

banky tedy slouží jako jeden z dokumentů potřebných pro doložení při podání návrhu 
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na zápis od obchodního rejstříku. Vklad lze složit i v hotovosti u správce vkladů, který 

poté vydá prohlášení o složení základního kapitálu. Správce, který uvedl v prohlášení 

vyšší částku, než která je splacena, ručí věřitelům společnosti za její závazky do výše, v 

jaké nebyli věřitelé z majetku společnosti uspokojeni. Vznikem společnosti, což nastane 

zápisem do obchodního rejstříku, se stávají vklady jejím majetkem a společnosti s nimi 

může volně disponovat. [9] 

 

Získání živnostenských oprávnění 

 

 V případě zakládání společnosti s ručením omezeným je nutné mít živnostenská 

oprávnění na všechny činnosti, které patřičná společnost provozuje. Pokud společnost 

podniká neoprávněně, vystavuje se postihu finančním úřadem – náklady na takovou 

činnost minimálně nejsou uznány jako daňové, tj. daňová povinnost je vyšší a následuji 

i vyměření penále. Živnostenské podnikání upravuje v České republice živnostenský 

zákon. Zákon je průběžně novelizován tak, aby co nejvíce odpovídal praxi. Podle 

živnostenského zákona je živnost definována takto: Živnost je soustavná činnost 

provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 

zisku za podmínek stanovených tímto zákonem. Co živností není je vyjmenováno v § 3 

zákona č. 455/1991 Sb., a dělení živností je následující: 

 

� Řemeslné živnosti – jsou mono-profesní činnosti vyžadující odbornou 

způsobilost získanou vyučením v oboru. 

 

� Vázané živnosti – jsou činnosti vyžadující zvláštní odbornou způsobilost podle 

zvláštních předpisů. 

 

� Volné živnosti – jsou činnosti, k jejichž provozování není potřeba prokázat 

vzdělání ani odbornou způsobilost, stačí naplnit pouze obecné podmínky 

provozování živnosti. 

 

� Koncesované živnosti – jsou činnosti, jejichž provozování vyžaduje státní 

souhlas, vydávané podle zvláštního zákona. [9] 
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Návrh na zápis do obchodního rejstříku 

 

 K příslušnému rejstříkovému soudu (v tomto případě by byl návrh adresován 

Krajskému obchodnímu soudu v Brně, jelikož se jedná o místně příslušný soud dle sídla 

společnosti) se zašlou vyplněné formuláře a přiloží se patřičné doklady jako například 

výpis z rejstříku trestů, živnostenské oprávnění atd. [9] 

 

2.5 Strategická analýza 

 

 Základem pro vytvoření strategie společnosti je nalezení souvislostí a vazeb 

mezi společností a jejím okolím. Vytvoření strategie je složitý proces, který vyžaduje 

systematický přístup pro identifikaci a analýzu vnějších faktorů působících na 

společnost a jejich porovnání se zdroji, možnostmi a schopnostmi společnosti. 

Nejvýznamnější úlohou strategie je připravit společnost na všechny možné situace, 

které s velkou pravděpodobností v budoucnosti nastanou. 

 

 Základní východiska pro formulaci strategie vychází z výsledků strategické 

analýzy. Strategická analýza využívá různé metody pro zjištění vztahů mezi okolím 

společnosti a jejím zdrojovým potenciálem. Na obrázku č. 2 leze vidět, že na společnost 

působí 3 druhy okolí: 

 

• Vnější (obecné) okolí 

• Oborové okolí – konkurence, dodavatelé odběratelé 

• Interní okolí – zdroje, schopnosti, struktura společnosti [7] 

 

„Při analýze okolí stratégové monitorují okolí společnosti tak, aby mohli určit, 

jaké jsou příležitosti a hrozby, které mohou ovlivnit budoucí vývoj organizace. Na 

začátku je nezbytné určit, jestli se významně nezměnily předpoklady, za nichž byla 

vytyčena stávající strategie a jestli stav firemního okolí umožňuje pokračovat 

v současné strategii tak, aby společnost dosáhla požadovaných výsledků. Jestliže se 
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předpoklady, za nichž byla stávající strategie zformulována, významně změnily, či 

změněné okolí skýtá nové příležitosti, případně hrozby, musí být strategie upravena.“1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Podnikatelské okolí společnosti2 

 

 

 

                                                 
1 MALLYA, Thaddeus.  Základy strategického řízení a rozhodování, str.40 
2 MALLYA, Thaddeus.  Základy strategického řízení a rozhodování, str.40 
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2.5.1 Analýza vn ějšího (obecného) okolí – SLEPTE  

 

Analýza vnějšího prostředí neboli analýza makroprostředí se zabývá 

podmínkami, které podnik nemůže přímo ovlivnit, ale které na něj v nemalé míře 

působí. Je to rozbor vzájemně souvisejících společenských trendů, rozbor 

ekonomických, legislativních, politických trendů, analýza technických a ekologických 

trendů. V literatuře se často uvádí jako tzv. SLEPTE analýza. Tento název je převzatý 

z anglického originálu: 

 

• S = Social – rozbor sociálních trendů – Jeden z nejdůležitějších faktorů. Sociální 

faktory mohou výrazně ovlivňovat nejen poptávku po zboží a službách, ale i 

nabídku – např. ochota pracovat atd. 

 

• L  = Legislative – rozbor legislativních trendů – Významná role státu. Je třeba 

vzít v potaz vliv zákonů, právních norem, vyhlášek, které nejen vymezují 

prostor pro podnikání, ale upravují i samo podnikání (daňové zákony, občanský 

zákoník, obchodní zákoník atd.) 

 

• E = economical -  rozbor hospodářských trendů - Každá firma je do určité míry 

ovlivněna vývojem makroekonomických trendů. Jaká bude dostupnost úvěrů, 

míra inflace, směnný kurz atd. 

 

• P = Political – rozbor politických faktorů – Stejně tak důležité jako analýza 

legislativních faktorů je i působení politických faktorů. To může významně 

měnit celou podnikatelské prostředí a podmínky v zemi (např. Jakou legislativu 

bude stát mít). Mezi nejvýznamnější faktory patří : stabilita vlády, výdaje vlády 

atd. 

 

• T = Technological / Technical – rozbor technologických trendů – Změny 

v tomto okolí mohou náhle a velmi dramaticky ovlivnit okolí, ve kterém se 

společnost nachází. Předvídavost v tomto směru se může stát významným 

činitelem úspěšnosti podniku. 
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• E = Ecological – rozbor ekologických trendů – Každý stát má svoje priority 

v oblasti životního prostředí. Proto by měl podnik než začne podnikat řádně 

zanalyzovat ekologické podmínky v dané zemi a možnost jejich využití, aby se 

nedostal do konfliktu s místními zvyky a normami. [7] 

 

2.5.2 Analýza konkuren čního (oborového) okolí  

 

Předpokladem úspěšného rozvoje strategie společnosti je analýza společnosti 

samotné. Důležitým prvkem této analýzy je analýza postavení podniku ve zkoumaném 

podnikatelském prostředí. Takto dobře vypracovaná analýza oborového okolí umožňuje 

společnosti předejít překvapení z nové strategie nebo taktiky existujících konkurentů, 

zrychlit dobu reakce na konkurentovy kroky. Celkově tato analýza umožňuje 

společnosti být o krok napřed před konkurencí. Výsledek podnikové analýzy by měl 

odpovídat na tyto základní otázky: 

 

• Kde stojíme dnes? 

• Jak jsme se sem dostali? 

• Kde budeme stát v budoucnosti? [7] 
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Obrázek č. 2: Porterův model konkurenčního prostředí3 

 

Velmi často používaným nástrojem analýzy odvětví je Porterova analýza 5ti 

konkurenčních sil. Podle Portera (1980) je charakter a stupeň konkurence v rámci oboru 

podnikání společnosti závislý na tom, jaké jsou vyjednávací vlivy dodavatelů, 

odběratelů, jak velká je možnost ohrožení ze strany konkurentů, jaké je nebezpečí 

existence substitutů a jaká je úroveň soupeřivosti mezi společnostmi v odvětví, ve 

kterém společnost působí. [7] 

 

Vliv odběratele (zákazníka) – Odběratelé jako jedna ze zainteresovaných skupin má 

zájem na výhodných obchodních podmínkách s dodavateli. Pokud možno mít možnost 

ovlivňovat, případně určovat podmínky spolupráce s dodavatelskou firmou. Odběratel 

může mít důležitý vliv na dodavatele pokud: 

 

• Existují jiné alternativy dodávek (substituty) 

• Existuje hodně dodavatelů v okolí či  

                                                 
3 www.podnikatel.cz 
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• Pokud nakupovaný předmět nepředstavuje důležitý vstup 

• Pokud nakupovaný předmět je standardizovaný a je snadné rychle přejít 

k jinému dodavateli [7] 

 

Vliv dodavatele – Stejně tak jako vliv odběratelů i vliv dodavatelů je důležitým 

článkem celého podnikatelského procesu. Síla dodavatelů, která zvyšuje cenu pro 

nakupujícího a tím zmenšující jeho zisk je závislá na těchto faktorech: 

 

• Jak silná je konkurence mezi dodavateli 

• Jak důležitým zákazníkem je nakupující pro dodavatele (většinou záleží na 

objemu nákupu) 

• Příslušné výrobky dodavatele jsou jedinečné, bylo by nákladné pro nakupujícího 

přejít k jinému dodavateli [7] 

 

Stav soupeřivosti – Složení konkurenčního prostředí je dáno velikostí tržních podílů 

jednotlivých společností na analyzovaném trhu. Síla soupeřivosti je odrazem úsilí, které 

soupeřící společnosti vkládají do snahy o získání lepší tržní pozice. Při analýze síly 

soupeřivosti je důležité zjistit například: 

 

• Kolik konkurentů působí na daném trhu a zdali se tento počet zvyšuje či snižuje 

• Velikost, finanční síla, systém vedení, kapacity výroby konkurentů 

• Jak rychle poptávka po produktu či službě klesá či roste 

• Důkladně analyzovat výrobky a služby konkurence (zjistit výhody či nevýhody) 

[7] 

 

Hrozba náhražek – Náhražkou se rozumí takový výrobek, který má stejné či podobné 

vlastnosti jako námi nabízený výrobek. Pokud cena této náhražky bude nižší, odběratelé 

padnou v pokušení změnit dodavatele. Důležité v tomto směru je neopomenout vývoj a 

zdokonalování našeho výrobku či služby. Důležitou roli u rizika vzniku náhražek hraje 

míra snadnosti, s jakou může kupující přejít k náhražce (náklady kupujícího spojené 

s přechodem k náhražce). [7] 
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Stav možného vstupu nových firem do oboru – Pokud vstupují nový konkurenti do 

daného oboru, přinášejí sebou dodatečné kapacity a plány na získání tržní pozice, které 

jsou podporovány schopnostmi a finančními zdroji. Míra hrozby vstupu nových 

konkurentů závisí hlavně na tom, jaké existují bariéry vstupu do daného odvětví, jako 

např.: 

 

• Očekávaná reakce od existujících firem 

• Existence značných nákladových výhod plynoucích ze zkušeností 

• Preference obchodní značky a zákazníkova loajalita 

• Kapitálové požadavky [7] 

 

2.5.3 Analýza vnit řního prost ředí spole čnosti   

 

Hlavní myšlenkou analýzy vnitřního prostředí je objektivně zhodnotit současný 

stav společnosti. Cílem je zjistit, v čem je společnost dobrá, v čem vyniká a co naopak 

není její silnou stránkou. Interní analýza je zhodnocení těch veličin, které se nacházejí 

uvnitř analyzované společnosti. Podnikové zdroje jsou takové prostředky, které tvoří 

vstupy do výroby zboží a služeb společnosti. Tyto zdroje zahrnují zaměstnance, 

manažerský talent, finanční prostředky, budovy, zařízení, znalosti, schopnosti atd. Je 

třeba důkladně prověřit znalosti a zdroje ve všech funkčních oblastech společnosti. 

 

Asi nejznámější metodou analýzy vnitřního prostředí společnosti je analýza 

SWOT. Jedná se o analýzu silných a slabých stránek společnosti. Slouží k poznání 

organizačního prostředí a interních možností společnosti. Jádrem této metody je 

posouzení a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou členěny do 4 základních 

skupin: faktory reprezentující silné a slabé stránky společnosti a faktory představující 

příležitosti a nebezpečí. Název této metody je zkratkou slov z angličtiny: 

 

• S = Strenghts – silné stránky podniku – faktory umožňující společnosti 

výhodu, převahu nad svými konkurenty. Takové faktory mohou být např.: dobré 
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finanční zázemí, zkušenost, přístup k moderním technologiím, lepší pracovní 

tým atd. 

 

• W = Weaknesses – slabé stránky podniku – negativní faktory, které mohou 

vést k nižší organizační výkonnosti jako např.: vysoké náklady v porovnání 

s konkurencí, nekvalifikovaný tým, nedostatek zkušeností, malý tržní podíl, 

zastaralá technologie atd. 

 

• O = Opportunities – příležitosti – faktory měnící současné či budoucí 

podmínky, které by společnost mohla využít ve svůj prospěch (rychlý růst trhu,  

vstup na nové trhy, uvedení nového či modifikovaného výrobku na trh atd.) 

 

• T = Threats – hrozby z vnějšího prostředí – současné nebo budoucí 

podmínky, které jsou nepříznivé a negativní vůči společnosti (vstup silného 

konkurenta na trh, pokles poptávky na trhu, legislativní změny, rostoucí 

vyjednávací síla zákazníků či dodavatelů atd.) [7] [10] 

 

2.6 Analýza a segmentace zákazníků 

 

 Jedním z nejdůležitějších úkolů celého podnikatelského plánu je určení cílové 

skupiny zákazníků. Tento krok musí být jeden z prvních, protože od něj se odvíjí tvorba 

celé strategie. Na trhu cestovního ruchu existuje jen málo hotelů, které vyhovují všem 

hostům. Úspěšnost hotelu na trhu předpokládá neustále zkoumat, co hosté potřebují a 

požadují, jak, kde, jak často a kdy to, co vyžadují a potřebují kupují. Různé segmenty 

trhu mají různé potřeby a požadavky, různý stupeň současné a budoucí potřeby, různé 

očekávání od služby či produktu, vyžadují různý způsob komunikace a různě se na trhu 

chovají. 

 

 Chováním segmentu na trhu rozumíme chování při hledání, koupi, využívání, 

vyhodnocování a zbavování se produktu, který uspokojí potřeby a požadavky segmentu. 

Hotel si musí vybrat trh, na kterém bude svůj produkt/služby nabízet na základě analýzy 
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uskutečnit segmentaci a zjistit vhodnost jednotlivých segmentů vzhledem k tvorbě 

efektivní marketingové strategie. 

 

 Jednoduše řečeno, určité skupině hostů hotel vyhovuje v plné míře (primární 

zákazníci), druhé jen částečně (sekundární zákazníci) a další skupině nevyhovuje 

vůbec (terciární zákazníci). Primární trhy představují ty trhy, ze kterých přichází do 

hotelu největší počet hostů. Na tyto trhy je potřebné se koncentrovat, ale není možné se 

na ně úplně spoléhat. Ze sekundárních trhů přichází do hotelu dostatečný počet hostů, 

kteří, ale navštěvují i alternativní hotely. Hosté z terciárních trhů nepřicházejí do hotelu 

pravidelně, ale představují potenciální poptávku. 

 

 Výběr kritérií je důležitým předpokladem segmentace trhu cestovního ruchu. 

Nejčastěji využívanými kritérii segmentace jsou demografická kritéria . Jsou to 

především kritéria jako například věk, rodinný stav, pohlaví, počet členů rodiny, životní 

cyklus rodiny apod. Dalšími důležitými kritérii jsou i geografická kritéria 

(rezident/cizinec), sociálně-ekonomická kritéria (vzdělání, zaměstnání, náležitost do 

určité sociální skupiny apod.). Podstatou je jejich rozdělení do skupin na základě 

životního stylu, který se projevuje prostřednictvím činností, zájmů a názorů. [11] 
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Obrázek č. 3: Mapa eurostylu4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1989 se v 15 státech Evropy uskutečnil výzkum evropského životního 

stylu, kterého výsledkem je eurostylu. Uvedené prostyly v roce 2006 dále rozpracovali 

J.A.Mazanec a A.H.Zins, když definovali 16 evropských typů účastníků cestovního 

ruchu podle jejich více či méně aktivního přístupu k životu a podle zaměření na vnitřní 

                                                 
4 KIRÁLOVÁ, Alžb ěta. Marketing hotelových služeb., str.55 
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resp. finanční hodnoty. Takto lze rozdělit účastníky cestovního ruchu do 4 hlavních 

skupin:  

A. Aktivní typy se zaměřením na finanční hodnoty (bezstarostní, kariéristé…) 

B. Aktivní typy se zaměřením na vnitřní hodnoty (rebelové, dobrodinci…) 

C. Usedlé typy se zaměřením na finanční hodnoty (opatrní, nedůvěřivý…) 

D. Usedlé typy se zaměřením na vnitřní hodnoty (moralisté, disciplinovaní…) 

 

Na trhu cestovního ruchu jsou pro hostel aktuální 4 způsoby výběru cílového 

segmentu a to aplikace masového marketingu, extenzivní segmentace, selektivní 

segmentace a koncentrovaná segmentace. 

 

Při aplikaci masového marketingu se hotel se svou nabídkou zaměří na všechny 

segmenty vybraného trhu. Vychází přitom z předpokladu, že hosté mají relativně 

společné charakteristiky a lze jim nabídnout 1 společný. Široce koncipovaný produkt. 

Při extenzivní segmentaci se hotel zaměří na většinu. Pro každý vybraný segment nabízí 

speciální marketingový mix. Je třeba upozornit, že je to finančně náročný způsob 

segmentace. Selektivní segmentace znamená výběr je některých segmentů vybraného 

trhu. Pro každý cílový segment je potřeba vypracovat specifický marketingový mix. 

Čím více bude marketingový mix cílovému segmentu vyhovovat, tím bude k hotelu 

loajálnější. Aplikace koncentrované segmentace znamená, že se hotel orientuje na 

uspokojení potřeb a požadavků jen jednoho segmentu na vybraném trhu. Výhodou je 

možnost v plné míře se na cílový segment specializovat, nevýhodou je přílišná 

specializace (úzká skupina zákazníků). [11] 
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2.7 Marketingový mix – 4P (8P) 

 Philip Kotler a Gary Armstrong uvádějí v jedné z nejpoužívanějších učebnic 

marketingu Marketing (Grada Publishing 2004) následující definici marketingového 

mixu: "Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle 

přání zákazníků na cílovém trhu."5Marketingový mix představuje a konkretizuje 

všechny kroky, které společnost dělá, aby vzbudila poptávku po produktu. [10] 

Mezi součásti marketingového mixu jsou běžně zařazovány: produkt, cena, 

způsob distribuce a propagace (čili 4P, Product, Price, Place, Promotion), někdy je 

pojetí pro oblast cestovního ruchu a ubytovacích služeb rozšiřováno na 7P (navíc 

People - lidé, Packaging – balíčkování, Partnership - spolupráce). 

2.7.1 Product – Produkt / služba  

 V marketingovém termínu znamená „produkt“ servis nebo zboží vyráběné za 

účelem uspokojovat potřeby zákazníka. Existují 3 úrovně, které se definují pro každý 

produkt či službu. První je jádro produktu nebo služby (primární hodnota, která je 

poskytována), druhá je skutečný produkt nebo služba (balení, vzhled, styl, kvalita, 

značka atd.) a třetí je přidaná hodnota (další výhody, které jsou poskytovány – servis po 

prodeji, garance, dodání atd.). [10] 

 

2.7.2 Price – Cena  

Je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt či služba prodává. 

Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru. Cenová 

politika společnosti je podstatnou součástí marketingového mixu. Společnost by měla 

mít takovou cenovou politiku, která je orientována dlouhodobě, přičemž jejím kritériem 

není minimalizace cen, ale taková volba souhrnných nákupních podmínek, která zajistí 

maximální přínos pro plnění dlouhodobých strategických cílů společnosti při 

                                                 
5 KOTLER, Philip.  Moderní marketing, str.106 
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přijatelném riziku. Velký význam na tvorbu cenové politiky má také charakter trhu, 

poptávky a konkurence, vnímání ceny a hodnoty spotřebitelem. [10] 

 

2.7.3 Place – Místo (distribuce)  

Pod tímto pojmem se chápe distribuční kanál nebo místo. Místo může být 

považováno za způsob, jakým budou výrobek či služba distribuovány, aby to bylo pro 

firmu přínosné a pro zákazníka snadno dostupné. Zahrnuje hledání nejlepšího místa pro 

ukázku, prodej, nabídku služeb či výrobků. Společnost musí také rozhodnout o tom 

kolik mezičlánků bude mezi společností a konečnými spotřebiteli. Jak bude produkt či 

služba distribuován, nabídnut a představen zákazníkům. [10] 

 

2.7.4 Promotion – Marketingová komunikace  

Má za úkol vytvářet pozitivní obraz produktu či službě před potencionálními 

zákazníky. Reklama informuje zákazníka o výrobku a o podpoře jeho prodeje. Takováto 

reklama může být vytvářena prostřednictvím styku s veřejností, medií, osobním 

prodejem nebo jinými komunikačními strategiemi. Zkrátka jde o to seznámit 

potencionálního zákazníka s produktem či službou a také ho seznámit s tím, kde lze 

daný produkt či službu zakoupit. [2] [10] 

 

2.7.5 People – Lidský faktor  

Z hlediska lidí a prodejního týmu by měl management najít odpovědi na 

následující otázky: Je prodejní tým dostatečně velký a kvalifikovaný, aby dosáhl 

stanovených cílů?, Jsou zaměstnanci dostatečně seznámeni s marketingovými cíly 

společnosti? Jsou zaměstnanci dostatečně motivování? Jak je prodejní tým přijímán 

zákazníky? Jak vypadá prodejní tým v porovnání s konkurencí? [11] 
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2.7.6 Packaging – balí čkování  

 

Packaging znamená sestavování balíků služeb, tj. kombinování různých výrobků 

a služeb, za které zákazník zaplatí souhrnnou cenu tak, aby přesně odpovídaly 

zákazníkovým přáním a požadavkům. Kombinace souvisejících a vzájemně se 

doplňujících služeb vytváří komplexní nabídku, na kterou velmi úzce navazuje i 

obsahová specifikace programů (programming) určená různým typů klientů (různým 

tržním segmentům). [11] 

 

2.7.7 Partnership – spolupráce  

 

Z hlediska cestovního ruchu zasluhuje největší pozornost. Spolupráce probíhá 

mezi různými organizacemi cestovního ruchu, jako např. jednotliví podnikatelé, 

ubytovací zařízení, cestovní kanceláře a cestovní agentury, průvodci, přepravní 

společnosti atd. Taková spolupráce je nezbytná k zabezpečení komplexnosti nabídky 

služeb. Vlivem vzájemné spolupráce více společností v oboru pak může dojít ke snížení 

nákladů, urychlení finanční návratnosti jejich investic, zvýšení poptávky atd. [11] 
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3 Analýza současného stavu 

Jako předmět podnikání jsem si vybral oblast hostinských a ubytovacích služeb. 

Mým konkrétním záměrem je založit hostel na ulici pekařská v Brně. Tato volba se 

nabízí hned z několika hledisek. Moji rodiče vlastní na uvedené ulici dům obsahující 4 

byty, které byly dlouhodobě pronajímány. Z důvodů rizik spojených s pronájmem 

těchto bytů (insolventnost klientů, problémy s vystěhováním, nízké příjmy) se rozhodli 

dát mi možnost zřídit ze dvou bytů, které se podařilo uvolnit, hostel. 

 

Dalším důvodem a cílem tohoto nápadu je diverzifikace příjmů. Rodina je až příliš 

závislá na příjmech otce (podnikatel v oblasti grafického designu) a obává se 

negativního efektu finanční krize, která zasahuje i oblast marketingu a s tím spojeného 

grafického designu. Tento plán zároveň dává možnost mně (synovi) realizovat se, 

využít své znalosti získané během studia na VUT fakultě podnikatelské a zkušenosti 

získané během několika studijních pobytů v zahraničí (Anglie, Francie, Kolumbie). 

 

Tato oblast zahrnuje celou řadu faktorů, jejichž působení může na jedné straně 

vytvářet nové podnikatelské příležitosti, ale na druhé straně se může jednat o 

potenciální hrozby pro její existenci. Pro tuto analýzu jsem vycházel zejména 

z informací získaných z internetu (statistické úřady, stránky cestovního ruchu atd.), 

z vlastních zkušeností (cestování, mé vlastní vnímání tržní situace), dotazováním lidí, 

návštěvami konkurenčních zařízení atd. 

 

3.1 Analýza vnějšího (obecného) okolí – SLEPTE 

 

Pro analýzu externího prostředí jsem použil metodu SLEPTE, protože bere 

v potaz každý z důležitých faktorů makroprostředí. Domnívám se, že pečlivé provedení 

této analýzy je základem pro dobrý podnikatelský plán. Proto jsem pečlivě vybíral 

zdroje, ze kterých budu čerpat. Cílem této analýzy je identifikovat současný a budoucí 

stav světa obklopující podnik a určení možných hrozeb či příležitostí. 
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3.1.1 S = Social – rozbor sociálních trend ů 

 

���� Růst počtu svobodných lidí – růst potřeby cestovat 

 

Současný trend nejen v Evropě je zvyšující se počet lidí žijících svobodně 

v jednočlenných domácnostech. Tím je v posledních způsobován pokles porodnosti, ale 

i změna ve věkové struktuře obyvatelstva. Roste počet soběstačných hostů při 

uspokojování základních potřeb. Všeobecně je pociťována zvýšená potřeba úniku 

z každodenního stresu, což vyúsťuje do zvýšené poptávky po dovolených a cestování.   

 

Čím dál tím více lidí ve svém žebříčku hodnot upřednostňují kariéru a cestování 

před založením rodiny a usazením se anebo aspoň odsouvají svoje sňatky na později. 

Díky dobré informovanosti v důsledku rychlého rozvoje komunikačních a informačních 

technologií roste touha vzdělávat se, poznávat cizí kultury a cestovat. Dá se říci, že 

segment cestovatelů a tím i poptávka po ubytování v hostelech tímto trendem roste. 

 

���� Jazykové schopnosti obyvatelstva 

 

V dnešním světě je znalost angličtiny již téměř povinností. V tomto ohledu se 

schopnosti jak obyvatelstva České Republiky, tak i ostatních zemí EU zdokonalují. 

Díky tomu postupně mizí rozdíly a bariery v komunikaci mezi rezidenty a cizinci. 

Většina obyvatelstva, firem, organizací a škol si tuto důležitost uvědomuje a snaží se 

svoje zaměstnance či studenty naučit mluvit anglicky. Stejně tak i poskytované služby, 

nabídka domácích firem, webové stránky čím dál tím více berou v potaz angličtinu jako 

důležitý jazyk. Toto postupné zlepšování má za následek růst mezinárodních spoluprácí, 

obchodů a tím i cestovního ruchu. To samozřejmě pozitivně ovlivňuje i poptávku po 

ubytovacích zařízeních. 

 

���� Zvyšující se počet cizinců pracujících či studujících v ČR 

 

Podle statistických údajů se rok od roka počet cizinců žijících v ČR zvyšuje. To 

zejména díky volnému trhu pracovních sil v rámci evropské unie. V Brně bylo 
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v posledních letech otevřeno několik poboček zaměstnávající kvalifikované 

zaměstnance cizích národností jako např. Infosys, Monster, IBM, Motorola. U většiny 

z těchto poboček je až 60% zaměstnanců cizí národnosti.  

 

Stejně tak i vysoké školy se čím dál tím více zapojují do mezinárodních 

spoluprací a výměnných programů pro studenty (Erasmus, Free Mover, Leonardo da 

Vinci atd.). Některé z vysokých školy již otevřely studijní programy v angličtině určené 

pro jak pro cizince tak i pro rezidenty, kteří se chtějí učit v angličtině. 

 

Díky tomuto přílivu pracovních sil a studentů ze zahraničí samozřejmě roste 

podvědomí o Brnu v zahraničí a tím i počet návštěv a cestovního ruchu 

v jihomoravském kraji. 

 

Graf č. 1: Počet zahraničních studentů – Erasmus v letech 2000 – 2008  

(zdroj: www.naep.cz) 
 

 

 

 

3.1.2 L = Legislative – rozbor legislativních trend ů 

 

Při rozhodování zdali podnikat či ne vždy hrají důležitou roli, jak jsou nastaveny 

podmínky pro podnikání. Jedná se především o to, jak je nastaven rámec zdanění 

příjmů, jaké jsou povinnosti a administrativní náročnost jak pro založení společnosti, 
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tak i pro samotný provoz. Dále pak také přísnost zákonů, hygienických předpisů, 

vyhlášek, kontrol apod. vztahujících se k oblasti ubytovacích a hostinských služeb. 

 

� Daňové zatížení 

 

V této oblasti jsem vybral několik druhů daní, které se mého projektu budou 

nebo by mohly týkat. Nutno podotknout, že současná politická situace není příliš 

stabilní a tyto podmínky se mohou rychle změnit. 

 

Tabulka č. 1: Vybrané druhy daní a jejich sazby (zdroj: www. business.center.cz) 

 

Druh Daně Sazba daně 

 

Daň z příjmu 

fyzických osob 

 

    
 

Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 

15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na 

celá sta Kč dolů činí 15 %. 

   

 

 

Daň z příjmu 

právnických 

osob 

   
 

Sazba daně činí 20 % (S účinností od 1. 1. 2010 se sazba mění na 

19%.). Tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o položky 

podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny 

dolů. 

 

U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje: 

a) základní sazba daně ve výši 20 % 

  
 

 

Silniční daň 

Dle objemu motoru: 

a) osobní automobil 1 200Kč - 4 200Kč 

 

 

Základem daně z bytu nebo ze samostatného nebytového prostoru je 

výměra podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru v m2 podle 
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Daň ze staveb 

 

 

 

 

 

 

stavu k 1. Lednu zdaňovacího období, vynásobená koeficientem 1,20. 

 

Základní sazba daně činí:  

a) u obytných domů 1 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,  

d) u staveb užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných 

nebytových prostorů užívaných, pro podnikatelskou činnost,  

3. sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost 10 Kč za 1 m2 

zastavěné plochy nebo upravené podlahové plochy, 

 

Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy stavby zjištěné podle 

odstavce 1 písm. a) až e) se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní 

podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě 

třetiny zastavěné plochy 

 

Základní sazba daně se násobí koeficientem přiřazeným k jednotlivým 

obcím podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidu 

 

3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel (platí pro Brno) 

4,5 v Praze; 

 

 

� Administrativn ě – právní aspekty na založení společnosti 

 

Dalším z důležitých faktorů, které ovlivňují rozhodnutí, zdali se pustit do 

podnikání či ne je administrativní náročnost a délka doby potřebné pro vyřízení všech 

formalit potřebných pro založení společnosti. Jak můžete vidět v tabulce číslo 2, Česká 

Republika patří v tomto ohledu do průměru ve srovnání s ostatními evropskými 

zeměmi. Počet nutných úkonů pro založení firmy je 10, k jejichž vyřízení je zapotřebí 

zhruba 40 dní.  

 

 



 

47 

 

Tabulka č. 2: Jak dlouho trvá, než založíte firmu v EU (zdroj:  World Bank, 

www.doingbusiness.org) 

Dánsko 4 4 

Francie 7 8 

Velká Británie 6 18 

Lotyšsko 7 18 

Litva 8 26 

Kypr 7 28 

Rakousko 9 29 

Polsko 10 31 

Česká Republika 10 40 

Maďarsko 6 52 

Slovensko 9 52 

Slovinsko 10 61 

Estonsko 6 72 

Portugalsko 11 78 

Španělsko 6 108 
 

 

3.1.3 E = economical -  rozbor hospodá řských trend ů 

 

� Negativní výhled – pokles růstu HDP v roce 2009 

 

Zatímco v posledních letech jsme mohli sledovat velmi dobrý hospodářský růst 

České Republiky v roce 2009 se očekává 3-5% pokles HDP. Již 4. čtvrtletí roku 2008 

s růstem pouhého 1% naznačilo tento negativní trend. Tento pokles je způsoben tzv. 

světovou finanční krizí, která ochromila veškerý světový obchod a většinu 

průmyslových odvětví, které růst HDP táhnou. Nedá se však říci, že by se tento 

negativní trend projevil na poklesu zájmu o cestovní ruch a ubytovací zařízení. Má však 

za následek, že investoři a banky zadržují svoje peníze, jsou více nedůvěřiví, bojí se 

investovat a tím brání růstu a rozvoji ekonomiky. Jaký bude doopravdový pokles HDP 

v roce 2009 můžeme pouze odhadovat. Nutno je však zmínit, že ve srovnání s ostatními 

evropskými zeměmi jsme na tom zatím poměrně dobře. 
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Graf č. 2: Vývoj HDP v letech 1999 – 2008 (zdroj: www.czso.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Růst mezd převyšuje růst inflace 

 

Z grafu č. 3 lze zpozorovat, že průměrná roční mzda občana České Republiky 

v posledním desetiletí pravidelně rostla daleko rychleji než inflace. Tudíž kupní síla 

českého obyvatelstva roste. To má za následek vyšší spotřebu i vyšší zájem o cestovní 

ruch a tím i poptávku po ubytovacích zařízeních.  

 

Graf č. 3: Vývoj růstu inflace v porovnání s růstem průměrné hrubé mzdy 

v letech 1999 – 2008 (zdroj: www.czso.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

� Vývoj CZK v ůči Euru 

 

Podle statistik a našich předpokladů bude většina zahraničních zákazníků ze 

zemí Evropské Unie, tudíž je velmi důležité jaký bude vývoj české koruny vůči euru. 

Do budoucna věříme, že tento problém odpadne se zavedením eura v České Republice. 

 

� Rostoucí nezaměstnanost 

 

Současná světová finanční krize se dotýká řady podniků, které jsou nuceny šetřit 

a propouštět. To se týká i podniků a firem v jihomoravském regionu. Růst 

nezaměstnanosti by se mohl negativně projevit na útratách občanů za dovolené a 

cestovní ruch. V současné době se v Brně a jihomoravském kraji nezaměstnanost 

pohybuje mezi 7 – 8%. 

 

3.1.4 P = Political – rozbor politických faktor ů 

 

� Nestabilní politická situace 

 

Výsledky posledních voleb byly velmi těsné. Síly pravice a levice jsou téměř 

stejné (pravice má o jeden hlas více). Proto je situace v parlamentu neustále napjatá. 

Konají se hlasování o nedůvěře. Pro vládu je velmi těžké prosadit svoje klíčové zákony 

a změny. Tato napjatá a téměř patová situace příliš nepřispívá k rozvoji České 

Republiky. Nutno je však pozdvihnout úspěšné předsednictví České Republiky v rámci 

Evropské unie. Díky této možnosti se Česká Republika velmi zviditelnila. To by mohlo 

mít pozitivní efekt i na cestovní ruch. 

 

� Zpřísňování norem a zákonů českým a evropským parlamentem 

 

Česká republika je členem Evropské unie. Před vstupem do EU došlo k 

harmonizaci legislativy a k úpravám standardů na úroveň EU. Tyto změny, které pro 

podnikatele často znamenají nemalé vynaložené prostředky na úpravu provozu, jejich 

neustálé zpřísňování a kontrola vyvolávají problémy zejména v malých firmách. 
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3.1.5 T = Technological / Technical – rozbor techno logických trend ů 

 

���� Využiti nových technologií 

 

Využívání nových technologií má výrazný vliv na úspěšnost nabídky hostelu, 

snižuje náklady (personální, administrativní atd.) a ulehčuje celý proces (rezervace). 

V současném ubytovacím průmyslu čím dál tím více roste využití internetu. Internet lze 

využívat pro vytvoření rezervačního systému, přes který může zákazník sám provést 

rezervaci. Zároveň se může podívat na nabídku hostelu, popř. jak pokoj, kde bude spát 

vypadá.  

 

Nejedná se však pouze jenom o využití internetu. V oblasti ubytování lze 

využívat nových technologií např. pro přípravu jídel (polotovary, automaty na jídlo), 

nové technologie v oblasti stavebnictví (vytápění – úspora energie), čistící technologie 

apod. 

 

V současné době je zejména využití internetu v oblasti hostelů neodmyslitelné. 

V současném světě se zvyšuje počet lidí, kteří využívají vizuální komunikace pro výběr 

ubytování. V tom je jedna z příležitostí pro můj projekt. Z průzkumu trhu vyplívá, že 

většina ubytovacích zařízení v Brně jakoby zaspala a tomuto trendu stále nevěnuje tolik 

pozornosti jak je v dnešním světě potřeba. 

 

���� Kvalitní infrastruktura a dobrá dostupnost 

 

Město Brno se nachází v Jihomoravském kraji a má kvalitně vyvinutou dopravní 

infrastrukturu uvnitř města, stejně jako spojení s okolními vesnicemi je bezproblémové. 

Nesmíme též zapomenout na spojení s hlavním městem Prahou, které je zajišťováno 

dálnicí D1. Celkově můžeme shrnout, že město Brno je víceméně lehce dosažitelné z 

celé České Republiky. 
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3.1.6 E = Ecological – rozbor ekologických trend ů 

 

���� Rostoucí znečištění – poptávka po ekoturismu 

 

Úspěšnost hostelu na trhu je také ovlivněna vztahem hostů i domácího 

obyvatelstva k životnímu prostředí.  V současném světě se růst ekologického vědomí 

projevuje v tendenci odmítání těch destinací, které překročily tolerovanou hranici 

znečistění. Naopak destinace, kdysi zapomenuté a bezvýznamné mohou být 

vyhledávány hosty hledající nové formy cestovního ruchu (ekoturismus, venkovní 

cestovní ruch). 

 

V tomto směru se domnívám, že je na tom Brno a Jihomoravský kraj velmi 

pozitivně. Pokud se podíváme na Brno můžeme říci, že se jedná o poměrně opravené a 

uklizené město s dobře vyřešenou dopravní situací v centru města (tunely, okruhy, 

obchvaty). Město není ani znečisťováno průmyslovou výrobou (pouze lehký průmysl). 

Okolí Brna a jižní Morava nabízí spoustu zachovalých a ekologicky neznečistěných 

míst vhodných k ekoturismu (Pálava, okolí Boskovic, Blanensko, Vranov atd.). Brno 

samotné nabízí několik parků a především brněnskou přehradu jako místo, kde 

provozovat ekoturistiku, vodní sporty, procházky atd. 
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3.2 Průzkum trhu 

 

Město Brno má vzhledem ke své poloze v rámci 

České Republiky i středoevropského prostoru 

výjimečné postavení a výborné vstupní 

podmínky pro rozvoj cestovního ruch v mnoha 

strategických oblastech. Díky své poloze, kulturním a 

historickým památkám, tradici veletržní a obchodní 

turistiky také díky svému zázemí v pohostinné a 

v mnohém unikátní jižní Moravy (Znojemsko, Moravský 

kras, Slavkovské bojiště, Pálava, Lednicko-valtický 

areál, atd.) je možné jej řadit do „zlatého“ prstence 

středoevropských turisticky velmi atraktivních měst Vídeň, Budapešť, Praha a 

Krakow. Brno je významným střediskem s tradicemi v průmyslu, dopravě, obchodu, 

kultuře, vzdělání a vědě. Je střediskem služeb a pracovních příležitostí pro relativně 

široké zázemí.  

 

Brno má poměrně dobře rozvinuté turistické služby a vytváří důležité zázemí 

nejen pro městskou a veletržní turistiku, ale také turistiku poznávací (vstupní místo 

pro výlety po celé jižní Moravě). V centru města se také 

nachází řada významných muzeí a galerií. Brno je také 

v poslední době čím dál tím více dějištěm významných 

koncertů (Rolling Stones, Metalica, Lanny Kravitz, 

Sting, Seal), festivalů (Majáles), návštěv významných 

osobností (v létě návštěva papeže Benedikta), které 

přilákají tisíce turistů. Nesmíme zapomenout ani na 

každoroční velkou cenu motocyklů, kdy většina 

ubytovacích zařízení má plno. Brno má také do 

budoucna ambiciózní plány v oblasti sportu (výstavba 

moderního fotbalového stadionu s kapacitou 30 000 

diváků a podporuje hokejovou kometu v jejím boji o hokejovou extraligu).  Zlepšení 
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sportu, popřípadě účast v některém z evropských pohárů by znamenala příliv 

návštěvníků Brna.  

 

V poslední době díky ambiciózním plánům brněnského letiště roste letecká 

doprava. Během posledních pár let bylo otevřeno několik pravidelných linek, kterými 

ročně proudí statisíce pasažérů (Ryanair – Brno – Londýn, Smart wings – Brno – 

Moskva, ČSA – Brno – Praha). Do budoucna se dá počítat s otevřením dalších linek. 

Společnost Ryanair plánuje otevření linek do Říma a obnovení letů do Barcelony. Ze 

statistik brněnského letiště v počtu odbavených cestujících lze vidět tento 

astronomický nárůst (od roku 2004 o 294%!!!). 

 

Graf č. 4: Počet odbavených cestujících – letiště Brno v letech 2004 – 2008  

(zdroj: www.airport-brno.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můžeme také pozorovat pozitivní fakt, že v Brně jsou otevírány pobočky 

světoznámých firem jako IBM, Infosys, Motorola, Honeywell, Monster atd. 

Významnou roli hrají také brněnské veletrhy, které ročně přivádí statisíce návštěvníků 

a vystavovatelů, kteří samozřejmě potřebují někde ubytovat. 

 

Nesmíme ani zapomenout na podílení se 3 brněnských univerzit (VUT, MU, 

MZLU) na výměnných studijních pobytech typu Erasmus (za rok 2008 – 610 
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zahraničních studentů). Většina těchto studentů stráví v Brně 1-2 semestry, k Brnu si 

vytvářejí citový vztah a opakovaně se sem vracejí nebo je samotné jezdí navštěvovat 

příbuzní v průběhu jejich studia. 

 

Všechny uvedené skutečnosti ukazují, že Brno má velký potenciál v oblasti 

cestovního ruchu. Z toho plyne i příležitost pro podnikání v oblasti ubytování. Z níže 

uvedených grafů lze vidět rostoucí tendenci počtu návštěvníků hromadných 

ubytovacích zařízení v Jihomoravském kraji. Od roku 2000 je tento nárůst téměř 40%. 

Na celkové návštěvnosti se zhruba 60% podílejí rezidenti ČR a 40% návštěvníci 

cizích národností.  

 

Graf č. 5: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském 

kraji v letech 2000 – 2008  (zdroj: www.czso.cz) 
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Graf č. 6: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v Jihomoravském 

kraji za rok 2008 podle měsíců (zdroj: www.czso.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu č. 6 lze vidět, že největší návštěvnost Brna a jihomoravského kraje je 

v letních měsících (červen, červenec, srpen, září).  

 

Graf č. 7: Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí 

v jihomoravském kraji za rok 2008 (zdroj: www.czso.cz) 
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Graf č. 7 pak ukazuje strukturu návštěvníků podle zemí. Z tohoto průzkumu 

plyne, že nejvíce návštěvníků je ze sousedních zemí (Polsko – 81533, Německo – 

55 139, Slovensko – 54 086, Rakousko – 21 143). Nesmíme zapomenout ani na 

návštěvníky z Ruska (23 369 i díky přímým letům z Moskvy do Brna) a Velké Británie 

(16 267 - přímý let Brno – Londýn). Překvapením je velký počet návštěvníků z Litvy 

(26 370) a Itálie (19 789 – především díky velké ceně Moto GP) 

 

3.3 Analýza konkurenčního (oborového) okolí 

 

Analýzou oborového okolí podniku (mikroprostředí) se rozumí posouzení 

charakteristiky trhu. To znamená jaký je předpoklad dalšího vývoje trhu (růst, stagnace 

či pokles síly konkurence, vyjednávací schopnosti zákazníků a dodavatelů). Jako nástroj 

pro tento úkol jsem se rozhodl použít Porterův model konkurenčního prostředí. 

 

Vliv odběratelů (zákazníků) 

 

Je třeba říci, že konkurence v oblasti ubytovacích zařízení jako celku je v Brně 

poměrně vysoká. Dalo by se tedy říci, že zákazník má hodně alternativ, může si vybírat 

a jeho vyjednávací síla je tím vysoká. To ovšem platí pouze pro určitý segment 

zákazníků (vyhledávající dražší, luxusnější druh ubytování v centru města). Pro 

segment vyhledávající druh ubytování jakým bude náš hostel (nízká cena, výhodná 

poloha, základní služby) již tolik alternativ není (alespoň poblíž centra města – viz 

konkurence).  

 

Hlavními faktory při rozhodování zákazníka o volbě ubytovacího zařízení hraje 

a bude hrát hlavní roli především cena a poloha. Spokojenost zákazníků a jejich 

opakovaná návštěva či pozitivní doporučení potencionálním zákazníkům je to 

nejdůležitější pro budoucnost hostelu. Proto je důležitým faktorem také kvalita, 

komplexnost a schopnost uspokojit speciální požadavky zákazníka. 
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Vliv dodavatelů 

 

Hlavní faktory ovlivňující vyjednávající sílu dodavatelů jsou síla konkurence 

mezi dodavateli, důležitost (velikost) nakupujícího pro dodavatele a jedinečnost 

prodávaného výrobku či služby. 

 

Pro provoz ubytovacího zařízení obecně jsou používány běžně dostupné výrobky 

a materiály a díky velké početnosti dodavatelských firem v České Republice je a bude 

přechod k jiným dodavatelům bezproblémový. 

 

Dá se předpokládat, že budeme využívat služeb jiných společností. Především 

k propagaci hostelu bude nutné najít vhodné partnery (tisk, cestovní kanceláře, 

internetové bannery, správa internetových stránek a rezervačního systému). Oblast 

reklamy je v ČR vysoce rozvinuta a trh je velmi konkurenční. Proto se domnívám, že i 

z pozice malého zákazníka, nebude problém najít vhodného partnera za přijatelnou 

cenu. 

 

Stav soupeřivosti 

 

 Jak již bylo zmíněno, konkurence v oblasti ubytovacích služeb jako celku je 

poměrně vysoká. Její intenzita se však liší podle cílového segmentu zákazníků. 

V oblasti cenově přijatelnějšího ubytování poblíž či v centru města je konkurence 

poměrně přijatelná. V Brně se nachází pouze 3 ubytovací zařízení, které lze na internetu 

najít po zadání slova „hostel“ (jeden z nich funguje pouze červen – srpen a druhý je 

spíše noční klub s erotickými službami). Všichni tito konkurenti vznikli za poslední 2 

roky, což ukazuje na růst příležitostí v této oblasti. Významnou konkurencí jsou také 

penziony, kterých je v Brně velká řada. Cenou a nabídkou služeb jsou podobné 

nabídkám brněnských hostelů. Svou polohou však nikoliv (obvykle v odlehlých částech 

Brna).  

 

 Celkově tedy lze říci, že jediným reálným konkurentem na poli hostelů je zatím 

pouze hostel Fléda (viz. konkurence). Pozitivní je také fakt, že růst nabídky v oblasti 
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ubytovacích zařízení není zdaleka tak vysoký jako růst počtu návštěvníků a cestovního 

ruchu v Brně a jeho okolí (od roku 2000 – 40% - viz. graf č. 5). Z toho se dá 

předpokládat, že konkurenční tlak a síla soupeřivosti bude do budoucna narůstat. 

K tomu, abychom nebyly touto konkurencí vytlačeni z trhu bude potřeba co nejrychleji 

získat dobré jméno, tržní podíl a zároveň pečlivě sledovat kroky a změny strategií 

našich konkurentů (cena, reklama, nabízené služby atd.) 

 

Hrozba náhražek 

 

Zde se nenachází až tak velké nebezpečí. Nabízené služby ubytovacích zařízení 

ve své podstatě substituty nahradit nelze. V plánované nabídce plánujeme nabídnout 

vše, co nabízí i konkurence, naopak se snažíme nabídnout něco navíc. 

 

Stav možného vstupu nových firem do oboru 

 

Jak již bylo zmíněno, rostoucí počet návštěvníků Brna a růst cestovního ruchu 

sebou přináší příležitosti pro podnikání. Na druhou stranu náklady vstupu na trh jsou 

poměrně vysoké. Pronájem prostor v této oblasti není příliš vhodný, protože sebou nese 

riziko budoucích neshod s majiteli. Ztráta lokality by pro hostel znamenala vážné 

problémy a ztrátu toho co se dlouhou dobu budovalo. Proto je potřeba vhodné místo 

k provozování hostelu vlastnit či koupit. K tomu je potřeba velkých investic. 

Také je velmi obtížné najít a získat místo, které bude výhodně situované (poblíž centra) 

a zároveň vhodné pro provozování ubytovacího zařízení typu hostel. 

 

 Dalšími problémy (pokud není budova kompletně ve vlastnictví hostelu) mohou 

být souhlasy ostatních vlastníků budovy (bytů) k provozu. Pokud jeden z vlastníků 

nebude s provozem souhlasit, lze se obrátit na soud, který rozhodne zdali se jedná o 

námitku odůvodněnou či ne. Takový soud však může trvat dlouhou dobu a do té doby 

nemůže hostel začít svůj provoz. Další podmínkou k provozování ubytovacích služeb je 

získání živnostenského oprávnění. To však nepředstavuje příliš velký problém. 
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Celkově lze tedy konstatovat, že bariéry vstupu do tohoto odvětví jsou poměrně 

vysoké. 

 

Tabulka č. 3: Porterův model odvětví (zdroj: autor) 

Vliv 

odběratelů 

(zákazníků) 

Vliv 

dodavatelů 

 

Stav 

soupeřivosti 

 

Hrozba 

náhražek 

 

Stav možného vstupu 

nových firem do 

oboru 

vysoký nízký - střední vysoký nízká střední 

 

3.4 Konkurence 

 

Podle následujícího výčtu ubytovacích zařízení lze konstatovat, že konkurence je 

zastoupena v Brně dobře, ale v porovnání s ostatními městy to není až tak hrozné 

(Praha, Český Krumlov, Karlovy Vary, Olomouc…). V případě, že budeme chtít na trhu 

uspět, budeme muset nabídnout něco, co nikdo z konkurentů nenabízí nebo 

přinejmenším to co ostatní. Je třeba říci, že přímý konkurenti typu hostel jsou v Brně 

pouze 3 (z toho 1. funguje pouze červenec – srpen a 2. Je spíše noční klub s erotickými 

službami). Ostatní konkurence jsou hotely a pensiony. Ty jsou ovšem cenově dražší a 

ve většině případů vzdálené od centra města. 

 

Hostel Fléda 

Adresa: Štefánikova 24, 602 00 Brno  

Telefon:533 433 638 

Email: info@hostelfleda.com, www.hostelfleda.com/ 

Kapacita: 31           Cena: 330 - 400 

 

☺☺☺☺ Dobrá poloha (nedaleko centra), součást klubu Fléda (koncerty, kino), nový 

nábytek, poblíž supermarketu, dobře dostupná poloha (MHD) 

☺☺☺☺ Výborné webové stránky, lze vyhledat a rezervovat přes www.hostelworld.com 

���� V noci ruch z klubu Fléda 
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Hostel Jánská (funguje pouze červen, srpen) 

Jánská 22, Brno 

Tel.: 542 213 573 

Email: brno@travellers.cz, www.travellers.cz 

Kapacita: 70           Cena: 350 

 

☺☺☺☺ Výborná poloha v centru města, velká kapacita 

���� Funguje pouze v období letních prázdnin (v prostorách školy), lůžka jsou 

umístěny ve třídách po 20, nevybavenost 

 

Pension BVV ***  

Hlinky 28a, 603 00 Brno 

tel. | phone: 543 213 426 

e-mail: praskova@c-box.cz, www.bvv.cz/ft 

Kapacita: 42           Cena: 900 - 3000 

 

☺☺☺☺ Výborná poloha (blízko BVV i centra), dobře vybavené pokoje, snídaně v ceně 

���� Příliš vysoké ceny (v době největších veletrhů i 3000 Kč za lůžko) 

���� Pension má dobré finanční zázemí (patří přímo BVV), neatraktivní webové 

stránky (chybí internetový rezervační systém) 

 

Penzion Černá *** 

Minská 23, 616 00 Brno 

tel. | phone: 549 240 569 

e-mail: penzioncerna@seznam.cz, ubytovanicerna.zde.cz 

Kapacita: 10           Cena: 450 - 1600 

 

☺☺☺☺ Vhodné pro konzervativní cestovatele či rodiny, užitečné webové stránky 

���� Nevýhodná poloha, malá kapacita 
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Pension Juventus Club 

Pionýrská 7, 602 00 Brno 

tel. | phone: 549 251 180 

e-mail: jkudlacek@raz-dva.cz, juventus.wz.cz 

Kapacita: 12           Cena: 750 - 1050 

 

☺☺☺☺ Vhodné pro rodiny či páry, v přízemí restaurace a noční klub 

���� Možnost pouze dvoulůžkových pokojů (platí se za pokoj, ne za osobu), starý 

nábytek, zastaralé webové stránky  

 

Penzion Na starém Brně 

Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno 

tel. | phone: 777 567 345 

e-mail: info@penzion-brno.com, www.penzion-brno.com 

Kapacita: 13           Cena: 900 - 1500 

 

☺☺☺☺ Vhodné pro rodiny či páry, dobrá poloha, pěkné webové stránky, nově vybavený 

���� Možnost pouze 1-2lůžkových pokojů (platí se za pokoj, ne za osobu), vysoké ceny 

v období veletrhů  

 

Penzion Orange 

Koliště 71, 602 00 Brno 

tel. | phone: 543 254 085 

e-mail: info@ubytovaci.info, www.ubytovaci.info 

Kapacita: 12           Cena: 700 - 1600 

 

☺☺☺☺ Poblíž vlakového a bus. nádraží, nově vybaveno, cena včetně snídaně, internetu 

���� Možnost pouze 2lůžkových pokojů (platí se za pokoj, ne za osobu), vysoké ceny 

v období veletrhů 
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3.5 Cílový segment zákazníků 

 

Dalším důležitým krokem je výběr vhodného cílového segmentu z hlediska 

hostelu, tak aby splnil určité předpoklady, které zaručí, že obrat a tržby realizované 

v době jeho pobytu zabezpečí nejen návratnost nákladů vynaložených na získání 

segmentu, ale i přiměřený zisk. Rozhodnutí o výběru cílového segmentu je jedním 

z nejdůležitějších rozhodnutí hostelu, od kterého se potom odvíjí strategie na trhu. 

 

 Hlavní roli při volbě cílového segmentu hrají kritéria (geografická, 

demografická, sociálně-ekonomická). Jde o to co nejlépe znát životní styl cílového 

segmentu (činnosti, zájmy, názory) a podle toho vytvořit vhodný marketingový mix. 

 

Náš cílový segment 

 

 Dá se říci, že téměř všechny hostely v Evropě a ve světě jsou zaměřeny na 

stejnou cílovou skupinu. Na tuto skupinu bude zaměřen i náš hostel. Z demografického 

pohledu se jedná především o lidi ve věku od 15 do 50 let, tedy lidé v aktivním věku, 

kteří rádi cestují, rádi se baví, seznamují a poznávají nová místa. Ve většině případů se 

jedná o svobodné lidi, páry bez dětí, studenty nebo party lidí cestující za zábavou. 

 

���� Primární trh  

 

Očekáváme, že náš primární trh z tohoto segmentu budou mladí lidé ve věku 18 

až 28 let, povětšinou studenti, kteří to co by utratili za luxus v hotelech raději utratí za 

zábavu nebo cestování. Prioritou při jejich hledání ubytování je především cena a 

poloha poblíž kulturních památek a míst, kde mohou v noci najít zábavu. Od ubytování 

samozřejmě očekávají kvalitu, ale nevyžadují tolik pohodlí, soukromí a luxusu jako 

například starší lidé nebo rodiny s dětmi a nedělá jim problém například sdílet pokoj i 

s více lidmi.  

 

Nelze ale říci, že naši návštěvníci budou pouze lidé, kteří hledí jen na cenu. 

Hostely jsou velmi často vyhledávány lidmi nejen kvůli jejich ceně a poloze, ale i proto, 
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že jsou místem, kde se můžou velmi lehce seznámit s novými lidmi a večer dohromady 

zažít dobrou zábavu. Takovým místem bude i náš hostel.  

 

���� Sekundární trh 

 

Očekáváme, že našimi zákazníky budou velmi často i lidé v produktivním věku 

(28 až 50 let) hledající ubytování, kde budou mít svoje soukromí. Mohou to být to páry 

nebo mladé rodiny s dítětem, které si vyberou náš hostel především kvůli ceně a poloze 

poblíž kulturních památek. Očekáváme také, že díky výhodné poloze náš hostel budou 

často vyhledávat i vystavovatelé a návštěvníci brněnských veletrhů. Pro tento 

sekundární trh budou k dispozici 2 lépe vybavené dvoulůžkové pokoje s možností 

přistýlky. 

 

3.6 Analýza vnitřního prostředí společnosti – SWOT 

 

Pro celkovou analýzu podnikatelského prostředí jsem se rozhodl použít i analýzu 

SWOT. Je sice pravda, že společnost se bude teprve zakládat, tudíž zatím není možné 

posoudit a vyhodnotit její silné a slabé stránky úplně objektivně. Velká většina otázek je 

však již zodpovězena (organizační plán, finanční plán, poloha, marketingový plán atd.)  

a budoucí vize jak by měl hostel vypadat a fungovat je jasná. Proto jsem se rozhodl už 

nyní zhodnotit budoucí silné (strenghts)  a slabé (weaknesses) stránky hostelu a také 

určit příležitosti (opportunities), kterých by měl hostel do budoucna využívat ve svůj 

prospěch, ale také hrozby (threats), kterým bude muset v blízké budoucnosti 

pravděpodobně čelit. Závěry z této analýzy budou sloužit jako podklady pro 

vypracování celkové strategie. 

 

3.6.1 Silné stránky (Strenghts)  

 

���� Výborná poloha – výborná poloha hostelu (ulice Pekařská) téměř v centru města je 

jedna z velkých konkurenčních výhod. V porovnání s konkurencí bude náš hostel 

nejblíže ze všech centru města. Ulice Pekařská je svou polohou výhodná hned 
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z několika důvodů: nachází se poblíž největších brněnských architektonických 

skvostů (hrad Špilberk a kostel Petrov), je poblíž centra města, je lehce dostupná 

městskou hromadnou dopravou, je poměrně blízko vlakovému a autobusovému 

nádraží. Nesmíme zapomenou ani na výhodu blízkosti k BVV a hale Rondo. 
 

���� Moderní webové stránky a rezervační systém – na rozdíl od většiny konkurence 

si plně uvědomujeme důležitost internetu jako místa, kde si potencionální zákazník 

hledá své budoucí ubytování. Proto vytvoříme moderní a atraktivní webové stránky, 

kde si bude moci zákazník prohlédnout prostory, dozvědět se o cenách, službách, 

pomocí rezervačního systému zjistit obsazenost hostelu, popř. zarezervovat si místo. 

Stránky budou mít možnost zobrazení v cizích jazycích (angličtina, němčina, 

ruština, španělština, francouzština, portugalština, italština). Náš hostel bude možné 

najít na všech dobře známých vyhledávacích portálech (hostelworld, lonely planet). 
 

���� Vlastnictví prostor – fakt, že budova patří jednomu majiteli je velkou výhodou. Pro 

provozovaní ubytovacích hostinských služeb je tedy zapotřebí souhlasu pouze jedné 

osoby (vlastníka) a předejde se tak možným sporům s majiteli ostatních bytů o 

povolení provozovat ubytovací zařízení v domě. Vlastnictví prostor nám dává také 

důležitou možnost svobodně upravovat prostory pro potřebu provozování hostelu. 
 

���� Fyzický stav prostor – prostory, kde budou bydlet hosté jsou nedávno 

zrekonstruované, nově vymalované, vybavené novým nábytkem, zařízené 

v moderním a originálním stylu. 
 

���� Jazyková vybavenost vlastníků – alespoň ze začátku bude veškerá komunikace na 

dálku se zákazníky probíhat přes vlastníky (rezervace, e-maily, telefonáty). Oba 2 

vlastníci mluví dohromady (anglicky, francouzsky a španělsky). I to lze brát za 

výhodu, protože zákazníci se budou moci v případě potřeby domluvit pohodlněji 

v jejich rodném jazyce. 
 

���� Konexe a zkušenosti vlastníků – oba vlastníci jsou vášnivými cestovateli. Díky 

cestování a několika studijním pobytům v zahraničí (Francie, Velká Británie, 
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Kolumbie) získaly nejen cenné kontakty v zemích po celém světě, ale i představu o 

tom jak má dobrý hostel vypadat a fungovat. 
 

���� Kvalita poskytovaných služeb – naší hlavní silnou stránkou, která bude tvořena 

všemi výše zmíněnými silnými stránkami bude kvalita poskytovaných služeb. To je 

základ toho, aby náš hostel získal dobré jméno a náš plán byl úspěšný. 

 

3.6.2 Slabé stránky (Weaknesses)  

 

���� Nováček na trhu – je pravděpodobné, že ne všechno bude hned od začátku 

fungovat perfektně. Bude zapotřebí určitého času pro vybudování dobré pozice na 

trhu, vyladění strategií (marketingové, organizační, finanční), informování cílového 

segmentu o hostelu. Vyladit celkové fungování tak, aby bylo bez problému. Toho 

můžeme lépe dosáhnout i díky našim kontaktům v Polsku, kde naši kamarádi již 

provozují 2 hostely. Od nich se můžeme mnohé naučit, okoukat, nechat si poradit a 

vyvarovat se tím spoustě chyb. 
 

���� Možný špatný odhad zájmu o službu – kromě všech pozitivních faktorů, které 

ukazují, že by náš podnikatelský plán mohl být úspěšný (viz. předešlé analýzy a 

průzkum trhu) jsou zde i určité obavy. Hlavní otázkou je zda-li bude o naše služby 

takový zájem jaký očekáváme. Podvědomí obyvatelstva ČR o hostelech není tak 

vysoké jako v jiných evropských zemích, kde je tento způsob ubytování hojně 

využíván. Na druhou stranu příkladem, že hostely mohou v ČR dobře fungovat a 

prosperovat nám může být celá řada hostelů v Praze, ale např. i v Olomouci nebo ve 

Znojmě, tedy na místech, která jsou daleko menší než Brno, i míň navštěvována. 
 

���� Sezónní výkyvy návštěvnosti – návštěvnost všech ubytovacích zařízení je více či 

méně závislá na cestovním ruchu. Míra cestovního ruchu ve střední Evropě se 

během roku velmi liší (viz graf č.6 – str.). Nejvyšší míra cestovního ruchu je v Brně 

během letních měsíců (červen, červenec, srpen), kdy do Brna měsíčně dorazí 140 až 

160 tisíc návštěvníků. Naopak během zimních měsíců (prosinec, leden, únor) je to 

až 3 krát méně (40 – 60 tisíc).  
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���� Malá kapacita – plánovaná kapacita 20 lůžek nemusí vždy stačit. Zvláště v letních 

měsících, kdy cestovní ruch vrcholí nebo při velkých událostech v Brně (koncerty, 

velká cena moto – GP). 
 

3.6.3 Příležitosti (Opportunities)  

 

���� Rozšiřování okruhu zákazníků přes stávající spokojené klienty – spokojenost 

našich zákazníků a vybudování si dobré pověsti je klíčem úspěchu. Spokojený 

zákazník se při další návštěvě Brna znovu vrátí, ale i doporučí náš hostel přátelům. 
 

���� Růst cestovního ruchu – cestovní ruch v jihomoravském kraji je po Praze druhým 

největším v ČR a od roku 2002 vzrostl téměř o 50% (viz. kapitola analýza trhu). I 

do budoucna lze očekávat pozitivní vývoj v tomto směru. 
 

���� Spolupráce s jinými firmami v oblasti společných zájmů – spokojenost 

zákazníků závisí nejen na kvalitě ubytování, ale i na šířce nabízených služeb. Proto 

budeme poskytovat kromě ubytování i možnosti výletů v okolí Brna (Moravský 

kras, Lednicko-valtický areál, Slavkov atd.) nebo i do jiných oblastí ČR, možnost 

průvodce po Brně a jeho okolí, možnosti zážitků (seskok padákem, lanové centrum), 

možnost půjčení si auta. K tomu budeme využívat spolupráce s firmami, které se na 

tyto služby specializují. 
 

���� Rozšíření nabídky služeb – do budoucna se naskytuje možnost nebýt pouhým 

zprostředkovatelem nabízených extra služeb (výlety, průvodce, zážitky, půjčení 

auta…), ale začít tyto služby provozovat samostatně. Podle popularity a zájmu o 

tyto služby se rozhodneme co bychom mohli začít provozovat samostatně. 
 

���� Rozšíření prostor / otevření dalšího hostelu – v případě úspěchu a velké 

návštěvnosti našeho hostelu je zde možnost rozšíření kapacity o dalších 10 – 20 

lůžek (využití ostatních bytů domu). Do budoucna přemýšlíme i o otevření dalších 

hostelů v ostatních městech.  
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3.6.4 Hrozby (Threats)  

 

���� Růst konkurence – konkurence v oblasti hostelů zatím není v Brně příliš vysoká 

oproti jiným místům ČR (Praha, Český Krumlov, Olomouc). V Brně jsou zatím 

pouze 2 hostely (Fléda, Hostel Jánská). I průzkum trhu nám ukázal, že Brno 

potenciál v této oblasti má a je zde podnikatelská příležitost. Této příležitosti bude 

chtít časem využít jistě i někdo jiný než jenom my. Proto předpokládáme růst 

konkurence. 
 

���� Změna legislativy – změna legislativy by mohla negativně ovlivnit naši činnost. 

Služba ubytování spadá podle současného obchodního zákoníku do služeb, které 

jsou daněny sníženou sazbou daně 9% (pro právnické osoby). U fyzických osob 

provozujících tyto služby je to 15%. Možné zařazení této služby do skupiny, které 

jsou daněny normální sazbou (20%) by zvýšilo cenu našich služeb o 11%. Další 

hrozbou jsou i možné změny v občanském zákoníku (dodržování nočního pořádku) 

nebo i zpřísnění podmínek pro provozování ubytovacích služeb. Vzhledem 

k blízkým předčasným volbám a budoucí nové vládě lze některé tyto změny 

očekávat. Mohou ale být i pozitivní. 

 

���� Snížení kupní síly obyvatelstva (finanční krize) – finanční krize způsobuje pokles 

kupní síly obyvatelstva. Lidé méně utrácejí, mají obavy z budoucnosti a více šetří. 

Cestovní ruch je naštěstí jednou z méně postižených oblastí této finanční krize. Fakt, 

že se lidé budou snažit ušetřit by k nám vzhledem k našim nízkým cenám mohl 

přivést nové zákazníky. Tato hrozba by pro nás mohla mít tedy i pozitivní efekt.  
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4. Vlastní návrh řešení 

4.1 Původ podnikatelského záměrů 

 

Jak již bylo zmíněno, uvedené prostory, kde bude hostel provozován patří mým 

rodičům. Jedná se celkově o čtyři byty, které byly v minulosti pronajímány. Z důvodů 

rizik a problémů spojených s pronájmem těchto bytů (insolventnost klientů, problémy 

s vystěhováním, nízké příjmy) se rozhodli dát mi možnost zřídit ze dvou bytů, které se 

podařilo uvolnit, hostel. 

 

Dalším důvodem tohoto nápadu je snaha o diverzifikace příjmů. Rodina je až příliš 

závislá na příjmech otce (podnikatel v oblasti grafického designu) a obává se 

negativního efektu finanční krize, která zasahuje i oblast marketingu a s tím spojeného 

grafického designu. Tento plán zároveň dává možnost mně (synovi) realizovat se, 

využít své znalosti získané během studia na VUT fakultě podnikatelské a zkušenosti 

získané během několika studijních pobytů v zahraničí (Anglie, Francie, Kolumbie). 

 

4.2 Mise a vize podnikatelského záměru 

 

Mise – misí mého podnikatelského záměru je využití 2 volných bytů na ulici 

Pekařská v Brně k vytvoření hostelu, který se bude jmenovat hostel Brno a úspěšně 

začít jeho provoz. To znamená získat zákazníky a co nejvíce využít kapacity hostelu (20 

lůžek) za účelem pokrytí nákladů a dosažení zisku mnohem lepšího než kdyby byly 

byty pouze pronajímány.  

 

Vize – vizí společnosti a hostelu je získání si klientely a vybudování si dobrého 

jména. Bude-li tento předpoklad splněn, dá se uvažovat o dalším rozšíření hostelu 

využitím zbývajících 2 bytů. Tím by bylo možno dosáhnout kapacity až 40 lůžek. Rád 

bych do budoucna provoz hostelu dostal na úroveň, kdy hostel bude schopný 
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samostatného provozu bez mé přítomnosti, abych se mohl naplno věnovat tvoření 

dalších podnikatelských plánů (otevření dalších hostelů v jiných městech, jiné aktivity). 

 

4.3 Základní informace o podniku 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a druhu podnikání jsem došel k závěru, 

že pro můj podnikatelský záměr bude nejlepší možnou právní formou společnost 

s ručením omezeným. Hlavním důvodem proč jsem se rozhodl pro tuto formu je 

výhodnost omezeného ručení. V případě krachu společnosti nemusím ručit nemovitostí 

(prostory hostelu). 

 

Právní formou bude tedy obchodní společnosti – společnost s ručením omezeným. 

Společnost bude mít jednoho zakladatele (Bc. Jan Hanuš), její kapitál bude činit 

550.000 Kč. Tato částka bude splacena v hotovosti. Společnost bude založena 

v červnu/červenci roku 2009 tak, aby byla schopna nejpozději na začátku července 

zahájit podnikatelskou činnost. Společnost se bude jmenovat podle jména hostelu 

„Hostel Brno s.r.o.“. Tento název jsem zvolil kvůli jednoduchosti hledání tohoto 

slovního spojení na internetu a také v závislosti na volných internetových doménách. 

Internetové stránky budou k nalezení na adrese www.hostelbrno.cz nebo 

www.hostelbrno.com.  

 

4.4 Předmět podnikání 

 

Hlavní službou hostelu Brno bude poskytování ubytovacích služeb. Vzhledem 

k tomu, že hostel bude mít kapacitu 20 lůžek, bude potřeba zažádat o povolení k 

provozování hostinské činnosti. Jedná se o živnost řemeslnou (do 10 lůžek stačí pouze 

živnost „ubytovací služby“, což je živnost volná). Proto bude potřeba, aby alespoň jeden 

ze zaměstnanců splňoval podmínky pro udělení této živnosti (vyučení, praxe – 

viz.organizační struktura). 
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 Mimo to bude moci zákazník využít možnost stravování (snídaně, snacky – 

bagety, pizza, chipsy…), směny peněžních prostředků, půjčovnu kol a také stylový bar, 

který bude součástí recepce (viz. Marketingový mix – produkt/služba). K uvedeným 

službám bude zapotřebí získat potřebná živnostenská oprávnění. 

 

• Pronájem a půjčování věcí movitých – volná živnost  

• Provozování cestovní agentury – vázaná (o této živnosti zatím pouze uvažuji) 

• Hostinská činnost – řemeslná6 

• Registrace ke směnárenské činnosti7 

 

4.5 Marketingový mix – 4P (7P) 

4.5.1 Product – Produkt / služba  

 

Hlavní službou hostelu Brno bude poskytování ubytovacích služeb. Jedná se o 

levné přesto komfortní ubytování s novým nábytkem, standardním vybavením a 

charakteristickou atmosférou jakou správný hostel má mít. K dispozici bude 6 čistých a 

stylově vybavených pokojů. Dva privátní 2lůžkové pokoje a čtyři 4lůžkové pokoje. 

Dohromady tedy 20 lůžek. V každém pokoji budou postele vyrobené z masivního 

dřeva, uzamykatelné skříňky na osobní věci a stůl s židlemi. Ve všech 4 lůžkových 

pokojích budou 2 patrové postele. V privátních 2lůžkových pokojích budou 2 

samostatné postele s možností spojení v jednu manželskou postel. K dispozici budou 2 

sdílené koupelny se záchody a sprchami, které budou hned vedle pokojů. 

 

Kromě příjemných a čistých pokojů bude moci zákazník využít i dalších výhod 

včetně kuchyňského koutu (lednička, mikrovlnka, varná konvice a další kuchyňské 

vybavení), Wifi připojení a kulturního a dopravního infoservisu na recepci. Všechny 

tyto služby budou zahrnuty v ceně ubytování.  

                                                 
6 Zákon č. 469/2000 Sb. 

7 Zákon č. 219/1995 Sb. 
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Mimo to bude moci zákazník využívat dalších extra služeb, které už budou 

placeny navíc. Bude zde možnost stravování (snídaně, snacky – bagety, pizza, 

chipsy…), směny peněžních prostředků na koruny a naopak, půjčení kol. Ve spolupráci 

s jinými firmami budou v naší nabídce i možnosti nevšedních zážitků (seskok padákem, 

let balónem, lanové centrum), možnost půjčení auta, průvodce po Brně, zorganizování 

dalších výletů po okolí Brna (Moravský kras, Lednicko-valtický areál, Slavkov atd.) 

nebo do jiných částí ČR, možnost kurzů windsurfingu či kiteboardingu na jižní Moravě. 

 

 Součástí recepce bude i malý stylový bar, který bude sloužit jako společenská 

místnost pro návštěvníky a bude ideálním prostředím pro setkávání se s ostatními 

cestovateli nad sklenkou něčeho dobrého. Tento bar bude otevřen každý den od 8 hodin 

ráno do 11 hodin večer.  

4.5.2 Price – Cena  

 

Ceny našich služeb jsou stanoveny především podle cen konkurence, nákladů na 

provoz a také podle požadované marže. Naše ceny budou téměř stejné jako ceny u 

našeho největšího konkurenta (Hostel Fléda). Za tuto cenu budeme ale nabízet 

výhodnější polohou (blíž centru a památkám), širší škálu služeb a vstřícnější přístup k 

zákazníkům. Předpokládané ceny jsou 350Kč za lůžko ve 4lůžkovém pokoji a 400Kč za 

lůžko v 2lůžkovém pokoji. Pro zákazníky, kteří budou v našem hostelu 6 nocí bude 

7.noc zdarma. Tyto ceny jsou daleko nižší než ceny většiny ubytoven, penzionů či 

hotelů, které by se dali srovnávat s typem našeho ubytování. 

 

Cena za snídani bude jednotná 50 Kč/osobu a bude nutno ji objednat den 

předem. Kromě toho bude možnost dát si něco na zub v baru (pizza, sendvič, utopenec, 

nakládaný hermelín, obložená bageta, chipsy a jiné pochutiny). Tyto ceny budou 

nastaveny podle nákupních cen (vždy dvojnásob nákupní ceny). Stejně tak tomu bude i 

u nápojů (alkoholické, nealkoholické nápoje, teplé nápoje, atd.) 

 

 Cena za půjčení kola je 60kč/h nebo 300kč/den plus záloha za kolo (1000kč). 

Celkem budou k dispozici 4 kola. K dispozici bude i pračka, která bude fungovat jako 

automat. 1 vyprání bude stát 100kč. Na recepci bude možno kopit prací prášek. Tyto 
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ceny jsou zatím jen orientační a budou se měnit podle toho jaký o ně bude zájem. Ceny 

za směnu peněz se budou odvíjet od aktuálního kurzu. Ostatní ceny extra služeb (výlety, 

nevšední zážitky, průvodce, půjčení auta) budou stanoveny podle cen firem, kterým 

budeme naše zákazníky zprostředkovávat. Za to si samozřejmě budeme účtovat 

dohodnutou provizi.  

4.5.3 Place – Místo (distribuce)  

 

Pro každý podnik poskytující jak ubytovací tak pohostinské služby je správný 

výběr místa provozovny jedním ze základních faktorů pro úspěch. A právě v tomto 

faktoru vidím hlavní konkurenční výhodu hostelu Brno. Oproti našim konkurentům 

(penziony, levnější hotely, ubytovny) se hostel Brno bude nacházet blízko centra města 

na ulici Pekařská. Z vlastních zkušeností vím, že stejně jako cena je i tento faktor pro 

cestovatele velmi důležitý při jejich rozhodování o tom, kde strávit noc. Ulice Pekařská 

je velmi frekventovaná, dostupná MHD či nočním rozjezdem. Během dne tudy projde či 

projede mnoho lidí, kteří se takto dozvědí o tomto novém hostelu. Tato výhodná poloha  

dává tedy také propagační výhodu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 4: Umístění hostelu Brno 

 



 

73 

 

4.5.4 Promotion – Marketingová komunikace  

 

Vzhledem k druhu služby a faktu, že naše cílová skupina zákazníků není až tak 

široká by bylo plýtváním peněz platit nějakou rozsáhlou kampaň. Domnívám se, že 

v případě ubytovacích služeb se lidé rozhodují pečlivěji a především podle hodnocení 

na internetových zprostředkovatelích (hostelworld.com, hostels.com, levneubytovani.cz 

apod.). Proto jak už bylo zmíněno bude náš hostel umístěn v internetových databázích 

typu hostelworld.com, hostels.com, hostelbookers.cz apod. Z vlastních zkušeností a 

názorů ostatních cestovatelů vím, že tyto servery jsou hojně využívány. Zákazník na 

nich má možnost dozvědět se nabídku hostelu (cena, služby, poloha, komentáře 

předešlých návštěvníků), prohlédnout si fotky prostor a v případě zájmu provést 

rezervaci. 

 

Kromě toho plánujeme zatím bezplatně registrovat naše webové stránky na 

vyhledávacích serverech (seznam, centrum, atlas atd.) a používání originálních bannerů 

na vytipovaných internetových stránkách či fórech navštěvovaných naším cílovým 

segmentem (stránky o cestování, fóra vysokých škol a univerzit). V plánu je i vytvoření 

menších atraktivně vypadajících letáků informujících o existenci našeho hostelu. Tyto 

letáky bychom chtěli pravidelně umísťovat po českých univerzitách. 

 

Důležitým propagačním zdrojem budou také naše vlastní internetové stránky 

hostelbrno.cz, které budou velmi lehce k nalezení internetovými vyhledávači typu 

google.com nebo seznam.cz. V tomto případě chceme, aby stránky byly atraktivní, 

originální, aby potencionálního zákazníka na první pohled zaujali a zároveň, aby bylo 

velmi jednoduché orientovat se v rezervačním systému popř. provést rezervaci. Na 

stránkách budou všechny důležité informace týkající se cen, služeb, lokality hostelu, 

kontakty, vzkazy od předchozích návštěvníků atd. Proto vyčleníme vyšší prostředky na 

tvorbu těchto internetových stránek. Uvědomujeme si totiž, že v dnešním světě je tohle 

hlavní cesta, která k nám přivede zákazníky. 
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4.5.5 People – Lidský faktor  

 

Tento faktor je stejně jako například v oblasti pohostinství velmi důležitý i 

v oblasti ubytovacích služeb. Dojem zanechaný na zákazníkovi je z velké míry tvořen 

tím jak se k němu chovala obsluha. V ubytovacích zařízeních je to většinou ochota a 

schopnosti recepčního/recepční. Nezáleží tedy pouze na kvalitě hlavní služby. Velmi 

dobře si uvědomuji jak důležitý je výběr a školení zaměstnanců. 

 

Školení a dobře zaplacení zaměstnanci jsou vždy v práci spokojenější, loajálnější 

a také více pracovití. Výsledkem je vyšší hodnota služeb – účinnější a účelnější 

vytváření hodnoty pro zákazníka. Z toho potom získáváme spokojené a loajální 

zákazníky, kteří se k nám při další návštěvě Brna znovu vrátí a třeba náš hostel i 

doporučí svým přátelům. Celkovým výsledkem tohoto řetězce, který začíná u 

zaměstnance je zdravý růst hostelu a tím i zisků ze služeb. 

 

V počátcích se proto budu starat o co největší část komunikace se zákazníky 

sám. Plánuji zaměstnat 2 recepční, kterým budu postupně přidávat úkoly a pravomoc. 

 

4.5.6 Partnership – spolupráce + Packaging - balí čkování  

 

Jak již bylo zmíněno, jedním z našich cílů je poskytovat zákazníkům širokou 

nabídku služeb nejen co se týče ubytování, ale i možností jak nejlépe strávit čas v Brně 

nebo jeho okolí. Právě tyto extra možnosti plus výhodná poloha v centru města by 

mohli být našimi hlavními konkurenčními výhodami. Zákazníkům budeme kromě 

služeb hostelu nabízet také organizované poznávací výlety především v rámci Moravy 

(Moravský kras, Lednicko-valtický areál, Slavkov), v zimě možnosti lyžování (tzv. 

balíčky – doprava, skipas, potřebná výbava, popř. zajištění ubytování), nevšední zážitky 

(seskoky padákem, lety balónem, lanové centrum), návštěvy vinných sklípků jižní 

Moravy, kurzy kiteboardingu a windsurfingu na jižní Moravě apod.  

 

Díky těmto spoluprácím dosáhneme vyšší spokojenosti zákazníka plus možné provize 

za zprostředkování služeb. Zde je neúplný seznam uvažovaných nabízených služeb: 
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Zážitková agentura Fan motion (www.lide.fanmotion.cz) – možnosti 

adrenalinových zážitků (tandemový seskok padákem, let akrobatickým 

letadlem, let balónem nad Brnem, paintball, bunjee jumping, závody na 

motokárách, projížďka tankem či buldozerem atd.)  

 

Extreme element – společnost založená mými kamarády poskytující 1-2 

denní školící kurzy windsurfingu či kiteboardingu na jižní Moravě. V zimě 

snowboarding. 

 

Lanové centrum PROUD Brno (www.lanovecentrum.cz/brno)  – jednou 

z majitelek firmy je moje sestřenice. Nabízí celodenní lanové aktivity, školu 

lezení, bouldering atd.  

 

Agentura cesty za vínem (www.cestyzavinem.cz) – opravdoví znalci vína 

poskytující poznávací a ochutnávací zájezdy nejen po jižní Moravě (Valtické 

podzemí, Mikulov, okolí Kyjova)  

 

Remo – agency (http://www.remo-agency.com) – agentura nabízející 

poznávací 1 či vícedenní poznávající výlety po krásách Moravy (Telč, 

Třebíč, Znojmo, Mikulov, Lednicko-valtický areál, Národní park Podyjí 

atd.).   

 

4.5.7 Distribuce  

 

Pro distribuci služeb našeho hostelu existují 2 možné hlavní cesty. Distribuce přímá 

a nepřímá. Distribuce přímá nevyužívá k poskytnutí služby prostředníka. V našem 

případě by to znamenalo, že zákazníci si k nám najdou cestu sami a službu si koupí 

nebo zarezervují přes náš vlastní rezervační systém na stránkách hostelbrno.cz, 

popřípadě nás kontaktují e-mailem, telefonem nebo přijdou přímo do hostelu a 



 

76 

 

pronajmou si lůžko na místě. Tento typ distribuce je pro zákazníka samozřejmě 

výhodnější, protože nemusí platit provizi zprostředkovateli. I proto jsme zvolili 

jednoduchý název pro náš hostel, který bude velmi snadno vyhledatelný na 

internetových vyhledávačích (google, seznam, yahoo). Co napíše do internetového 

vyhledávače člověk hledající ubytování v Brně? První co ho napadne je napsat „hostel 

Brno“ nebo naopak „Brno hostel“. V případě, že jednu z těchto kombinací zadají do 

vyhledávače, najdou odkaz na naše webové stránky. 

 

Další distribuční cestou jak nabídnout naše služby zákazníkům je využití 

prostředníků, tedy distribuce nepřímá. Tento druh distribuce je pro ubytovací zařízení 

typu hostel velmi typické a je hojně využíváno všude ve světě. Je velmi překvapivé, že 

v ČR většina ubytovacích zařízení levnějšího typu (ubytovny, penziony, levnější hotely) 

těchto zprostředkovatelů téměř nevyužívá. Většina těchto zařízení využívá pouze 

nepřímou cestu (své vlastní webové stránky) nebo spoléhá na stálou klientelu. Většina 

dnešních zákazníků přitom vyhledává ubytování převážně přes tyto zprostředkovatele 

(databáze) pro jejich přehlednost, jednoduchost, možnosti srovnání, možnost čtení 

komentářů předešlých zákazníků atd. 

 

Například pro Brno najdete u nejpoužívanějších zprostředkovatelů 

(www.hostelwold.com, www.hostels.com či www.hostelbookers.com) pouze 3 

ubytovací zařízení (Hostel Fléda, Hostel Voroněž a pension Eugenie). Je pravda, že za 

tyto služby musí zákazník obvykle zaplatit o 10% navíc. I přesto jsou však v dnešním 

světě tyto zprostředkovatelé hojně využívány lidmi hledající ubytování. Proto 

plánujeme uzavřít spolupráci s výše uvedenými internetovými zprostředkovateli a 

vložíme náš hostel do jejich databází. Všichni z nich si účtují 10% provizi za každou 

rezervaci provedenou přes jejich systém. Ceny za lůžko tedy budou 385kč či 440kč za 

lůžko. Chytřejší zákazník, který se v těchto službách vyzná však může udělat to, že 

pouze využije databáze zprostředkovatele pro volbu nejvhodnějšího hostelu a potom 

hostel sám přímo kontaktuje a tím ušetří těchto 10%, které si účtuje zprostředkovatel. 

 

Další druh spolupráce plánuji s cestovními kancelářemi. Ty by mohli také plnit roli 

zprostředkovatele (za provizi) a přivést do hostelu zejména větší skupiny zákazníků. 
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Předpokládám ale, že kombinace dobrých internetových stránek, lehká možnost 

nalezení našeho hostelu v internetových vyhledávačích plus spolupráce s internetovými 

zprostředkovateli k nám přivede dostatek zákazníků a kapacita hostelu bude velmi 

vytížena. 

 

4.6 Organizační struktura 

 

Provoz hostelu je schopna obstarávat jedna osoba. Vzhledem k tomu, že cestovatelé 

budou dojíždět v různě stanovené časy kdykoliv během dne, stejně tak objednávky, e-

maily či telefonáty, na které je potřeba reagovat mohou dorazit kdykoliv, bude zapotřebí 

zajistit 24 hodinovou recepci 7 dní v týdnu, kde bude pokaždé někdo k zastižení.  

 

Pracovní dobu plánuji rozdělit do 3 hlavních směn 8:00 – 16:00, 16:00 – 24:00, 

0:00 – 8:00. Na provoz hostelu bude stačit 1 osoba. Na každý den bude tedy zapotřebí 3 

osob k zajištění provozu (3 směny). Ideální by tedy bylo sestavit 3 členný pracovní tým, 

který by si směny každý den rozděloval. Vzhledem k tomu, že by bylo téměř nemožné 

najít zaměstnance ochotné pracovat každý den, nehledě na to že je víkend či svátek, 

bude zapotřebí tento 3 členný pracovní tým doplňovat o brigádníky (1 až 2), kteří budou 

vyplňovat mezery v případech, kdy stálý zaměstnanci nebudou moci přijít. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Směna 0:00 - 8:00 Směna 8:00 - 16:00 Směna 16:00 - 24:00 

              Moje přítomnost 7:00 - 17:00               

 

Tabulka č. 4: rozvrh pracovní doby 

 

Na obrázku č. 5 lze vidět plánovaný rozvrh pracovní doby. Já osobně budu mít 

každý den na starost 2. směnu (8:00 – 16:00). Do hostelu však vždy dorazím dříve 

(7:00), abych dohlédl, popř. pomohl s přípravou snídaní a zároveň zjistil, co všechno se 

během noci událo. Plánovaný odchod v 17:00 tak, abych si vždy stihl promluvit a 
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zaúkolovat pracovníka na 3. směně (16:00 – 24:00). 1. a 3. směnu si vždy rozdělí 2 stálý 

zaměstnanci a brigádníci mezi sebou podle domluvy. 

 

Celkově předpokládám, že organizační struktura bude mít 5 členů: 

• Vedoucí 

• 2 zaměstnanci na hlavní pracovní poměr – číšník/recepční 

• 1 zaměstnance na zkrácený pracovní úvazek – brigádník – recepční 

• Externí účetní 

 

4.6.1 Funkce organiza čních jednotek  

 

Vedoucí – Mojí povinností bude, obecně řečeno, celkově dohlížet nad dobrým 

chodem hostelu. Tzn. rozdávat úkoly, kontrolovat zaměstnance během jejich směn, 

pomáhat, komunikovat se zákazníky, dodavateli a partnery. Sám budu mít každý den na 

starost 2. směnu dokud zaměstnance nezaučím na takovou úroveň, kdy si budu jistý, že 

provoz hostelu bude spolehlivě fungovat i bez mé přítomnosti. 

 

2*Číšník/recepční (hlavní pracovní poměr)  – K získání a provozování živnosti 

hostinská činnost bude zapotřebí, aby alespoň jeden z těchto zaměstnanců měl 

minimálně roční praxi nebo výuční list na pozici číšník nebo kuchař. Navrhovaná mzda 

13 – 16 tisíc Kč (podle schopností a zkušeností). 

 

Požadavky:  -     Flexibilnost a ochota pracovat ranní směny a víkendy 

- AJ minimálně na komunikativní úrovni A2/B1, znalost ostatních 

jazyků výhodou 

- Praxe na pozici číšník/recepční výhodou 

- Příjemné vystupování, komunikativní povaha 

- Znalost práce s počítačem (MS Office) 

 

1-2*Brigádník – číšník/recepční (zkrácený pracovní úvazek) – Stejné povinnosti a 

požadavky jako u zaměstnaní na hlavní pracovní poměr. Mzda 50 – 60 Kč/hod. 
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Externí účetní – Tuto funkci budu zastávat já s pomocí mé matky, která pracuje jako 

účetní více než 10 let. 

 

4.6.2 Rozdělení práce a povinností podle sm ěn 

 

1. směna (0:00 – 8:00) – Tato směna bude vzhledem k pracovní době pravděpodobně 

nejméně oblíbena mezi zaměstnanci. Zároveň se ale bude jednat o nejklidnější směnu. 

Jedinou povinností této směny bude být k dispozici na recepci a dohlížet na noční klid, 

popř. být k dispozici hostům vracejícím se pozdě v noci. Hlavním úkolem této směny 

bude příprava snídaní v 7:00 tak, aby bylo vše nachystáno v 8:00. 

 

2. směna (8:00 – 16:00) – Doba podávání snídaně bude od 8:00 – 10:00. Tím pádem 

první povinností ranní směny bude obsluha a úklid po snídani. Check-out (neboli 

vyklizení pokojů těch hostů co odcházejí) bude do 12:00. Tzn., že po 12:00 bude 

zapotřebí nachystat pokoje pro další hosty (uklidit, vyměnit povlečení, vyluxovat atd.). 

Zbytek času bude zaměstnanec k dispozici na recepci (k službám hostů, sledovat stav 

objednávek, odpovídat na e-maily či telefonáty, check-in příchozích hostů atd.). 

 

3. směna (16:00 – 24:00) – od 18:00 – 24:00 bude otevřen bar. Hlavní náplní této 

směny bude tedy obsluha zákazníků. Jak již bylo zmíněno bude se jednat o malý bar, 

tudíž zaměstnanec bude během této práce zároveň schopen v klidu kontrolovat stav 

objednávek, odpovídat na e-maily či telefonáty nebo check-in příchozích hostů, popř. 

být po ruce k přáním hostů. 
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4.7 Finanční plán 

 

4.7.1 Počáteční rozvaha podniku  

 

Celkové náklady na založení společnosti (33 000 Kč) a potřebnou úpravu a 

vybavení prostor hostelu (415 000 Kč) budou spolu s počátečními provozními náklady 

kryty ze základního jmění společnosti (550 000 Kč) do doby než hostel začne generovat 

tržby. Tento kapitál bude splacen jediným společníkem společnosti (Bc. Jan Hanuš) na 

účet společnosti. 

 

Dlouhodobý majetek  Vlastní kapitál  
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 Základní kapitál 550 000 

Drobný majetek 0 Výsledek hospodaření 
minulých let 

0 

Oprávky k drobnému majetku 
– Odpisy 

0 Výsledek hospodaření 
účetního období 

0 

Oběžná aktiva  Cizí zdroje  
Finanční účty - Banka a 
pokladna 

550 000 Závazky z obchodního 
styku krátkodobé 

0 

Pohledávky z obchodního 
styku krátkodobé 

0 Závazky vůči 
zaměstnancům 

0 

Poskytnuté zálohy 0 Závazky ke 
společníkům 

0 

Účet DPH – nárok 0 Účet DPH – výstup 0 
Dlouhodobé pohledávky 0 Dlouhodobé závazky 0 
Zálohové platby 0 Jiné závazky 0 
Zásoby 0   

Aktiva celkem 550 000 Pasiva celkem 550 000 
 

Tabulka č. 5: Vstupní rozvaha 

 

4.7.2 Plán náklad ů 

 

Vstupní náklady - Veškeré vstupní náklady budou uhrazeny ze základního 

jmění společnosti (550.000). Jedná se o náklady vynaložené na založení společnosti 
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(pořízení živnostenských oprávnění, poplatek za zápis společnosti do obchodního 

rejstříku), náklady na vybavení recepce (osobní počítač, software, mobilní telefon) a 

baru (sklenice, talíře, kávovar, pult se dřezem, lednice, kasa) a náklady na vytvoření 

kvalitních internetových stránek.  

 

Pro provoz baru bude také zapotřebí nakoupit počáteční zásoby. Před zahájením 

provozu hostelu Brno bude nutné provést některé úpravy interiéru (design pokojů, 

úprava koupelen atd.), nakoupit potřebný nábytek do pokojů, vybudování recepce 

s barem. 

 

Vstupní náklady Q3 2009 

Notářské poplatky 25 000 

Poplatky za živnostenské listy 3000 

Poplatek za zapsání společnosti do 

OR 

5000 

Úpravy pokojů 50 000 

Vybavení pokojů 150 000 

Vybudování recepce a baru 50 000 

Vybavení recepce (počítač, software, 

mobilní telefon) 

25 000 

Vybavení baru (lednice, kávovar, 

pult se dřezem, sklenice, talíře atd.) 

100 000 

Počáteční zásoby 30 000 

Tvorba internetových stránek 10 000 

CELKEM 448 000 

 

Tabulka č. 6: Kalkulace vstupních nákladů 

 

 

Provozní náklady - Náklady spojené s provozem podniku jsou: 

 

• náklady na telekomunikační služby (telefon, internet) 
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• náklady spojené s provozem vozidel 

• náklady na spotřebu el. energie, vody a topení 

• náklady na propagaci hostelu (bannery, propagační materiály, vizitky atd.) 

• náklady na provoz baru (spotřeba snídaní, nápojů, pochutin atd.) 

 

Do provozních nákladů nepočítám nájem prostor, který bude symbolický 1Kč (dané 

prostory patří mým rodičům) a vedení účetnictví (povedu osobně s pomocí mé matky, 

která je účetní přes 10 let). Vzhledem k tomu, že hlavní turistická sezóna je 3. čtvrtletí 

2009, očekáváme v tomto období zvýšené náklady za komunikaci a náklady spojené 

s provozem vozidel. Naopak náklady za topení díky dobrým klimatickým podmínkám 

v tomto období poklesnou. Přesně naopak tomu potom bude v 1.čtvrtetí roku 2010, kdy 

návštěvnost nebude tak vysoká, ale bude potřeba topit. 

 

Provozní náklady Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 

Náklady na telekomunikační 

služby (telefon + internet) 

6000 5000 5000 6000 

Náklady spojené s provozem 

vozidel 

7000 5000 5000 7000 

Energie, voda, topení 5000 7000 10000 7000 

Náklady na propagaci 10000 10000 10000 10000 

Náklady na provoz baru (spotřeba 

nápojů, pochutin atd.) 

50000 35000 30000 35000 

CELKEM 78000 62000 60000 65000 

 

Tabulka č. 7: Kalkulace provozních nákladů 

 

Osobní náklady na zaměstnance – Plánuji zaměstnávat 2 zaměstnance na hlavní 

pracovní poměr (číšník/recepční) + 1 brigádníka na zkrácený pracovní úvazek 

(číšník/recepční). Osobní náklady se skládají z hrubé mzdy a odvodů na zdravotní (9%) 

a sociální (25%) pojištění. Výše těchto odvodů je tedy celkově 34% hrubé mzdy 

zaměstnance. Plánované platy pro první rok provozu jsou 15 000Kč/měsíc na pozici 

číšník/recepční. Brigádník bude placen podle odpracovaných hodin 55Kč/hodinu. 
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Osobní náklady Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 

2*číšník/recepční (HPP) 90000 90000 90000 90000 

1* číšník/recepční (brigádník) 21000 21000 21000 21000 

Mzdové náklady celkem 111000 111000 111000 111000 

+35% zdrav. a soc. pojištění 

(zaměstnavatel) 

37740 37740 37740 37740 

CELKEM 148740 148740 148740 148740 

 

Tabulka č. 8: Kalkulace osobních nákladů na zaměstnance 

 

4.7.3 Plán tržeb  

 

Plán tržeb jsem připravil ve 3 možných variantách (pesimistická, realistická, 

optimistická) podle očekávaných průměrů příchozích hostů za den za každé čtvrtletí. Je 

jasné, že počet hostů se bude lišit podle zájmu intenzity cestovního ruchu. Ta je dobře 

známo nejsilnější v letních měsících (3. čtvrtletí) a nejslabší během zimy (1. čtvrtletí).  

 

 3Q/2009 4Q/2009 1Q/2010 2Q/2010 

Pesimistická varianta 8 (40%) 6 (30%) 4 (20%) 6 (30%) 

Realistická varianta 12 (60%) 8 (40%) 6 (30%) 8 (40%) 

Optimistická varianta 16 (80%) 11 (55%) 8 (40%) 11 (55%) 

 

Tabulka č. 9: Průměrný počet hostů za den (max. kapacita = 20 hostů) 

 

Pomocí očekávaných průměrných denních návštěv jsem vypočítal 

předpokládané příjmy pro každou variantu (pesimistická, realistická, optimistická). Pro 

jednodušší výpočet jsem zvolil průměrnou jednotnou cenu za ubytování 360Kč. Do 

ostatních příjmů patří příjmy za prodej zboží na baru (marže 100% nákupní ceny) a 

příjmy z ostatních extra služeb (internet, praní prádla, půjčovna kol, směnárna atd.). 
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 3Q/2009 4Q/2009 1Q/2010 2Q/2010 

 

Pesimistická 

varianta 

Příjmy – ubytování 259 200 194 400 129 600 194 400 

Ostatní příjmy 80 000 50 000 40 000 50 000 

Příjmy celkem 339 200 244 400 169 600 244 400 

 

Realistická 

varianta 

Příjmy – ubytování 388 800 259 200 194 400 259 200 

Ostatní příjmy 100 000 70 000 60 000 70 000 

Příjmy celkem 488 800 329 200 254 400 329 200 

 

Optimistická 

varianta 

Příjmy – ubytování 518 400 356 400 259 200 356 400 

Ostatní příjmy 120 000 90 000 80 000 90 000 

Příjmy celkem 638 400 446 400 339 200 446 400 

 

Tabulka č. 10: Očekávané tržby z prodeje služeb (1 host = 360Kč) 
 

4.7.2 Plánovaný výkaz zisk ů a ztrát  

Plánovaný výkaz zisků a ztrát pro první rok podnikání (3Q/2009 – 2Q/2010) na 

základě výše uvedených předpokladů celkových nákladů a celkových tržeb podniku 

uvádí následující tabulka. 

 Pesimistická Realistická Optimistická 

Celkové tržby 997 600 1 401 600 1 870 400 

Celkové náklady 1 267 960 1 307 960 1 347 960 

Z toho:    

Vstupní náklady 448 000 448 000 448 000 

Provozní náklady 215 000 265 000 305 000 

Osobní náklady 594 960 594 960 594 960 

Hospodářský výsledek 

před zdaněním 

- 270 360 93 640 522 440 

Daň z příjmu (20%) 0 18 600 104 400 

Hospodářský 

výsledek po zdanění 

- 270 360 75 040 418 040 

Tabulka č. 11: Výkaz zisků a ztrát pro první rok podnikání (3Q/2009 – 

2Q/2010) 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo zpracování podnikatelského záměru – hostel 

Brno, jenž by sloužil jako určitý návod pro založení reálného hostelu. Práci jsem 

rozdělil do 3 hlavních částí. K vyhotovení práce jsem prostudoval uvedenou literaturu a 

jiné zdroje. Na základě těchto poznatků jsem vyhotovil první část práce, část 

teoretickou. Následně za pomoci těchto poznatků jsem analyzoval jak daný trh a jeho 

okolí tak i možné silné a slabé stránky budoucí společnosti. V poslední části je pak 

vlastní návrh řešení pro založení hostelu a společnosti. 

 

Teoretická část práce obsahuje poznatky z problematiky drobného podnikání 

(výhody a nevýhody), vymezuje pojem podnikatelský záměr a uvádí postup při jeho 

vypracování. Dalšími body této části jsou také popisy jak vyhotovit potřebné analýzy 

(SLEPTE, Porterova analýza, SWOT), marketingový plán, segmentaci zákazníků nebo 

také porovnání možných právních forem společnosti. 

 

Druhá část práce je věnována analýze současného stavu, v rámci které byla 

provedena základní strategická analýza. Jako první jsem analyzoval obecné a oborové 

okolí společnosti, poté provedl průzkum trhu a konkurence a na závěr určil cílový 

segment zákazníků. Na základě všech těchto poznatků jsem si také dovolil určit možné 

budoucí silné a slabé stránky společnosti. Výsledky těchto analýz mi ukázali potenciál a 

příležitosti, zároveň však také upozornili na možnou budoucí konkurenci a jiné hrozby, 

které tento trh skýtá. 

 

V poslední části (vlastní návrh řešení) jsem nejprve vysvětlil původ, misi a vizi 

celého projektu, definoval předmět činnosti a napsal základní údaje o vznikající 

společnosti. Hlavním bodem této části je marketingový mix, který vysvětluje 

podstatnou část strategie celého plánu. Poslední částí je finanční plán, ve kterém jsem 

spočítal vstupní, provozní a osobní náklady, očekávané příjmy ve třech možných 

variantách (pesimistická, realistická, optimistická). Výsledky prokázaly, že při dodržení 

předpokládaných nákladů a plánovaných tržeb (i pesimistických) je založení hostelu 

Brno reálné. 
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Domnívám se, že celý podnikatelský záměr má vzhledem k rostoucímu 

potenciálu Brna coby vyhledávané destinace cestovatelů a stále poměrně nízké 

konkurenci v oblasti ubytování typu hostel velkou šanci na úspěch. Do budoucna bude 

důležité, aby si hostel vybudoval dobré jméno a vnikl do podvědomí potenciálních 

zákazníků. Také bude důležité, aby se společnost dále rozvíjela a nezůstala na mrtvém 

bodě. Proto již nyní plánujeme v případě úspěch hostelu jeho rozšíření (zdvojnásobení 

kapacity) o další 2 zbývající byty, případně otevření dalšího hostelu v jiných lokalitách 

nebo zavedení nových služeb (průvodcovská činnost, cestovní kancelář atd.). 
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