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Anotácia 

 

Diplomová práca sa  zaoberá  prípravou úspešného štartu podnikania v oblasti  ubytovacích 

a stravovacích služieb. Ide zostavenie podnikateľského zámeru nového podniku v oblasti 

hotelierstva so všetkými jeho náležitosťami .  

 

 

 

 

 

Annotation 

Master´s  thesis is analyzing background of successful business start in services with 

accommodation and catering. The purpose of this master´s  thesis is arrangement of 

business plan in the area of "hotel work" with all appurtenances. 
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ÚVOD 
 

  Podnikateľský úspech v tržnom hospodárstve závisí hlavne na včasnom predvídaní 

tržných príležitostí a riešení potenciálnych problémov strategického charakteru. 

Všeobecné vývojové trendy, napríklad internacionalizácia a globalizácia, 

intelektualizácia, informatizácia, ekologizácia, sa môžu stať príležitosťou takmer 

v každej oblasti podnikania, ak sú managementom pri strategických rozhodovaniach 

zohľadnené.2 

 Podnikateľský zámer je základom pre štart podnikania. Zároveň prestavuje účinný 

spôsob pri znižovaní podnikateľského rizika. Vypracovanie podnikateľského  zámeru,  

pre úspešný štart podniku v ubytovacích a stravovacích službách, bolo inšpirované 

úvahami okolo dlhodobo nevyužitého objektu starej školy v obci Skála. Polohou sa 

objekt rozprestiera na vyvýšenine a je dominantou okolia. Práve táto skutočnosť, by 

mohla byť využiteľná v oblasti poskytovania hotelových služieb zameraných na skupiny 

obyvateľstva ako rodiny s deťmi, prípadne zamestnanci podnikov v rámci incentívnej 

turistiky. Krásna a zdravá príroda Vysočiny je určite atraktívnym miestom pre trávenie 

voľného času.  

 Obsahom diplomovej práce je zhrnutie získaných teoretických poznatkov a ich 

aplikácia pri príprave úspešného štartu nového podniku. Následný návrh podnikateľského 

zámeru vychádza z analýzy okolia podniku a z vlastných poznatkov a skúseností.  
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1. VYMEDZENIE PROBLÉMU, STANOVENIE CIE ĽOV A METÓD  

 

 Diplomová práca s názvom Podnikateľský zámer sa zaoberá založením hotela 

s reštauráciou v obci Skála (mestská časť obce Věž). Obec má približne 1000 obyvateľov 

a leží 6 km od mesta Humpolec. V blízkom okolí sa síce nachádzajú ubytovacie 

a stravovacie zariadenia podobného typu, je tu však nedostatok takých, ktoré by sa 

zameriavali konkrétne na skupiny obyvateľstva ako napríklad rodiny s deťmi. Oblasť 

slúži ako rekreačná zóna priľahlej časti Havlíčkobrodska, Pelhřimovska a Jihlavska. 

 Cieľom diplomovej práce je pripraviť úspešný štart podnikania v oblasti ubytovacích 

a stravovacích služieb.  

 

Dielčie ciele potrebné  k dosiahnutiu konečného výsledku sú:  

• Získanie poznatkov z aktuálnej literatúry pre teoretický základ práce, 

• strategická analýza okolia podniku, 

• vymedzenie podnikateľskej činnosti, 

• zostavenie konkrétneho podnikateľského zámeru so všetkými náležitosťami, 

 

 K vypracovaniu diplomovej práce som použila logické metódy, ktoré k dosiahnutiu 

predsavzatého cieľa využívajú princípy logiky a logického myslenia. Konkrétnejšie ide o 

využitie párovej metódy analýzy a syntézy. Zostavenie podnikateľského zámeru pre 

úspešný štart podnikania si vyžaduje strategickú analýzu okolia podniku, kde 

prostredníctvom analýzy sa skúmaný jav dekomponuje a zisťujú sa vzájomné vzťahy 

medzi jednotlivými objektmi. Analýzou sa získavajú podklady pre zostavenie 

podnikateľského zámeru. Pomocou syntézy dochádza k spojovaniu získaných poznatkov 

do celku, štruktúrovaného objektu skladajúceho sa z jednotlivých prvkov a väzieb, ktoré 

potom predstavujú zostavený podnikateľský zámer so všetkými jeho náležitosťami. 
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2. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE                                                                                                                               

 

2.1.  Podnikanie 

 Základné pojmy v oblasti podnikania v Českej republike vymedzujú predovšetkým 

dve právne normy a to zákon č. 455/1991 Zb., o Živnostenskom podnikaní, v znení 

neskorších predpisov (živnostenský zákon) a zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, 

v znení neskorších predpisov, ktorý pojíma podnikanie ako sústavnú činnosť prevádzanú 

samostatne podnikateľom vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť za účelom 

dosiahnutia zisku. 2 

  

2.2.  Podnikateľ 

Je podľa obchodného zákonníku:  

• „Osoba zapísaná v obchodnom registri, 

• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 

• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa 

zvláštnych predpisov, 

• osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie 

podľa zvláštneho predpisu. 

Miestom podnikania fyzickej osoby je adresa zapísaná ako jej miesto podnikania 

v obchodnom registri alebo v inej zákonom upravenej evidencii. Podnikateľ je povinný 

zapisovať do obchodného registru svoje skutočné miesto podnikania. Sídlom 

organizačnej zložky podniku sa rozumie adresa jej umiestnenia.“ 12 

 

2.3.  Právne formy podnikania 

 Obchodný zákonník vymedzuje štyri typy  obchodných spoločností: verejnú 

obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzením 

a akciovú spoločnosť. Vymedzuje aj družstvo. Založenie a prevádzkovanie živnosti sa 

uskutočňuje podľa živnostenského zákona.2 
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2.4.  Voľba právnej formy podnikania 

 Pri výbere formy podnikania je potrebné zvážiť všetky riziká, ktoré sa s podnikaním 

spájajú. Neprehliadnuteľných faktom pri rozhodovaní o zvolení právnej formy 

podnikateľského subjektu  je ručenie. V spoločnosti s ručením obmedzením ručí 

spoločník len do výšky svojich nesplatených vkladov. Pravidlo sa uplatňuje analogicky 

aj v prípade komanditistu v rámci komanditnej spoločnosti, ktorí ručí za záväzky 

spoločnosti rovnako celým svojím osobným majetkom. 4 

Akciová spoločnosť odpovedá za svoje záväzky svojim obchodným majetkom. Ide 

v podstate o základný kapitál (súhrn peňažných a nepeňažných vkladov spoločníkov do 

danej spoločnosti). Základné imanie akciovej spoločnosti musí činiť minimálne 1 mil. 

Kč. Vklady akcionárov prestávajú byť v okamžiku vloženia do spoločnosti ich majetkom. 

Akcionári sa stávajú vlastníkmi určitého počtu akcií spoločnosti s odpovedajúcimi 

právami. Za záväzky spoločnosti však neručia. Z ich právneho postavenia vyplýva, že 

nemajú právo ani povinnosti priamo sa podieľať na podnikaní spoločnosti. 2 

Družstvo je spoločenstvo neuzatvoreného počtu osôb, ktoré bolo založené za účelom 

podnikania. Je samostatnou právnickou osobou – ručí teda za svoje záväzky. Členovia 

ručia iba v tom prípade, ak je v stanovách spoločnosti vymedzená tzv. uhradzovacia 

povinnosť voči družstvu. Ide o stanovenie čiastky, ktorú sú členovia povinní zaplatiť, ako 

členský vklad určený na krytie strát družstva. Živnostník (fyzická osoba) ručí za včasné 

a riadne plnenie svojich podnikateľských záväzkov celým svojím majetkom (nielen 

majetkom priamo určenom k podnikaniu). Podnikateľ odpovedá aj za svojich 

zamestnancov.2 

 

2. 5. Podnikateľský zámer 

 

 „Podnikateľské plány slúžia aj ako nástroj komunikácie, aby prehľadnou a úplnou 

formou presvedčili čitateľa o prednostiach podielnictva na podniku, poskytnutí úveru 

alebo kúpi podniku. Profesionálni poskytovatelia kapitálu preto očakávajú, že podniky, 

do ktorých investujú svoje peniaze, majú podnikateľské plány, ktoré kvalitatívne 

a kvantitatívne popisujú podnikateľské ciele a stratégie ich dosiahnutia.   
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 V podnikateľských plánoch by mali byť overené údaje podľa vlastného vedomia 

a svedomia. Podnikateľské plány by sme nemali zamieňať s výročnými správami 

podniku. Podielnické spoločnosti, záujemcovia o kúpu podniku a banky očakávajú od 

podnikateľských plánov podstatne obsažnejšie a presnejšie údaje.“7 

 

Náplň a obsah podnikateľského zámeru 

„Výsledky technicko-ekonomických štúdií projektov, investičný program firmy a jej 

finančný plán poskytujú základné informačné vstupy pre spracovanie podnikateľského 

zámeru, projektu, resp. skupiny projektov, ktoré chce firma realizovať. Tento zámer slúži 

s pravidla dvom účelom. Jednak je to určitý vnútorný dokument, ktorý slúži ako základ 

vlastného riadenia firmy. Značný význam však má externé uplatnenie podnikateľského 

zámeru v prípade, že firma mieni financovať realizáciu projektu s využitím cudzieho 

kapitálu, prípadne sa uchádza o niektorý druh nenávratnej podpory. V tomto prípade je 

treba presvedčiť poskytovateľa kapitálu o výhodnosti a nádejnosti projektu, na ktoré 

financovanie sa tento kapitál použije. Kvalitne spracovaný podnikateľský zámer, môže 

významne podporiť získanie potrebného kapitálu.“1 

 

2. 5. 1. Realizačné resumé 

 Súčasťou realizačného resumé by malo byť: 

• názov a adresa firmy, číslo telefónu a faxu, kontaktné osoby, 

• charakteristika produktu , resp. služby, ktoré sú náplňou projektu, ich špecifických 

vlastností a predností vzhľadom ku konkurencii. 

• popis trhov, na ktorých sa chce firma uplatniť, a distribučných ciest, ktorých mieni 

využiť k dosiahnutiu týchto trhov, 

• strategické zameranie firmy na obdobie budúcich 3 až 5 rokov, vrátane jej 

dlhodobých cieľov, spôsobov dosiahnutia týchto cieľov i uvedenie fáze podnikateľskej 

činnosti, ktorej sa firma nachádza, 

• zhodnotenie manažérskych skúseností a kvality kľúčových pracovníkov firmy vo 

vzťahu k danému projektu, 
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• finančné aspekty zahrňujúce odhady zisku v nasledujúcich piatich rokoch, veľkosť 

potrebného kapitálu, účel jeho použitia a očakávaný ročný výnos pre poskytovateľa 

kapitálu. 

Tento stručný súhrn je síce prvá časť podnikateľského zámeru, mal by sa však spracovať 

až na konci v závere. Vzhľadom k tomu, že s ním ako prvý prichádza styku prípadný 

poskytovateľ kapitálu, mal by tento súhrn naznačiť základné charakteristiky firmy  

i projektu  v stručnej a presvedčivej forme, a to maximálnom rozsahu 2 - 3 strojopisných 

stránok. 

 

2. 5. 2. Charakteristika firmy a jej cieľov 

 Táto časť podnikateľského zámeru by mala postihnúť ako minulosť firmy, tak i jej 

prítomnosť a budúcnosť z hľadiska základných podnikateľských cieľov a stratégií ich 

dosiahnutia. 

Súčasťou tejto časti podnikateľského zámeru by malo byť: 

• história firmy , zachytávajúca jej činnosť od založenia (s uvedením motívov tohto 

založenia), výsledky podnikateľskej činnosti a dosiahnuté úspechy, vývoj finančnej 

situácie firmy v minulosti i súčasnosti a spôsob jej financovania, 

• dôležité charakteristiky produktov (služieb), ktoré sú náplňou projektu. Pritom je 

potreba špecifikovať ich súčasnú fázu (výskum a vývoj alebo uvedenie na trh) a dobu 

životnosti, kto je či bude ich užívateľom a aké výhody mu budú z uplatnenia týchto 

produktov či služieb vznikať, aké kľúčové faktory rozhodujú o ich úspechu, aké sú ich 

jedinečné rysy, ktoré rozhodujú o konkurenčnej pozícii a porovnanie týchto rysov 

s konkurenciou, aké sú spôsoby ochrany produktov či služieb (vlastníctvo patentov), aké 

nové produkty (služby) pripravuje konkurencia, jedinečné rysy stratégie výroby, 

distribúcie a marketingu. 

• sledované ciele, zahrňujúca jednak základné strategické ciele, ktoré sa firma snaží 

realizáciou daného projektu dosiahnuť, jednak špecifické ciele jednotlivých oblastí firmy, 

ku ktorým patrí uspokojenie dopytu a postavenie firmy na trhu, inovácie výrobného 

programu a technológie, kvalita produkcie, efektívnosť a finančná stabilita, sociálna 

oblasť, rozvoj organizácie a riadenia, ochrana životného prostredia, prestíž a spoločenské 
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postavenie firmy. Stanovené ciele by mali byť reálne, súčasne však dostatočne 

motivujúce a vyjadrené v konkrétnej forme. Ak je to možné, odporúča sa ich 

kvantifikácia s tým, že by sa mali vzťahovať k obdobiu budúcich dvoch až piatich rokov. 

 

2. 5. 3. Organizácia riadenia a manažérsky tým 

 Táto časť podnikateľského zámeru by mala obsahovať: 

• organizačné schéma s jasným vymedzením právomoci a zodpovednosti jednotlivých 

manažérov, 

• charakteristiku k ľúčových vedúcich pracovníkov z hľadiska ich rolí, veku, 

skúseností, dosiahnutých výsledkov, súčasných i budúcich prínosov pre firmu (podstatné 

je dokázať, že firma disponuje vyváženým manažérskym týmom, dostatočnými 

kompetenciami v oblasti finančnej, marketingovej, technickej atď.), 

• politiku odmeňovania týchto pracovníkov vrátane uvedenia platovej úrovne, 

spôsoby hmotnej zainteresovanosti na výkonnosti firmy (predovšetkým na dlhodobých 

hospodárskych výsledkoch napr. získaním akcií firmy atď.), 

• vymedzenie dlhodobých zámerov a cieľov kľúčových manažérov vrátane ich 

vzťahu k vlastníctvu firmy, 

• stanovenie kľúčových riadiacich pozícií, ktoré musia byť obsiahnuté v budúcich 

dvoch až troch rokoch so špecifikáciou požadovaných schopností a skúseností (tým firma 

demonštruje schopnosť plánovať rozvoj podnikateľskej činnosti a získať potrebných 

pracovníkov), 

• základný prístup k riadeniu firmy  (centralizácia, resp. decentralizácia), informačný 

systém pre riadenie a jeho budúci vývoj atď. 

 

 Kvalita riadenia  je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré poskytovatelia kapitálu 

zvažujú, a často je jedným z prvých aspektov, ktoré posudzujú. (Niekedy sa tento faktor 

považuje za úplne najvýznamnejší, lebo väčšina investorov preferuje priemerný, resp. 

horší produkt zaisťovaný prvotriednym manažérskym týmom pred prvotriednym 

produktom s priemerným manažérskym týmom.) Dôležité je preto demonštrovať kvalitu, 
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profesionálne schopnosti, kompetenciu a angažovanosť manažérskeho týmu k danému 

projektu, ktoré sú základným predpokladom jeho úspešnej realizácie. 

 

2. 5. 4. Prehľad základných výsledkov a záverov technicko-ekonomickej štúdie projektu 

 V tejto časti podnikateľského zámeru sú zhrnuté základné výsledky a závery 

technicko-ekonomickej štúdie, týkajúce sa: 

• výrobného programu, resp. poskytovaných služieb, tvoriace náplň projektu, 

• analýzy trhu a tržná konkurencia, 

• marketingové stratégie, 

• veľkosti výrobnej jednotky, technológie, výrobného zariadenia a základných  

materiálov, 

• umiestnenie výrobnej jednotky, 

• pracovných síl, 

• finančno-ekonomických analýz a finančných zámerov, 

• analýzy rizika projektu. 

 Oddiel venovaný výsledkom finančne - ekonomickým analýzam a finančným 

zámerom by mal poskytnúť prehľadné informácie týkajúce sa nielen finančne - 

ekonomickej stránke daného projektu, ale celej firmy (v prípade, že projekt realizuje 

novo vznikajúca firma, dá sa projekt stotožniť s firmou). Ak ide o daný projekt, je 

potrebné uviesť na tomto mieste podnikateľského zámeru jednak prehľad hodnôt kritérií 

pre posúdenie ekonomickej výhodnosti projektu, ako sú rentabilita, doba úhrady, čistá 

súčasná hodnota, vnútorné výnosové percento a index rentability, jednak výsledky 

posúdenia komerčnej životaschopnosti (finančnej stability projektu), ktoré predstavujú 

pre poskytovateľa kapitálu kľúčové informácie. 

 Ak realizuje projekt už existujúca firma, je potrebné integrovať projekt s ostatnými 

aktivitami firmy a okrem vyššie uvedených aspektov týkajúcich sa len daného projektu 

bude súčasťou podnikateľského zámeru prezentácia výsledkov hospodárenia firmy ako 

celku.  

 

Pôjde tu o prehľadné informácie týkajúce sa: 
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• výkonnosti firmy v minulom období i súčasnosti pomocou sústavy základných 

pomerových ukazovateľov vrátane ich porovnania s konkurenciou a priemermi odvetví či 

odboru, kam firma patrí, 

• základných záverov plynúcich z výkazov ziskov a strát, rozvahy a peňažných tokov 

firmy; dôležité je tu špecifikovať predpoklady, z ktorých údaje týchto výkazov 

vychádzajú (napr. vývoj inflácie a devízových kurzov, úroveň a časový priebeh dopytu, 

výška predajných cien výrobkov a nákupných cien surovín, materiálov a energie, časový 

interval od zahájenia výskumu a vývoja až k prvým inkasám z predaja výrobkov a pod.); 

vlastné plánované výkazy ziskov a strát, rozvahy peňažných tokov, spracované pre 

niekoľko nasledujúcich rokov, je potrebné uviesť v prílohe, 

• špecifikáciu potrebných finančných prostriedkov, spôsobu ich využitia (obstaranie 

dlhodobého majetku, zvýšenie obežných aktív, výskum a vývoj, marketing ai.) a spôsob 

splácania úverov, 

• zadlženie firmy v rozdelení na krátkodobé a dlhodobé záväzky, 

• špecifikácia pohľadávok s uvedením v oddiele pohľadávok, ktoré nemôžeme 

inkasovať a podielu dubióznych pohľadávok, 

• spôsob sledovania a kontroly finančných prostriedkov. 

Vyššie uvedené informácie prevažne číselnej povahy predstavujúce základné informácie 

pre hodnotenie investičnej príležitosti zo strany potenciálneho investora (poskytovateľa 

kapitálu). S finančne - ekonomickou stránkou projektu, resp. firmy, úzko súvisí i otázka 

vlastníctva. Preto je potrebné (a to v tomto oddiele podnikateľského zámeru, resp. 

v samostatnom oddiele venovanom vlastníctvu) charakterizovať zvolenú právnu formu 

podnikateľskej činnosti, uviesť objem a formu kapitálu, ktorí sa do firmy vnáša (napr. 

vlastné vklady zakladateľov, pôžičky a úvery – pri zakladaní novej firmy je dôležité 

demonštrovať, že zakladatelia vnášajú do firmy vlastný kapitál, a sú preto silne 

zainteresované na ej dlhodobé podnikateľskej prosperite). 

 V prípade akciovej spoločnosti je to vhodné uviesť zoznam akcionárov (jednotlivcov 

i spoločností) a ich podiely na celkovom objeme akcií (vrátane podielov akcií vo 

vlastníctve zamestnancov a vedúcich pracovníkov), pri emisii akcií je treba uviesť ich 

počet, cenu a očakávanú dividendu. 
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 Záverečný oddiel tejto časti podnikateľského zámeru, týkajúci sa rizikovej stránky 

projektu by mal charakterizovať základné výsledky analýzy rizika tohto projektu, a to 

predovšetkým kľúčové faktory rizika, ich potenciálne dopady na firmu, prijaté opatrenia 

na zníženie podnikateľského rizika vrátane plánov korekčných opatrení, umožňujúcich 

pružnosť a nákladovo efektívnu reakciu firmy na možný výskyt rizikových faktorov. 

 

2. 5. 5. Zhrnutie a závery 

 Táto záverečná časť podnikateľského zámeru by mala obsahovať jednak zhrnutie 

základných aspektov, rozvedených v jednotlivých oddieloch tohto zámeru, jednak časový 

plán realizácie projektu.  

V zhrnutí by sa mala pozornosť zamerať predovšetkým na: 

• Celkové strategické zameranie projektu s uvedením koordinácie všetkých jeho 

aspektov tak, aby boli splnené dlhodobé ciele firmy, 

• zdôvodnenie očakávaného úspechu projektu so zvláštnou pozornosťou na prínos 

manažérskeho týmu k tomuto úspechu, 

• uvedenie jednotlivých rysov firmy, 

• Stanovenie požiadavkou na kapitálové zaistenie projektu, 

• percentný podiel vlastníctva firmy v rukách ich zakladateľov, 

Z časového zámeru realizácie projektu by mal poskytovateľ kapitálu získať 

predovšetkým informácie o dobe výstavby, dobe zahájenia podnikateľskej činnosti a o 

termínoch, kedy bude potrebné vynaložiť finančné prostriedky. 

  

2. 5. 6. Prílohy 

 V prílohách podnikateľského zámeru je možné uviesť napr. výpisy z obchodného 

registra, životopisy kľúčových osobností firmy, fotografie, resp. výkresy výrobkov, 

výsledky prieskumu trhu, výsledky propagačných akcií, technologické schéma výroby, 

výkazy ziskov a strát, rozvahu a peňažné toky, výsledky analýzy citlivosti projektu, 

prepočty kritických bodov, referencie významných osobností a pod. 

 

2. 6. Požiadavky na podnikateľský zámer 
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 Spracovaný podnikateľský zámer by mal splňovať určité požiadavky, a to: 

• byť stručný a prehľadný (jeho dĺžka by nemala presahovať päťdesiat strojových 

strán), 

• byť jednoduchý a nezachádzať do technických a technologických detailov (tzn. 

má byť zrozumiteľný pre bankárov a investorov, čo sú spravidla osoby bez 

hlbších technických základov), 

• demonštrovať výhody produktu či služby pre užívateľa, resp. zákazníka 

(investori oceňujú tržne orientovanú podnikateľskú činnosť), 

• orientovať sa na budúcnosť, tzn. nie na to, čoho už firma dosiahla, ale na 

vystihnutie trendov, spracovanie prognóz a ich využitia k charakteristike toho, čo 

má byť dosiahnuté, 

• byť čo najvierohodnejší a realistický (napr. otvorené ohodnotenie konkurencie 

zvyšuje dôveryhodnosť podnikateľského zámeru), 

• nebyť príliš optimistický z hľadiska tržného potenciálu, lebo to znižuje jeho 

dôveryhodnosť v očiach poskytovateľa kapitálu, 

• nebyť však ani príliš pesimistický, lebo pri podceňovaní môže byť projekt pre 

investor málo atraktívny, 

• nezakrývať slabé miesta a riziká projektu (i prípadné chyby, ktorých sa firma 

v minulosti dopustila); ak totiž investor odhalí určité negatívne faktory neuvedené 

v podnikateľskom zámere, môže to v jeho očiach značne oslabiť dôveryhodnosť 

projektu – naopak identifikácia rizík a existencia plánu korekčných opatrení 

demonštruje pripravenosť manažérskeho týmu na zvládnutie prípadných 

problémov s využitím minulých skúseností, 

• upozorniť na konkurenčné výhody projektu, silné stránky firmy 

a kompetencie manažérskeho týmu, a to nielen z hľadiska potrebných 

manažérskych a podnikateľských predpokladov, ale i schopnosti práce ako 

efektívneho týmu, 

• preukázať schopnosť firmy hradi ť úroky a splátky v prípade užitia bankového 

úveru k financovaniu projektu, 
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• preukázať, ako môže poskytovateľ kapitálu formou účasti, rizikového kapitálu a i. 

získať späť vynaložený kapitál s patričným zhodnotením, 

• byť spracovaný kvalitne i po formálnej stránke. 

Na záver je potrebné uviesť, že ani vysoká kvalita podnikateľského zámeru nezaručuje 

úspech projektu, lebo sa stále jedná o rizikový projekt.  

Kvalita prípravy projektu  sa však prejaví priaznivo tým, že:  

• zvyšuje nádej úspechu jednotlivých projektov a tým zlepšuje hospodárske 

výsledky firmy z dlhodobého hľadiska, 

• znižuje podstatu nebezpečenstva takého neúspechu projektov, ktorý by ohrozil 

vážne finančnú stabilitu firmy  a prípadne i samú jej existenciu. 

Vzhľadom k významnému vplyvu kvality prípravy projektu a podnikateľského 

plánovania na dosiahnutie prosperity firiem v tržnom prostredí je potreba, aby vedenie 

týchto firiem venovalo spracovaniu podnikateľských zámerov zaslúženú pozornosť.  

Súčasne je však treba upozorniť na to, že spracovaný podnikateľský zámer nebude 

vzhľadom k premenlivosti podnikateľského okolia platiť bez zmien dlhšiu dobu. 

Podnikateľský zámer je treba preto chápať ako stále živý a vyvíjajúci sa dokument, ktorý 

je treba neustále adaptovať a upravovať vzhľadom k meniacim sa podmienka. 

 

2. 7.  Funkcia podnikateľského zámeru 

 Podnikateľský plán má ústredný význam pri zakladaní podniku. Rozhoduje hlavnou 

mierou o ceste k budúcemu úspechu. Dôkladné vypracovanie tohto dokumentu by preto 

malo mať najvyššiu prioritu. 

Podnikateľský plán však nemá byť len „ kusom papiera“, ktorý sa položí v banke do 

zložky so žiadosťou o úver, ale skôr by mal plniť dôležité úlohy. 

Podnikateľský plán ako nástroj riadenia 

Podnikateľský plán je pre zakladateľa firmy ústredný riadiaci dokument. 

• Slúži k usporiadaniu a predstaveniu podnikovej koncepcie. Vlastný myšlienky sa dajú 

usporiadať a ďalej rozvíjať len vtedy, keď sa „hodí na papier“. 

• Podnikateľský plán sa dá prediskutovať so známymi a s odborníkmi. Takto sa dá krok 

za krokom zdokonaľovať podnikateľský zámer. 
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• Podnikateľský plán núti zakladateľov firmy, aby sa dohodli na presných cieľoch, 

stratégiách a opatreniach. Vypracovať tento plán písomne je pritom omnoho presnejší 

a závažnejší než vyhlasovať spoločné záujmy a snívať o budúcom úspechu. 

• Spolu s podnikateľským plánom sa zostavujú plány opatrení a projektov, ktoré sú 

smernicou pre neskoršiu každodennú prácu managementu a zamestnancov. 

• Podnikateľský plán je nástrojom neskorších zrovnaní plánu a skutočnosti. Pre každú 

firmu je dôležité vedieť, či je realistické jej plánovaniu obratu, nákladov a finančných 

príjmov. Ak dôjde k veľkým odchýlkam , musia sa nájsť príčiny, poprípade slabé miesta. 

 

Podnikateľský plán prináša poskytovateľovi kapitálu (bankám, investorom) prvý, veľmi 

dôležitý obraz vášho podniku. Je to akási vizitka firmy, ktorá musí presvedčiť na prvý 

pohľad. Venujte preto zvláštnu pozornosť tiež jeho vonkajšej forme, predovšetkým 

potom prehľadnosti štruktúry a zrozumiteľnosti prezentácie. 

 

• Podnikateľský plán má predovšetkým ovplyvniť rozhodovanie skúsených obchodníkov.   

• Musia mu rýchlo porozumieť osoby, ktoré sa príliš nevyznajú v technike. 

• Vyhnite sa množstvu technických detailov 

• Sústrediť sa na jasný výklad konkurenčných výhod, obchodných príležitostí, situácie na 

trhu a budúcich úloh podniku. 

• Predstavte úplne, ale stručne dôležité úlohy, príležitosti a riziká. Spravidla postačí asi 

30 strán (bez príloh). Sústreďte sa na podstatné veci. 

• Podnikateľský plán musí presvedčiť – obsahom i spracovaním 

• Buďte vecní a realistickí, preháňanie pôsobí ako nepríliš vierohodná reklama. Poukážte 

   na slabiny a riziká, bez toho aby ste vrhali špatné svetlo na svoj podnikateľský zámer. 

• Využite podnikateľský plán ako nástroj vnútropodnikového riadenia. 

• Postupom doby rozvíjajte svoj podnikateľský plán, priebežne ho spresňujte 

a aktualizujte. 

• Svoj podnikateľský plán pri rozhovoroch s investormi prezentujte profesionálnym 

spôsobom. 
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• Podnikateľský plán by mal mať jednotný rukopis. Keď ho zostavuje niekoľko osôb, 

mala by sa jedna z nich ujať konečnej redakcie a zjednotiť spôsob a mieru podrobnosti 

jednotlivých častí. 

• Otestujte svoj podnikateľský plán: predložte ho známym alebo odborníkom    

a prediskutujte ich s nimi. 10 

 

2.8. Bankový pohľad na hodnotenie podnikateľského zámeru 

 Ako vyhodnocujú banky podnikateľský plán? 

Čomu banky prikladajú váhu k prijatiu a kladnému hodnoteniu podnikateľského plánu: 

• Podnikateľská koncepcia musí byť realistická a konzistentná. 

• Podnikateľský plán musí byť presvedčivý a zrozumiteľný. Nesmú sa v ňom 

vyskytovať žiadne rozpory ani nezrovnalosti. 

• Produkt, poprípade podnikateľský zámer musí priniesť zákazníkovi jednoznačne 

výhodu, musí teda mať jasný úžitok pre zákazníka. 

• Pre produkt by mal existovať dostatočne veľký trh. 

• Musí byť jednoznačne zdôvodnené, prečo má produkt šancu presadiť sa na trhu 

• Produkt by mal mať jednu zrejmú výhodu oproti konkurenčným produktom. Dôležité 

sú napríklad znaky jedinečnosti, teda vlastnosti alebo prednosti, ktoré má len a jedine 

vlastný produkt. 

• Marketingové stratégie musia byť premyslené a perspektívne. 

• Jednotlivé plány musia byť zladené a podložené reálnymi a tiež realizovateľnými  

predpokladmi a faktami. 

• Zvláštnu pozornosť venujú banky managementu, lebo úspech podnikateľského 

produktu závisí na schopnosti zakladateľov firmy uskutočniť podnikateľský koncepciu.10 

 

 

 

 

2. 9. Spracovanie a využitie plánu nového podniku 
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 Podnikateľský plán je z hľadiska podniku veľmi dôležitý dokument, a to nielen pre 

samotným zahájením podnikateľskej činnosti, ale i v jej ďalšom priebehu. Nápad, ktorý 

podnikateľ získa v úvodných fázach podnikateľského procesu, je tiež potrebné aj 

zrealizovať. Preto, aby sa podnikateľská myšlienka stala skutočnosťou, a zároveň aby 

bola čo najviacej minimalizované riziko neúspechu, je dobré zostaviť podnikateľský plán. 

 Podnikateľský plán predstavuje základný dokument, ktorý pomôže definovať ciele 

podnikateľskej činnosti a spôsoby jej dosiahnutia. Je písomný materiál popisujúci všetky 

podstatné vnútorné a vonkajšie faktory, ktoré súvisia so založením a rozbehom nového 

podniku. Poslúži tiež ako vhodný nástroj pri riadení podniku v období rastu, ako podklad 

pri žiadosti o získanie zdrojov pre financovanie podniku. Na overenie, či sa dajú niektoré 

akcie na trhu previesť, či sa dá výrobok vyrobiť a predať, slúži tiež ako takzvaná štúdia 

preveditelnosti.  

 Podnikateľský plán teda zvyšuje nádej, že sa váš podnik dostane ta, kam sa povodne 

chcel dostať. Výrazným spôsobom znižuje i riziko neúspechu.  

 

2. 10. Účel a zmysel podnikateľského plánu 

 „Čo je to vlastne podnikateľský plán? Ako odpoveď na túto otázku poslúži definícia 

autorov Hisricha a Petersa, podľa ktorých je podnikateľský plán písomný materiál 

spracovaný podnikateľom, popisujúci všetky kľúčové vonkajšie a vnútorné faktory 

súvisiace so založením a chodom podniku. 

Podnikateľský plán obsahuje odpovede na otázky typu:  

• Kde sme teraz?  

• Kam chceme ísť? 

• Ako sa tam chceme dostať? 

Podnikateľovi by k získaniu odpovedí na vyššie uvedené tri otázky mal slúžiť práve 

kvalitne spracovaný a realisticky pojatý podnikateľský plán.“ 5 
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Obrázok č. 1 - Účel a zmysel podnikateľského plánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (KORÁB, a kolektív, 2005, s. 24). 

 

 

 

 

 

 

Preto, aby sa jasne stanovilo, kde sme teraz, treba dostatočne detailne popísať:  
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• Podnik (podnikateľskú identitu): Akú má alebo akú bude mať podniku právnu 

formu, jeho existujúcu alebo budúcu organizačnú štruktúru, 

• Kľúčových pracovníkov, na ktorých budeme stavať budúce podnikanie. 

Zamestnanci sú často najvyššími aktívami podniku. Vysvetliť ako bude podnik 

riadený, kto budú kľúčoví ľudia v manažérskych pozíciách a aká bude ich 

kvalifikácia. 

• Prostredie podnikania – pre tento účel sa dá efektívne využiť tzv. SLEPT analýza 

okolia, v ktorom podnik pôsobí.  

Ide o faktory:  

S – Sociálne 

   L  – Legislatívne 

   E – Ekonomické 

   P – Politické 

   T – Technologické 

Tieto faktory všeobecného okolia je nutné dôsledne analyzovať, pretože ich zmeny môžu 

mať dopad na podnikanie. 

  

 Odborové okolie podniku (užšie vonkajšie prostredie) je ovplyvňované predovšetkým 

jeho konkurentmi, dodávateľmi a zákazníkmi.  

Táto analýza býva označovaná ako analýza odvetvia. Užitočným nástrojom analýzy 

odborového okolia podniku je Porterov päťfaktorový model konkurenčného prostredia. 

Model vychádza z predpokladu, že strategická pozícia firmy pôsobiacej v určitom 

odvetví, resp. na určitom trhu, je predovšetkým určovaná pôsobením piatich základných 

činiteľov (faktorov): 

1. Vyjednávacou silou zákazníkov (bargaining power of buyers). 

2. Vyjednávacou silou dodávateľov (bargaining power of suppliers). 

3. Hrozbou vstupu nových konkurentov (threat of entry). 

4. Hrozbou substitútov (threat of substitutes). 

5. Rivalitou firiem pôsobiacich na danom trhu (competitive rivalry within indursty).3 
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 „Stratégia úzko súvisí s cieľmi, ktoré podnik sleduje. Všeobecne by sa dalo povedať, 

že ciele sú žiaduce budúce stavy, ktoré majú byť dosiahnuté. Stratégie potom vyjadrujú 

základné predstavy o tom, akou cestou budú podnikové ciele dosiahnuté. 

Strategické riadenie uskutočňované vrcholovým managementom, poprípade i vlastníkmi 

podniku, zahrňuje aktivity zamerané na udržovanie dlhodobého súladu medzi poslaním 

podniku, jeho dlhodobými cieľmi, disponibilnými zdrojmi a rovnako medzi podnikom aj 

prostredím, v ktorom podniku existuje. 

Odpoveď na otázku ako sa tam chceme dostať je spracovanie:  

• Podrobného finančného plánu, vrátane základnej finančnej analýzy, 

• návrhu riadenia finančných, ľudských a materiálových zdrojov, 

• spracovanie marketingového plánu. 

Podnikateľský plán je dôležitým dokumentom nielen pre samotného zakladateľa podniku, 

teda majiteľa, ale o podnikateľský plán sa môžu zaujímať aj investori, bankári, manažéri, 

ale tiež aj zákazníci, zamestnanci a konzultanti. Pretože každý z vyššie uvedených 

užívateľov ho bude čítať z rôznych dôvodov, musí byť spracovaný natoľko komplexne, 

aby obsiahol dôvody zainteresovanosti každého z nich.  

Hĺbka a prepracovanosť podnikateľského plánu závisí na veľkosti a zábere každého 

z nich. 

V rámci podniku, teda pre potreby manažérov a vlastníkov, slúži podnikateľský plán ako 

plánovací nástroj alebo základ pre diskusiu v prípadoch, keď podnik stojí pred zásadnými 

zmenami, ako napríklad zlúčením, rozdelením alebo uzavretím oblastí podnikania. Ako 

nástroj plánovania pre stanovenia a koordináciu jednotlivých aktivít majú podnikateľské 

plány v mnohých podnikoch už svoje pevné miesto. Do celkového plánu sa zahrnú 

vzájomne zladené podielové plány vypracované v jednotlivých útvaroch podniku. Ten 

potom poskytuje vedeniu orientáciu v jeho každodennej práci a v niektorých prípadoch sa 

jeho stručná a názorná podoba dáva dispozícii i zamestnancom Pretože má špeciálne 

zameranie, je obvykle štruktúrovaná inak než podnikateľské plány pre adresátov mimo 

vlastný podnik. 

Vypracovanie prehľadu plánovaných aktivít umožňuje podnikateľom včas rozpoznať 

úzke miesta, ako personálne a časové nároky alebo kapitál, a odstrániť ich bez finančných 



24 
 

strát už v štádiu plánovania. Tento spôsob simulácie postupu udalosti je vhodný pri 

zakladaní nových podnikov. Novo založené podniky disponujú spravidla malým 

kapitálom a chybné plánovanie môže viesť k nevhodnému použitiu obmedzených 

prostriedkov. Podnikateľský kolaps je tak často naprogramovaný dopredu. 

Okrem využitia ako nástroja plánovania sú podnikateľské plány vhodné i ako nástroj 

kontroly. Na konci každého roku sa porovnajú plánované údaje so skutočnými. 

Z porovnania je viditeľné, či boli ciele dosiahnuté, resp. či došlo k odchýlkam. 

Porovnanie plánovaných a skutočných hodnôt i účinná kontrola podniku sú možné len 

vtedy, ak sú ciele stanovené nielen popisne, ale sú plánovanie i číselne. Porovnaním získa 

vedenie poznatky o tom, koľko času a kapitálu určité aktivity vyžadujú a nakoľko reálne 

boli plánované hodnoty stanovené. Z tohto pohľadu sú podnikateľské plány nástrojom 

vzdelávania vedúcich pracovníkov. 

Naproti tomu externí príjemcovia podnikateľských plánov majú iné požiadavky na 

informácie než príjemcovia vo vnútri podniku. Túto odlišnosť je potrebné mať pri 

spracovaní na zreteli. Vedeniu a pracovníkom podniku sú napríklad známe vlastnícke 

pomere, a preto ich v tomto podnikateľskom  pláne nie je nutné uvádzať. Pre externých 

poskytovateľov kapitálu sú informácie o vlastníkoch naproti tomu veľmi dôležité. 

Niektorý podnikatelia zastávajú názor, že podnikateľské plány sú potrebné iba pre veľké 

podniky. Skúsenosti ale ukazujú, že ďalší rozvoj podniku je dokonale premyslený až 

vtedy, keď bola jeho koncepcie formulovaná tiež písomne a v číselnom vyjadrené. 

Profesionálni poskytovatelia kapitálu preto očakávajú, že podniky, ktorých investujú 

majú podnikateľské plány, ktoré kvalitatívne a kvantitatívne popisujú podnikateľské ciele 

a stratégie ich dosiahnutia.  

Podnikateľské plány určené pre externých príjemcov nepodliehajú žiadnym zvláštnym 

zákonom okrem zásady, že všetky údaje musia byť uvedené podľa najlepšieho vedomia 

a svedomia. 

Podnikateľské plány by však nemali byť zamieňané so zákonom predpísaných výročných 

správ veľkých podnikov. Podielnické spoločnosti, záujemcovia o kúpu podniku a banky 

očakávajú od podnikateľských plánov podstatne obsiahlejšie a presnejšie údaje. 
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 Na vytýčenie celkovej stratégie podniku a za účelom presadenia sa v oblasti 

poskytovania ubytovacích a stravovacích služieb na trhu, je potrebné uskutočniť 

strategickú analýzu podniku.  

K formulácii stratégie hotela má v tomto prípade poslúžiť:  

Analýza vonkajšieho prostredia firmy SLEPT, t. j. analýza sociálnych, právnych, 

ekonomických, politických a technologických faktorov, ktoré ovplyvňujú vývoj podniku. 

Analýza situácie v odvetví ( Porterov model konkurenčného prostredia). 

Analýza SWOT, ako zhrnutie vyššie uvedených analýz. 

    

• Charakteristika odvetvia služieb ubytovania a stravovania v ČR 

 

 Z hľadiska územného členenia som si za celkový trh zvolila región Českej republiky. 

Podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností sú služby ubytovanie a stravovanie 

spoločne začlenené do sekcie (OKEČ 55), ktoré zahŕňa služby spojené s krátkodobým 

alebo prechodným ubytovaním v hoteloch, penziónoch, turistických ubytovaniach atď. 

 

Do sekcie ubytovania a stravovania sa zaraďujú nasledujúce činnosti 

 Hotely a podobné ubytovacie zariadenia, 

 kempy a iné ubytovania pre krátkodobé ubytovanie, 

 reštaurácie, 

 výčapy a bary, 

 stravovanie účelové a dodávky hotových jedál. 

  

Popis ekonomických subjektov  v ubytovacích a stravovacích službách 

 V uvedenom podnikateľskom sektore pôsobilo v roku 2005, 50 233 aktívnych 

ekonomických subjektov, v tom 5 995 ( t.j. 11,9 %) nefinančných podnikov a 44 138 

fyzických osôb. Pod zahraničnou kontrolou pôsobilo 1 207 podnikov, čo predstavovalo 

o 50 % viac, než v roku 2000, ale stále len 2,4 % z celkového počtu subjektov. 

Z uvedeného počtu patrilo 1162 jednotiek (t.j. 96,3 %) medzi malé, 36 jednotiek medzi 

stredne veľké a 9 jednotiek medzi veľké podniky.  
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V súčasnosti zaznamenávane nárast ekonomických subjektov v ubytovacích 

a stravovacích službách.  

 

 Rozdelenie ekonomických subjektov podľa počtu zamestnancov 

 subjekty od 0 - 49 zamestnancov predstavujú 50 017 podnikov, podiel na počte 

subjektov podnikateľského sektoru celkom v tejto veľkostnej skupine je 5,1 %, 

 subjekty od 50 – 249 zamestnancov predstavujú 197 podnikov, podiel na počte 

subjektov podnikateľského sektoru celkom v tejto veľkostnej skupine je 2,5 %, 

 subjekty s 250 a viac zamestnancami tvorilo 19 podnikov, čo predstavuje 1,3 %. 

 

 

Tabuľka č. 1: Ubytovanie a cestovný ruch  - vývoj od roku (2003 – 2006) 

 

UBYTOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH 

  
  

2003 2004 2005 2006 

Podnikateľské subjekty 
v odvetví ubytovanie a stravovanie 
(OKEČ 55) 48 800 50 254 50 233 . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

z toho so 100+ zamestnanci 77 78 85 . 

Hromadné ubytovací zariadenie 7 926 7 640 7 605 7 616 

z toho: 

hotely *****  21 28 34 35 
hotely ****  219 241 252 274 
ostatní hotely1) 1 639 1 601 1 596 1 631 
penzióny 2 498 2 441 2 396 2 374 
kempy 475 476 499 512 
chatové osady a 
turistické ubytovne 1 069 984 968 946 

Lôžka v hromadných ubytovacích 
zariadeniach (stále, bez prístelky) 446 096 433 214 433 211 441 968 

z toho: 

v hoteloch *****  7 783 8 431 9 851 10 247 
v hoteloch **** 28 814 33 021 35 127 38 816 

v ostatných hoteloch1) 122 381 121 760 121 181 121 780 
v penziónoch 67 792 66 477 66 052 65 261 
v kempoch 26 274 26 203 27 656 31 095 
v chatových osadách a 
turistických ubytovniach 62 888 58 038 58 173 57 067 
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Hostia v hromadných ubytovacích 
zariadeniach (tis. osôb) 11 346 12 220 12 362 12 725 

z toho:  
v hoteloch *****  500 636 638 703 
v hoteloch ****  1 289 1 862 2 294 2 416 

Prenocovanie hostí (tis. nocí) 39 343 40 781 40 320 41 448 
1) hotely ***, **, * a garni hotely  

Zdroj: http://www.czso.cz, vlastná úprava 
 

 
 Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že zákazníci uprednostňujú hotely s kvalitnými 

službami ( hotely ***** a hotely ****) na vysokej úrovni. Nárast počtu hostí do týchto 

zariadení spôsobil, rozšírenie ubytovacích kapacít. Počet prenocovaných nocí v hromadných 

ubytovacích zariadenia sa tiež vyznačuje rastúcim trendom. 

 

• Charakteristika kraja Vysočina  

Fyzickogeografické predpoklady kraja pre vykonávanie podnikateľskej činnosti: 

 Rozloha 6796 km 2 (od 1. 1. 2005), 5. miesto v rozlohe krajov ČR. 

 Českomoravská vrchovina sa vyznačuje vyššou nadmorskou výškou a redším 

osídlením, čistým vzduchom, zdravými lesmi, vodohospodársky významnými 

plochami a zdrojmi vody.  

 Susedstvo krajov (Juhočeský, Stredočeský, Pardubický, Juhomoravský), 

s Juhomoravským krajom tvorí Vysočina oblasť NUTS 2 za účelom regionálneho 

rozvoja. Južná časť kraja (okresy Jihlava a Třebíč sú zaradené do programu 

cezhraničnej spolupráce Phare). 

Socioekonomické predpoklady kraja pre vykonávanie podnikateľskej činnosti: 

 Na území kraja sú dve chránené krajinné oblasti – Žďárske vrchy a Železné Hory.  

 K 1. 1. 2007, 511 645 obyvateľov, štvrtú najnižšia ľudnatosť medzi krajmi ČR. 

Z toho ženy 50,5 %.  

 Počet evidovaných ekonomických subjektov (2006) – 97 000. Predstavuje kraji 

s nižším stupňom podnikateľských aktivít. Ekonomická výkonnosť kraja zaostáva za 

ostatnými krajmi ČR ( pod priemerom). Podiel kraja na HDP dosahuje v posledných 

rokoch 4,2 % , (84,3 % z priemernej hodnoty ČR). Priemerná mesačná hrubá 
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nominálna mzda je 17 622 Kč,- (2006). Najnižšia mzda sa vypláca v sektore služieb 

– ubytovania a stravovania.  

 Dopravná poloha má strategický význam z národného aj európskeho hľadiska 

(diaľnica D1). 

 Nízka kriminalita a nízky podiel sociálne rizikových skupín obyvateľstva. 

 Celoročný turisticky atraktívny potenciál kraja – zimná (lyžovanie – Žďárske vrchy) 

a letná turistika, kultúrne – historické pamiatky. Na území sa nachádzajú 3 pamiatky 

UNESCO (Mestská pamiatková rezervácia Telč, národná kultúrna pamiatka 

Santiniho pútny kostol Zelená hora u Žďáru nad Sázavou a židovská štvrť 

s cintorínom a s bazilikou sv. Prokopa v Třebíči). 

 V budúcnosti rozvoj regiónu z aspektu cestovného ruchu. 

 

Tabuľka č. 2: Kapacity  ubytovacích zariadení v kraji Vysočina  (k 31. 12. 2006) 

 

 
POČET  

ZARIADENÍ  
 

IZBY  
 

LÔŽKA  
 

 
PRIEMERNÁ 

CENA  
ZA 

UBYTOVANIE  
(KČ) 

 

PRIEMERNÝ 
EVIDENČNÝ 

POČET  
ZAMESTNANCOV  

(FYZICKÉ 
OSOBY) 

Hromadná ubytovacie  
zariadenia celkom 364 6 624 19 636 275 1 353 
Hotely a podobné 
zariadenia celkom 
 164 3 395 8 406 422 1 035 
v tom:      

hotely ****  4 196 383 1 237 72 
ostatní hotely 

a penzióny 160 3 199 8 023 401 963 
Ostatné hromadné  
ubytovacie zariadenia 
celkom 200 3 229 11 230 154 318 
v tom:      

kempy 31 299 1 099 87 23 
chatové osady 
a turistické ubytovne 62 842 3 202 130 60 
Ostatné zariadenia 
(nešpecifikované) 107 2 088 6 929 188 235 
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Zdroj: http://www.kr-vysocina.cz, vlastná úprava 
 

 

3. 1. Strategická analýza okolia podniku 

 Je proces, pomocou ktorého je okolie firmy monitorované a zistené skutočnosti sa 

vyhodnocujú tak, aby v konečnej fáze bolo možné určiť príležitosti a hrozby, ktoré 

jednotlivé faktory okolia predstavujú pre podnik. 

Analýza širšieho vonkajšieho prostredia firmy máva spravidla podobu SLEPT analýzy3. 

Na podnikanie v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb pôsobí množstvo podnetov 

z okolia podniku. Pre jednoduchosť je potrebná identifikácia hlavných faktorov, ktoré 

pôsobia na podnikanie v hotelových službách. 

 

3. 1. 1. SLEPT analýza 

• Sociálne faktory 

   

 Zohrávajú dôležitú úlohu v ovplyvňovaní dopytu po službách a zároveň pôsobia aj na 

stranu ponuky (podnikavosť, pracovná motivácia, ochota pracovať atď.)6 

Životná úroveň v ČR neustále stúpa a prejavuje sa to na zmene životného štýlu. Dochádza 

k zvyšovaniu dopytu po stravovacích a ubytovacích službách. Obyvateľstvo viac cestuje 

a využíva možnosti cestovného ruchu doma ale aj v zahraničí. Väčší dôraz je kladený na 

aktívne využitie voľného času. Dochádza k zlepšovaniu zdravotného stavu obyvateľstva a 

spôsobuje to hlavne zmenu v stravovacích návykov, príkladom je aj zvyšovanie spotreby 

zeleniny. Uvedomovanie si významu zdravia bude v budúcnosti stále narastať. Zákazníci 

sa budú vyhýbať destináciám, ktoré sú chápané ako menej zdravé. Porastie hlavne dopyt 

po zdravých jedlách s nízkym obsahom tuku a škodlivých látok.  Pokles populácie ČR 

vedie k starnutiu obyvateľstva. Pre hotelové služby to znamená väčší počet zákazníkov 

v dôchodkovom veku. V neposlednej rade to má vplyv aj na pokles ponuky práce a jej 

zdraženie ceny práce. Prirodzený úbytok obyvateľstva je daný predovšetkým nízkou 

pôrodnosťou. V súčasnosti sa zvyšuje veková hranica nároku na odchod do dôchodku, 

celkovo narastá percento obyvateľov dôchodkového veku vo vzťahu k ekonomicky 
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aktívnym občanom. Behom niekoľkých rokov by malo dôjsť k k výraznému nárastu osôb 

vo vyššom veku, pričom seniori budú omnoho zdravší a budú disponovať vyššími 

príjmami než v minulosti. Vďaka tomuto trendu porastie dopyt po kvalite, pohodlí 

a bezpečnosti. Príjmy obyvateľstva v kraji Vysočina patria medzi najnižšie v ČR, to 

znamená nižšie mzdové náklady pre prevádzku hotela.  Pre oblasť vzdelanostnej 

štruktúry obyvateľstva je charakteristický nárast počtu ľudí s vysokoškolským vzdelaním. 

Výsledkom zvýšenia počtu vzdelaných ľudí pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja 

vzniká nová technika a technológia. Aj na úrovni managementu je dostatočný počet 

riadiacich pracovníkov. Zvyšovanie vzdelania však prináša úbytok ľudí s výučným listom 

v oboroch ako napríklad kuchár – čašník.  

 

 

Tabuľka č.3: Populačné procesy v ČR (1991 – 2007) 

 

Zdroj: Počet narodených detí v ČR, Český štatistický úrad, upravené autorom 

   

 

 

• Legislatívne faktory 
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 So vstupom ČR do EU bola harmonizácia českého právneho systému a právnych 

predpisov nevyhnutná. Zákon o dani z pridanej hodnoty obsahoval úpravy limitu obratu 

pre povinnú registráciu platcov dane z pridanej hodnoty a zblíženie sadzieb DPH, resp. 

presun väčšiny služieb zo  sadzby zníženej do sadzby základnej. V novele zákona 

s účinnosťou od 1. októbra 2003 došlo ku zníženiu limitu obratu pre povinnú registráciu 

platcov dane z pridanej hodnoty na dva milióny korún za 12 mesiacov a od 1. mája 2004 

na jeden milión korún, teda zhruba 35 000 EUR. V Európskej únii je limit pre povinnú 

registráciu platcov 5000 EUR. Česká republika má v tejto oblasti vyjednanú trvalú 

výnimku. Zákonodarca musí reagovať na vývoj aplikovaním noviel, svedčí o tom aj 

novela tohto zákona s účinnosťou od 1. 1. 2005. 

 Ďalšou významnou zmenou bolo zrušenie jednoduchého účtovníctva. Od  1. januára 

2004 v Českej republike platí novela zákona, ktorá zrušila jednoduché účtovníctvo. 

Podvojné účtovníctvo vedú právnické osoby a z fyzických osôb tie, ktoré sú platcami 

DPH a majú obrat najmenej pätnásť miliónov korún za rok. Fyzické osoby, ktoré 

nespadajú do tejto kategórie, vedú len tzv. daňovú evidenciu, ktorú upravuje zákon 

o daniach z príjmov. 

 Dane, ktoré sa týkajú malých a stredných podnikov: 

• Daň z príjmov FO  

• Daň z príjmov PO 

• Platba sociálneho a zdravotného poistenia za zamestnancov, platba dane zo 

závislej činnosti alebo dane zrážkové 

• Cestná daň 

• Daň z nehnuteľností 

• Zrážková daň z výplaty podielu 

 

• Ekonomické faktory 

 Priaznivý vplyv na ekonomický rast ČR má zlepšujúce sa podnikateľské prostredie. 

Zlepšovanie podmienok prináša aj opatrenia na skracovanie času potrebného na 

založenie firmy. Na budúci vývoj hotela vplýva aj zvyšovanie cien energie, čo znamená 

zvýšenie prevádzkových nákladov. 
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• Ekologické faktory 

 V dnešnej dobe nadobúda životné prostredie čoraz väčší význam. Pred založením 

podniku je preto potrebné dôkladne analyzovať ekologický podmienky v danom prostredí. 

Podnik by nemal prísť do konfliktu so zákonmi platnými v tejto oblasti. 

 Systém ochrany životného prostredia, vytváraný v Českej republike po roku 1990, 

využíva početným register ekonomických nástrojov politiky životného prostredia. 

Niektoré z sa používali už v predchádzajúcom období ( napr. poplatky za znečisťovanie 

ovzdušia, tzv. úplaty za znečisťovanie vôd a niektoré ďalšie. Až nové podmienky 

vznikajúcej tržnej ekonomiky vytvorili potrebný priestor pre zmysluplnú aplikáciu 

ekonomicky orientovaných nástrojov.  

Uvedomovanie si významu ekológie a zdravého životného prostredia naďalej porastie. 

V cestovnom ruchu nastúpi trend, kde budú preferované destinácie, v ktorých bude hrať 

stále významnejšiu rolu príroda a populácia. 

• Politické faktory 

 

 Pre vznikajúce nové podniky je veľmi dôležitá politická stabilita v štáte. Podmienka 

sa vzťahuje aj na región, ktorom hotel podniká. Pôsobenie vládnej politiky na oblasť 

podnikania nesie určité nedostatočné znaky. Komplikovaná legislatíva, vysoké daňové 

zaťaženie práce, často byrokratické fungovanie úradov a pomaly pracujúce súdy, sú často 

označované za hlavné bariéry v pre podnikanie v Českej republike. Aj založenie 

samotného podnikania by mohlo byť v budúcnosti zjednodušené. 

Rozvoj podnikania má v  Českej republike mimoriadny význam pre národné 

hospodárstvo, pre vytvorenie pracovných príležitostí a podporu rozvoja obcí, miest 

a regiónov. Ministerstvo priemyslu a obchodu má v kompetencii problematiku malých 

a stredných podnikov. Snaží sa vytvárať priaznivé podmienky pre ich rozvoj. 

Prostredníctvo programov, sa snaží o vytvorenie komplexného systému podpory malých 

a stredných podnikov. Po vstupu ČR do Európskej únie sa základom podpory podnikania 

stali, práve tieto operačné programy, ktoré sú spolufinancované zo štátneho rozpočtu 
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a štrukturálnych fondov EU. Ide o podporu v investičnej oblasti, poradenské, informačné, 

vzdelávacie a iné služby pre podnikateľov. 

Obdobie rokov 2007 – 2013 ponúka Českej republike príležitosť, získať prostriedky zo 

štrukturálnych fondov. Úsilie vlády a príslušnej časti štátnej správy bude v týchto rokoch 

smerovať k tomu, aby boli naďalej zmierňované a odstraňované bariéry vzniku, rozvoja 

a efektívneho pôsobenia malých a stredných podnikateľov jak v českej ekonomike, tak 

i za jej hranicami. Dokument Koncepcia podpory malého a stredného podnikania na 

obdobie 2007 – 2013 schválila vláda uznesením zo dňa 12. 4. 2006 č. 392. 

Založenie a vedenie spoločnosti sa vždy spája s určitým rizikom. Asi 50 % podnikov 

behom prvých 5 rokov svojej existencie zanikne. Neúspech v podnikaní sa zatiaľ v ČR 

nevníma ako bežný hospodársky jav, alebo ako príležitosť k novému začiatku. Európska 

komisia sa snaží vytvoriť priaznivejšie spoločenské podmienky pre ohrozené podniky, 

prostredníctvom reformy insolvenčného práva. Dobré národné rámcové podmienky pre 

podnikanie majú zásadný význam pre plné využitie podnikateľského potenciálu EU. 

Komisia sa snaží priviesť krajiny EU, aby ako súčasť svojho záväzku podporovali 

podnikanie v rámci Lisabonskej stratégie v súvislosti s komplexnou politikou podnikania, 

dôraznejšie sa angažovali v zmierňovaní stigmatizovania neúspechu podnikania. Nový 

insolvenčný zákon č. 182/2006 Zb. platí od 1. januára 2008. 

 

• Technologické faktory 

 Dôležitý vplyv na utváranie podnikateľského prostredia majú verejnoprávne média – 

televízia, rozhlas i tlač, ktoré ovplyvňujú názory, očakávania, rozhodovanie a správanie 

sa firiem i domácností. Subjektívne pocity ľudí a ich  očakávania, formované 

masovokomunikačnými prostriedkami, sú dôležitým faktorom ekonomického rozvoja. 

Na formovanie verejnej mienky má veľký vplyv už samotný výber informácii 

prezentovaných v médiách.  Informačné prostriedky by mohli mať v budúcnosti väčší 

vplyv na vývoj ekonomík. Jedným z predpokladov je uplatňovanie rovnakých kritérií pri 

hodnotení a porovnávaní – doma i vo vzťahu k zahraničiu, ale aj zmena komunikácie 

a prístupu štátnych a iných inštitúcií k médiám. 
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Efektivita výroby, zvyšovanie kvality výrobkov (služieb) a zlepšovanie ekologických 

podmienok sa môže dosiahnuť iba modernizáciou strojového parku, zavádzaním nových 

technológií vrátane výstavby zariadení znižujúcich negatívny vplyv výroby na krajinu 

a zmenou výrobných programov. 

Zmeny v oblasti môžu výrazne ovplyvniť okolie podniku. Požiadavky zákazníkov sa 

neustále menia, vývoj napreduje a technológie sa preto musia neustále vylepšovať. 

Internet a sním spojené služby nás obklopujú dennodenne. Úroveň technického 

vybavenia izieb hotelu (prípadne celého hotelu), bude tiež závisieť do úrovne 

technologického vývoja. 

 

 

3. 1. 2. Analýza konkurenčného prostredia 
 

 Podklady pre analýzu konkurencie som získala pri návšteve niektorých hotelov, 

pomocou internetu a prostredníctvom telefonického rozhovoru. Na základe týchto 

vstupných informácií som zhodnotila polohu konkurenčných hotelov v rámci kraja, 

rozsiahlosť poskytovaných služieb, možnosti ubytovacích a stravovacích kapacít, ceny 

ubytovania a ochotu personálu. 

Za konkurenčné podniky považujeme všetky ubytovacie zariadenia s označením „ hotel“. 

 

Trh a konkurenčná situácia 

 Náš trh môžeme rozdeliť z dvoch hľadísk: 

• Z hľadiska územného, 

• z hľadiska cieľových skupín2. 

Z hľadiska územného tvorí náš trh bezprostredné okolie hotela, ktoré sme stotožnili 

takmer s celou plochou kraja Vysočiny. Najprv by sme mali preniknúť na trh v tomto 

kraji, neskôr však plánujeme rozšíriť oblasť nášho záujmu aj do susedných krajov, 

konkrétne do Stredočeského a Juhomoravského kraja. Z hľadiska cieľových skupín budú 

oblasťou nášho záujmu skupiny mladých rodín s deťmi na jednej strane a skupiny 

dospelých (firemná a komerčná klientela) na druhej strane. Vďaka tomuto rozdelení 
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umožňuje hotel hosťom vybrať si služby podľa ich ekonomických možností a snaží sa 

zaistiť si úroveň tržieb i behom medzisezóny (mimosezóny). Zamestnanci sa snažia 

pristupovať k týmto odlišných skupinám individuálne.  

 

Konkurencia 

 Medzi priamu konkurenciu zaraďujeme nasledujúcich 7 objektov. Informácie 

ohľadne týchto hotelov a ich poskytovaných službách sme získali najmä prostredníctvom 

internetu. 

Zistené údaje sme použili najmä pri stanovení ceny služieb. Výpovednú hodnotu, by 

mohlo mať  aj sledovanie otváracích hodín konkurenčných podnikov alebo údaje o  

skupinách zákazníkov, na ktoré upierajú svoj záujem. Tieto údaje sa však 

prostredníctvom internetu zisťujú ťažšie, preto sa v tomto prípade uprednostňuje 

zisťovanie prostredníctvom telefónu. 

Vzácny zdrojom informácií ohľadne konkurencie sa stáva aj sám zákazník. 

Najväčším konkurenčným podnikom hotela je práve Hotel Kotyza v Humpolci, ktorý sa 

nachádza v bezprostrednej blízkosti hotela. 

 

Hotel Kotyza, Humpolec 

Adresa: Horní náměstí 5, Humpolec 39 601. 

Poloha: 1 km od diaľnice D1 smer Praha – Brno. 

Popis služieb: Štandardné hotelové služby (ubytovanie a stravovanie), parkovanie priamo 

pred budovou hotela, zmenáreň, sejf, kadernícky salón, internet, prenájom tenisových 

kurtov, vyučovanie jázd na koni. 

Kapacita: Ubytovanie – 65 osôb, počet izieb 29. Stravovanie: Reštaurácia – 100 miest, 

salónik – 40 miest, letná terasa 50 miest, bar 36 miest. 

Cena: Ubytovanie – na osobu 1100,-  Kč.  

 

Hotel Slávie, Pelhřimov 

Adresa: Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov 39 301. 

Poloha: Na Pelhřimovskom námestí 
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Popis služieb: Štandardné hotelové služby, pre ubytovaných hostí možnosť zaistenia 

športového vyžitia – tenis, bowling, sauna, bazén, požičanie bicyklov atď. 

Kapacita: Ubytovanie – 22 osôb, počet izieb 10. Stravovanie: Reštaurácie, pizzerie, 

samoobslužná jedáleň, salónik – 60 miest, malý sál = miestnosť samoobslužnej jedálne – 

40 miest. 

Cena: Ubytovanie – na osobu 600,- Kč. 

Poznámka: Plzeňský Prazdroj prepožičal Hotelu Slávia certifikát za dodržanie najvyššej 

akosti čapovaného Plzeňského piva. 

 

Hotel Slunce, Havlíčkův Brod 

Adresa: Jihlavská 1985, Havlíčkův Brod 58 001. 

Poloha: V centre mesta Havlíčkův Brod, naproti čerpacej stanici OMV. Vzdialenosť od 

Jihlavy 26 km a od mesta Humpolec 20 km. Vo vzdialenosti 1 km sa nachádza vlaková 

stanica a naproti hotelu je autobusová stanica. 

Popis služieb: Štandardné hotelové služby, sekretárske služby ( faxovanie, kopírovanie, 

preklady), čistenie odevov, zaistenie prehliadky po kultúrnych pamiatkach, zmenáreňská 

činnosť s nepretržitou prevádzkou, parkovanie pred hotelovým areálom pre 50 osobných 

automobilov. 

Kapacita: Ubytovanie – 107 osôb, počet izieb 49. Stravovanie – hotelová nefajčiarska 

reštaurácia s kapacitou 178 miest. Švejkova – štýlová plzeňská reštaurácia sa nachádza na 

 prízemí hotela s kapacitou 80 osôb. K dispozícii sú 4 salónky: Veľký kongresový sál – 

80 ľudí, salónky č.1, č. 2, č. 3, majú každá kapacitu 30 ľudí. Hotel disponuje aj 

záhradnou reštauráciou. 

Cena: Ubytovanie – na osobu 1090,- Kč.  

Poznámka: Hotel buduje uzatvorené strážené parkovisko a nočný klub s barom. 

 

Hotel Brixen, Havlíčkův Brod 

Adresa: Jiráskova 906, Havlíčkův Brod 58001. 

Poloha: V centru Českomoravskej vysočiny, 1 hodina cesty autom z Prahy alebo Brna. 
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Popis služieb: Štandardné hotelové služby, uzavreté parkovisko strážené kamerovým 

systémom, zmenáreň, čistenie odevov, kopírovanie a faxovanie, možnosť usporiadania 

hostín alebo predvádzacích akcií, školení, možnosť ubytovania zvierat (po dohode). 

Kapacita: Ubytovanie – 68 osôb, počet izieb 33. 

Cena: Ubytovanie – na osobu 1290,- Kč. 

Poznámka: Do objektu je zaistený bezbariérový vstup. 

 

Hotel Gustav Mahler, Jihlava 

Adresa: Křížová 4, Jihlava  586 01. 

Poloha: V centre mesta Jihlavy, areál bývalého dominikánskeho a jezuitského kláštora. 

Popis služieb: Štandardné hotelové služby, cateringové služby (rauty, plesy, organizácia 

seminárov, konferencií, firemných večierkov), sauna, fitness centrum, požičovňa 

bicyklov, vlastné uzatvorené parkovisko (uzamykateľné garáže), zmenáreň, 

administratívne služby, rezervácia služieb mimo priestoru hotela (tenis, squash, masáže, 

solárium, kozmetika, kaderníctvo). Hotel umožňuje aj ubytovanie zvierat. 

Kapacita: Ubytovanie – 80 osôb. Stravovanie – reštaurácia, kongresový sál – 230 osôb, 

veľký kláštorný refektár – 60 osôb, malý kláštorný refektár – 35 osôb, kláštorný šenk – 

30 osôb, salónik 25 osôb. 

Cena: Ubytovanie - na osobu od 570,- Kč. 

Poznámka: Na základe celkového objemu poskytovaných služieb poskytuje hotel až 70 

% zľavu. 

 

Hotel Zlatá hvězda, Jihlava 

Adresa: Masarykovo náměstí, Jihlava 58601. 

Poloha: Námestie. 

Popis služieb: Štandardné hotelové služby, strážené parkovisko, zaistenie prehliadky po 

kultúrnych pamiatkach s odborným výkladom, usporadúvanie školení, seminárov, 

večierkov. Hotel umožňuje aj ubytovanie zvierat. 

Kapacita: Ubytovanie – 57 osôb, počet izieb 30. Stravovanie – reštaurácia, SNACK 

BAR, salónky pre 15, 30 alebo 30 až 40 osôb. 
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Cena: Ubytovanie na osobu 1100,- Kč. 

Poznámka: Pri ubytovaní skupín nad 20 osôb poskytujem hotel skupinové zľavy. 

 

Hotel – Restaurant Tři Věžičky 

Adresa: Střítež u Jihlavy 11, 588 11. 

Poloha: 7 km od mesta Jihlava, u diaľnice D1 (exit 112) smer Havlíčkův Brod. 

Popis služieb: Štandardné hotelové služby, veľké strážené parkovisko, sauna, masáže, 

prístup na internet, možnosť usporiadať školenia (Dataprojektor SONY Bravia). 

Kapacita: Ubytovanie – 110 osôb, počet izieb 53, Stravovanie – reštaurácia (salónik č. 1), 

salónik č. 2  - 22 osôb, salónik č. 3 – 12 osôb. 

Cena: Ubytovanie – na osobu 1400,- Kč, víkendové zľavy. 

 

Potenciálna konkurencia 

 Prostredníctvom analýza odvetvia  - (Porterov model 5 konkurenčných síl) sme zistili, 

že vstup do odvetvia je veľmi náročný na náklady, takže hrozba vzniku nových hotelov 

s podobným zameraním je nízka. Určité znaky potenciálnej konkurencie nosia väčšie 

penzióny v mestách, ktoré ponúkajú spojenie svojich služieb s dokonalým kultúrnym 

vyžitím. Ich nevýhoda voči nám je tvorená tým, že sa nenachádzajú v priamom kontakte 

s prírodou. 

 

3. 1. 2. 1. Porterov model 5-tich konkurenčných síl 

 

Vyjednávacia sila zákazníkov: 

Ubytovacie a stravovacie služby vyvolávajú vysokú pružnosť dopytu. Zákazníci 

sú citliví na cenu, a umožňuje im to ľahký prechod ku konkurenčným podnikom. 

Väčšinou sa jedná o rodiny, ktorí trávia voľný čas spoločne v rámci dovolenky prípadne 

víkendu. Poskytovanie kvalitných služieb hotelom vyvoláva spokojnosť zákazníkov, čo 

predstavuje zároveň aj najúčinnejší spôsob reklamy podniku. Zmeny v životnom štýle 

obyvateľstva a snaha o aktívne využitie voľného času spôsobujú, že zákazník je ochotný 

zaplatiť aj za doplnkové služby hotela. 
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Vyjednávacia sila dodávateľov: 

 Prevádzka hotela (stravovacích služieb) si vyžaduje zásobovanie bežnými 

potravinami, čo znamená že prechod k inému dodávateľovi je veľmi jednoduchý. Ceny 

potravín sú približne u všetkých potenciálnych dodávateľov rovnaké, a prípadné zvýšenie 

ceny sa dotkne rovnako aj konkurenčných podnikov. Najvýznamnejším dodávateľom 

podniku sú však dodávatelia plynu a elektrickej energie. Vyjednávacia sila dodávateľa je 

v tejto oblasti najsilnejšia. Najväčším dodávateľom surovín pre hotel je  BILLA, spol. s. 

r.o. v Humpolci. 

 

 

Hrozba vstupu nových konkurentov: 

 Na začiatku podnikania v oblasti hotelových služieb je potrebné zakúpenie 

nehnuteľnosti, alebo prípadne si hotelový komplex prenajať. Veľké množstvo finančných 

prostriedkov je potrebných aj na vybavenie izieb hotela a reštaurácie. Vysoké náklady 

v obore podnikania považujem za dostatočne veľkú bariéru vstupu potenciálnych 

konkurentov do podnikania. 

 

Hrozba substitútov: 

 Za substitúty pôsobiace v obore podnikania považujem ubytovacie zariadenia typu 

penzión alebo ubytovacie zariadenie. Prípadne je ešte možné sa substitúty (alternatívne 

možnosti) považovať aj ubytovacie služby, ktoré sú poskytované chalupami na Vysočine. 

Lákajú zákazníkov prostredníctvom nízkych cien, ale kvalita stravovacích služieb a malá 

existencia doplnkových služieb je pre zákazníka často rozhodujúcim faktorom pri výbere 

zariadenia vyššieho typu. 

 

Rivalita firiem pôsobiacich na danom trhu: 

 Pre súčasnosť platí, že rivalita na trhu v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb je 

vyššia v letnej sezóne. Podľa dostupných informácií bude odvetvie v budúcnosti 
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lukratívne. Dôvodom bude postupný presun ubytovacích a stravovacích služieb 

z veľkomiest do zaujímavých regiónov, ktoré môžu ťažiť z cestovného ruchu. 

 

3. 1. 3. SWOT analýza 

 

 Prehľadné zhodnotenie slabín a výhod pomôže pri návrhu stratégie našej firmy 

k orientácii na slabé články a rozvoj silných stránok2. 

 

Tabuľka č. 4: SWOT - analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

� poskytovanie kvalitných služieb 
� variabilita ponúkaných služieb 
� diferencovanie služieb 
� dostatok potenciálnych 

pracovníkov v kraji 
�  kvalifikovaní personál 
� nízke mzdové náklady 
� čisté ovzdušie v kraji 
� nízka kriminalita 
� možnosť výberu dodávateľa 
� strategická poloha budovy hotela 

� nákladnosť technického vybavenia 
� vysoké náklady pri realizácii 

projektu 
� kontrolný systém HACCP 

(hygienická kontrola 
prostredníctvom kritických bodov) 

� nový podnik (hotel), nedostal sa 
zatiaľ do povedomia obyvateľstva 

 

Príležitosti Hrozby 
� rozvoj trhu cestovného ruchu po 

vstupu do EU a schengenského 
priestoru 

� rastúca atraktivita kraja 
� nastupujúci trend zdravého 

životného štýlu 
� možnosť získania dotácií zo 

štrukturálnych fondov 
� získanie zahraničných zákazníkov 
� možnosť získania veľkých firiem 

ako zákazníkov 
� používanie nových marketingových 

taktík 
� on-line rezervácie 
 

� minimálna skúsenosť v obore 
podnikania 

� rivalita na trhu 
� nízky počet zákazníkov na začiatku 

podnikania a ich jednoduchý 
prechod ku konkurencii 

� bariéra vstupu do odvetvia  - 
vysoké investičné náklady pre 
vstup do odvetvia 

� neposkytnutie úveru bankou 
� neschopnosť splácania úveru 
� pokles výkonu ekonomiky (recesia) 
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Zdroj: Autor 

 

Z tabuľky zachytávajúcej SWOT analýzu je zrejmé, že výhody nášho podnikania 

prevažujú na nevýhodami. Pri snahe podniku minimalizovať svoje slabé stránky, musíme 

vziať do úvahu aj hrozby na trhu, ktoré môžu mať aj závažnejší význam, než sa nám na 

prvý pohľad pozdáva. 
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4. NÁVRH PODNIKATE ĽSKÉHO ZÁMERU 

 

4. 1 Charakteristika podniku 

 

Názov spoločnosti: HHOOTTEELL  SSTTAARRÁÁ  ŠŠKKOOLLAA,,  ss..  rr..  oo.. 

Sídlo spoločnosti:  Budova starej školy v obci Skála č. 29, miestna časť obce 

Věž, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina 

Kontakty:                               andrea.novotova@zoznam.sk 

Telefón, fax:  + 420 775 655 272 

Predmet podnikania:  poskytovanie reštauračných a ubytovacích služieb 

Termín založenia:  1. 1. 2009 

Spoločníci:  Andrea Novotová 

                   Miloslava Netušilová 

Počet zamestnancov:  12 

Základný kapitál:  200 000,- zapísaný do obchodného registra v deň vzniku  

  spoločnosti. 

  Základný kapitál spoločnosti je tvorený peňažnými vkladmi 

  spoločníkov v nasledujúcom pomere:  

Andrea Novotová, peňažitý vklad Kč 100 000,- obchodný podiel 50 %, 

Miloslava Netušilová, peňažitý vklad Kč 100 000,- obchodný podiel 50 %. 

 

 

4. 2.  Vymedzenie oboru živnosti 

 

 Do remeselnej ohlasovacej živnosti hostinská činnosť náležia činnosti spočívajúce 

v príprave a predaji pokrmov a nápojov k bezprostrednej spotrebe v mieste prevádzky, 

kde sú aj predávané. Činnosť môže byť prevádzkovaná buď samostatne alebo spoločne 

s poskytovaním ubytovania. V rámci tejto živnosti je možné prevádzkovať aj doplnkový 

predaj základných hygienických potrieb, upomienkových predmetov, požičiavanie 
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stolných spoločenských hier a i. Prevádzkovanie živnosti si vyžaduje aj odbornú 

spôsobilosť, ktorú v tomto prípade splňuje Miloslava Netušilová ( jeden zo spoločníkov). 

 Do skupiny voľných živností patrí usporadúvanie kultúrnych produkcií, zábav 

a prevádzkovanie zariadení slúžiacich k zábave. Pre hotel Stará škola platí predovšetkým 

usporadúvanie tanečných zábav a koncertov. Táto živnosť nevyžaduje odbornú ani inú 

spôsobilosť. 
13 

 

4. 3. Postup založenia spoločnosti 

  

 Spoločnosť bude založená dvomi spoločníkmi a to Andreou Novotovou a Miloslavou 

Netušilovou. V tomto prípade sa spoločnosť zakladá spoločenskou zmluvou a vzniká 

dňom zápisu do obchodného registra, a  nadobudnutím právnej moci „rozhodnutím súdu 

o prevedení zápisu“,  je oprávnená prevádzkovať svoju činnosť.  

 

Založenie spoločnosti s ručením obmedzením si vyžaduje:  

 

• Výpisy z registra trestov budúcich jednateľov, 

• doklady od finančného úradu o nedoplatkoch daní spoločníkov, 

• čestné prehlásenie a podpisové vzory (notársky overené) budúcich jednateľov, 

• stanovenie sídla spoločnosti (doklad o vlastníctve výpisom z katastra nehnuteľností), 

• na prvom valnom zhromaždení sa medzi jednateľmi dohodne obsah spoločenskej 

zmluvy, jej spísanie a overenie notárom, 

• založenie účtu v banke na zloženie základného kapitálu (banka obvykle vyžaduje 

originál spoločenskej zmluvy a následne vydá písomné prehlásenie o splatení vkladov 

 jednotlivými spoločníkmi, 

• na živnostenskom úrade sa musia ohlásiť živnosti (formuláre by mali byť dostupné na 

 internete), 

• do 90 dní od založenia sa musí podať návrh na zápis do obchodného registra. 
11
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Návrh musí obsahovať tieto prílohy:  

 

• 2 x spoločenskú zmluvu vo forme notárskeho zápisu, 

• potvrdenie správcu vkladu o zložení vkladu , 

• doklad od banky o zložení vkladu, 

• overené kópie živnostenských listov, 

• doklad o právnom titule užívania nehnuteľnosti – nájomná zmluva, 

• čestné prehlásenie jednateľov a podpisové vzory, 

• výpisy z registra trestov jednateľov, 

• kolková známka vo výške 5000 Kč. 

Do 8 dní po zápise spoločnosti do obchodného registra je nutné sa zaregistrovať u Správy 

sociálneho zabezpečenia a u zdravotnej poisťovne, o 30 dní sa musí vzniknutá spoločnosť 

zaregistrovať na finančnom úrade.
11 
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4. 4. Harmonogram založenia spoločnosti 

 

Tabuľka č.5: Harmonogram činností pri založení spoločnosti 

 

 

P. Č. 

 

DÁTUM 
 

OPATRENIE 

 
 
 

1. 

         
 
     
  1. 10. 2008 

 
Úkony predchádzajúce založeniu hotela 
 

� Vypracovanie spoločenskej zmluvy 
 

2. 
 
   
    

     8. 10. 2008 
      8. 10. 2008 
      8. 10. 2008 
    15. 10. 2008 
    15. 11. 2008 
    16. 11. 2008 
do  3. 12. 2008 
do  3. 12. 2008 
do  3. 12. 2008 
do  3. 12. 2008 
do  3. 12. 2008 
       5. 12. 2008 

 
Úkony spojené so založením hotela 
 

� Ustanovujúce valné zhromaždenie 
� Schválenie spoločenskej zmluvy 
� Voľba orgánov a konateľov spoločnosti 
� Úradné overenie spoločenskej zmluvy 
� Výpisy z registra trestov 
� Ohlásenie živností na Živnostenskom úrade 
� Vydanie živnostenského listu 
� Povolenie obecného úradu 
� Povolenie hygienickej stanice 
� Založenie bankového účtu 
� Určenie priestorov prevádzky 
� Návrh na zápis do obchodného registra 

 
 
 

3. 

 
 
 

1. 1. 2009 

 
Vznik hotela 
 

� Zápis do obchodného registra 
 
 
 

4. 

 
 
 

2. 1. 2009 
2. 1. 2009 
7. 1. 2009 

 
Úkony po vzniku hotela 
 

� Registrácia na daňovom úrade 
� Registrácia v zdravotnej a sociálnej poisťovni 
� Registrácia na finančnom úrade 

 
  Zdroj: http://www.businessinfo.cz 
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4. 5. Popis a poslanie spoločnosti 

 Andrea Novotová a Miloslava Netušilová sa rozhodli, pre založenie hotela v kraji 

Vysočina. Oblasť poskytuje viacero príležitostí pre rozvoj podnikateľskej činnosti  v 

rámci cestovného ruchu. Poslaním hotela je, okrem poskytovania štandardných 

hotelových služieb, aj zabezpečenie príjemného atmosféry, oddychu a kultúrneho vyžitia 

pre hostí.  

 

4. 6. Vízia a ciele spoločnosti 

Vízia spoločnosti spočíva v záchrane budovy starej školy a predstavuje určitý odraz 

budúcnosti. Je motivujúci najmä pre zakladajúcich členov spoločnosti (majiteľa budovy). 

Pre zamestnancov hotela je vízia jasná, zrozumiteľná a mala by ich podnecovať 

k činnosti pre dobrú vec. Nepriamo slúži aj k podpore myšlienky ľudí z blízkeho okolia, 

pretože s budovou starej školy sa spájajú osudy viacerých rodín v okolí. Určite si nikto 

neželá zbúrať alebo jednoducho nechať schátrať krásny historický objekt. V minulosti 

slúžila budova najmä deťom, bolo by pekné, aspoň z časti v tejto tradícii vytrvať aj 

 naďalej. 

 

Základným cieľom podnikania je zisk. 

Obecné ciele 

• Obstaranie zariadenia objektu hotela, 

• zapísať sa do podvedomia zákazníkov a obyvateľov obce, 

• spolupráca s miestnymi samosprávami – snaha o rozvoj cestovného ruchu, 

• neustále prispôsobovať a rozširovať služby zákazníkom, 

• získať si dostatočné množstvo zákazníkov. 

 

Konkrétne ciele 

• Vstúpiť na regionálny trh a obstáť v konkurenčnom boji do konca roku 2011. 

• Zvýšiť tržby spoločnosti o 10 % do piatich rokov od založenia spoločnosti. 
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4. 7.  Prevádzka spoločnosti 

  

Každý začínajúci podnikateľ musí zvážiť vhodnosť miesta prevádzky z rôznych 

aspektov. Pre výber miesta na prevádzky hotela zavážili predovšetkým finančné aspekty. 

Z tohto dôvodu sa miestom podnikania  sa stala budova starej školy v obci Skála 

s popisným číslom 29, kúpená (člen spoločnosti) už pred zahájením podnikania. 

Dvojposchodová budova leží na pozemku približne 1500 m2, rozloha samotného objektu 

číta asi 300 m2. Budova sa vyznačuje pomerne dobrou dostupnosťou pre potenciálnych 

zákazníkov. Leží v blízkosti cesty Havlíčkuv Brod – Humpolec (E34), neďaleko diaľnice 

Praha – Brno.  Neďaleko je aj autobusová zastávka linky Havlíčkuv Brod – Humpolec.  

 

4. 8. Vybavenie prevádzky 

 

Budova hotela má 2 poschodia, kde sa nachádza 12 apartmánov. Prízemie je tvorené 

reštauráciou. V okolí hotela sa nachádza rozsiahly park. 

 

Tabuľka č.6: Zariadenie hotelových apartmánov a recepcie 

 

VYBAVENIE POČET KS CENA ZA KS CENA CELKOM 

Postele 50 3500,- 175 000,- 

Stôl 12 1500,- 18 000,- 

Stoličky 48 300,- 14 000,- 

Televízor, prípojka internet 12 10 000,- 120 000,- 

Skrine a police 12 3000,- 36 000,- 

Sociálne zariadenie 12 25000,- 300 000,- 

Ostatné bytové doplnky 12 8000,- 96 000,- 

Osobný počítač 1 50 000,- 50 000,- 

Celkom   809 000,- 

Zdroj: Autor 
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 Tabuľka č.7 : Zariadenie reštaurácie 

 

 
VYBAVENIE 

 
POČET 

KS 

 
CENA ZA 

KS 

 
CENA 

CELKOM  
Zariadenia pre príjem a skladovanie potravín, 
surovín a materiálov 
 

• Mobilné regály 

 
2 

 
15 000,- 

 
30 000,- 

Chladiace a mraziace zariadenia 
 

• Chladiaci a mraziaci box 
• Chladiace skrine pre uložene vína  - 

vinotéka 

 
1 
 
1 

 
35 000,- 
 
53 500,- 

 
35 000,- 
 
53 500,- 

Stroje a zariadenia pre mechanickú úpravu 
potravín 

• Pracovné stoly, police a regály 
• Drobné kuchynské náčinie – lúpacie 

a krájacie stroje, mixéry, šľahače, 
mlynčeky, univerzálny robot, plastové 
dosky na krájanie a i. 

 
2 

 
38 000,- 
 
20 000,- 

 
38 000,- 
 
20 000,- 

Stroje a zariadenia pre tepelnú úpravu 
potravín 

• Varný kotol 
• Gril 
• Fritéza 
• Sporák 
• Mikrovlnná trúba 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
  7 000,- 
  5 000,- 
 
  3 000,- 
 
10 000,- 
  5 000,- 

 
7 000,- 
5 000,- 
 
3 000,- 
 
10 000,- 
5 000,- 

Stoly 30   3 000,- 90 000,- 

Stoličky 80      500,- 40 000,- 
Kuchynský riad, príbory a i.   60 000,- 

Umývačka riadu 1 45 000,- 45 000,- 

Drez  1   8 000,-   8 000,- 

Celkom   419 500,- 

 

Zdroj: Autor 
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Tabuľka č.8: Ostatné zariadenie hotela 

 

VYBAVENIE POČET 

KS 

CENA ZA KS CENA CELKOM 

Bazén 1 100 000,- 100 000,- 

Sauna 1 120 000,- 120 000,- 

Celkom   220 000,- 

 

Zdroj: Autor 

 

4. 9.  Kľúčové osobnosti a organizácia podniku 

  

 Žiaden malý alebo stredný podnik sa nezaobíde bez kvalifikovanej pracovnej sily. Sú 

to práve ľudia pracujúci v podniku, ktorí výrazne ovplyvňujú jeho úspech či neúspech 

podnikania.6 

 

Hotel zamestnáva 12 zamestnancov v nasledovnej štruktúre: 

• Majitelia – majú pre hotel kľúčový význam. Jeden z nich predstavuje zároveň 

pozíciu vedúceho hotela ( v tomto prípade je to A. Novotová). Riaditeľkou hotela 

je M. Netušilová.  Majitelia dohliadajú na bezproblémový chod podniku 

a vykonávajú drobné administratívne práce. Hotel má dvoch majiteľov 

(zakladatelia spoločnosti). 

 Tieto pozície si vyžadujú minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomického 

smeru  s minimálnou praxou 3 roky v obore. 

• Kuchár - zaoberá sa prípravou pokrmov a zodpovedá za ich kvalitu. Pozícia si 

vyžaduje stredoškolské vzdelanie alebo výučný list v obore kuchár – čašník 

s minimálnou praxou 2 roky v obore. 
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• Recepčná  - zodpovedá za vedenie recepcie a prijímanie (ubytovanie) hostí. Vedie 

hotelovú pokladňu, prípadne organizuje upratovacie služby v apartmánoch hotela. 

• Chyžná – má na starosti upratovanie apartmánov a spoločných miestností. 

• Účtovníčka – vedie účtovnú agendu. Pozícia si vyžaduje minimálne stredoškolské 

vzdelanie ekonomického zamerania. 

• Čašník – zaoberá sa najmä obsluhou hostí. Pozícia si vyžaduje stredoškolské 

vzdelanie prípadne výučný list z oboru kuchár – čašník ( praxe 2 roky). 

• Údržbár – má na starosti technické zabezpečenie budovy a údržbu okolia hotelu. 

• Upratovačka – dodržuje čistotu a poriadok na pracovisku. 

 

Tabuľka č.9 : Zamestnanci hotela 

 

 
ZAMESTNANEC  

 
POČET 

ZAMESTNANCOV  
 

 
PRIEMERNÁ 

MESAČNÁ MZDA 
 

 
 

CELKOM 
 

Majiteľ  
( riaditeľka hotela) 

1 25 000,- 25 000,- 

Majiteľ 
(vedúca hotela) 

1 25 000,- 25 000,- 

Účtovníčka 1 20 000,- 20 000,- 

Kuchár 2 15 000,- 15 000,- 

Čašník 2 15 000,- 15 000,- 

Recepčná 1 14 000,- 14 000,- 

Chyžná 1 14 000,- 14 000,- 

Údržbár 2 14 000,-              14 000,- 

Upratovačka 1 14 000,-              14 000,- 
Celkom 12  200 000,- 

 

Zdroj: Autor 
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4. 10.  Marketing 

 

 Podľa výsledkov analýzy konkurenčného prostredia sa koncept hotela stará škola 

ocitá, v rámci trhu s vysokou konkurenciou. Práve tento dôvod udáva marketingu ako 

vedomej orientácii podniku na trh, kľúčovú hodnotu. V súčasnosti sú zákazníci veľmi 

nároční, pretože disponujú obmedzeným množstvom voľného času a tento faktor sa 

naplno odráža  aj v oblasti poskytovania ubytovacích a stravovacích služieb. Podobný 

trend sa zaznamenáva v celom cestovnou ruchu. Veľa zákazníkov uprednostňuje trávenie 

dovolenky alebo víkendu v zahraničí.  Úlohou marketingu je včas rozpoznať potreby 

trhu, priania zákazníkov a zároveň prebudiť túžbu zákazníkov pre trávenie voľného času  

v ČR, resp. v danom regióne. Marketing má súčasnosti obrovský význam, a mal by byť 

v podniku pojatý ako úloha všetkých pracovníkov organizácie. 

 Proces marketingového managementu by mal zahrňovať analýzu, plánovanie, 

implementáciu a kontrolu všetkých faktorov ovplyvňujúcich marketingovú stratégiu 

organizácie. Schopnosť vedenia organizácie segmentovať trh, predvídať budúci 

marketingový  stav organizácie, učiť cieľové skupiny a stanoviť pozície výrobku  na trhu, 

by mala byť základnou schopnosťou každého, kto je zainteresovaný v rámci 

marketingových aktivít organizácie. 10 

Marketingová stratégia firmy 

V prvých rokoch pôsobenia na trhu by mala byť marketingová stratégia spoločnosti 

zameraná na získanie nových zákazníkov. V nasledujúcich rokoch by sa mal ustáliť 

stabilný počet  zákazníkov a mohlo by dôjsť k rozšíreniu hotelových služieb. 

 

4. 11. Marketingový mix 

 

4. 11. 1.  Produkt - popis poskytovaných služieb 

 V marketingovom pojatí znamená „produkt“ servis alebo tovar vyrábaný za účelom 

uspokojovania potrieb zákazníka. 10 
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Za produkty hotela považujeme ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby. Vnímame 

ich komplexne ako balík služieb. Služby poskytnuté zákazníkovi podliehajú požiadavkám 

atraktivity (prostredie a vybavenie hotela), prístupnosti (geografická dostupnosť), ceny 

a image. Pri posudzovaní služby je dôležitá aj jej kvalita, ktorá vytvára konkurenčnú 

schopnosť alebo výhodu daného hotela oproti konkurencii. Dôležitý podiel sa pri  

poskytovaní služieb pripisuje aj pracovníkovi, ktorý službu vykonáva alebo realizuje.  

 Hotel  má charakter rodinného hotela, ktorý poskytuje v prvom rade štandardné 

hotelové služby, následne umožňuje svojim zákazníkov využiť doplnkovú službu, ktorá 

spočíva v naplánovaní pobytu pre skupinky zákazníkov. Pri svojej činnosti poskytovania 

služieb sa snaží o využitie možností cestovného ruchu v danom regióne. 

 Služby hotela sú určené pre skupiny zákazníkov napríklad rodiny s deťmi alebo aj 

zamestnancov firiem, využívajúcich možností incentívnej turistiky. Pre rodiny s deťmi 

pripravuje hotel bohatý program, kde sa snaží o to, aby si v rámci pobytu oddýchli aj  

rodičia (od detí) a samozrejme, aj deti. Skupina dospelých (rodičov) má zatiaľ možnosť 

využitia aj oddychovo – relaxačných služieb (bazén, relaxácia v hotelovej záhrade, sauna 

Všeobecné zameranie služieb hotela smeruje do oblasti wellness, čo znamená vytváranie 

podmienok pre dobré zdravie zákazníkov, prostredníctvom pobytu v prírode a vyváženou 

stravou  

 

Služby hotela 

 Ubytovacie služby – v apartmánoch s vlastným sociálnym zariadením, rozvrhnutých 

do dvoch poschodí. V pláne je vystavať 12 apartmánov, ktoré bude možné v prípade 

potreby ľubovoľne prispôsobiť želaniu zákazníka (väčšie rodiny). Počet plánovaných 

lôžok je 48.  

 Stravovanie – v hotelovej reštaurácii alebo aj  na letnej záhradke. Pre chladnejšie 

obdobie sa plánuje vytvorenie zimnej záhrady. Súčasťou areálu hotela by mal byť aj 

altánok slúžiaci na letné grilovanie alebo opekanie. Zaujímavosťou hotela je, že časť 

reštaurácie je zariadená v štýle skutočnej školskej triedy (sedenie v školských 

laviciach, využitie školskej tabule na zobrazenie dennej ponuky, prípadne využitie 

školského zvončeku na zahájenie výdaja stravy). 
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 Doplnková služba – predstavovaná možnosťou naplánovania výletu v okolí hotela, 

respektíve organizovania aktivít pre deti ( jazdy na koni, vychádzky do prírody, 

tvorivá činnosť ako kreslenie, maľovanie prípadne návšteva detského kútiku)  

a rodičov.  

  

4. 11. 2. Cenová politika 

 

Prístup k stanoveniu cien 

 Pri analýze konkurenčných podnikov, sa zistili nasledujúce ceny ubytovania za  

1 osobu /noc: 

Hotel Kotyza, Humpolec:  1100,- Kč 

Hotel Slávie, Pelhřimov:  600,- Kč 

Hotel Slunce, Havlíčkův Brod:  1090,- Kč 

Hotel Brixen, Havlíčkův Brod:  1290,- Kč 

Hotel Gustav Mahler, Jihlava:  570,- Kč 

Hotel Zlatá hvězda, Jihlava:  1100,- Kč 

Hotel Reštaurant Tři Věžičky:  1400,- Kč 

 

Hotel Věž pristupuje k tvorbe ceny základného lôžka využitím aritmetického priemeru.  

Výpočet: 1100 + 600 + 1090 + 1290 + 570 + 1100 + 1400 = 7150/7 = 1021,43 

 Cena ubytovania je 1000,- Kč za 1 osobu / noc. 

 Pri tvorba ceny v oblasti stravovacích služieb postupuje podnik obdobne a stanovuje 

cenu základnej porcie (denné menu) na hodnotu 100,- Kč. 

 

Individuálne dohodnuté ceny  

Tento systém stanovenia cien budeme používať v prípade tých zákazníkov, ktorí budú 

využívať služieb celkových balíkov v rámci komplexných služieb hotela. 

Ide o tzv. víkendové alebo dlhodobejšie pobyty pre rodiny alebo skupiny zákazníkov. 

Postup stanovenia ceny je nasledovný:  

 Balík víkendových pobytov pre rodiny ( max. 4 osoby) v cene  7000,- Kč. 
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 Balík týždňových pobytov pre rodiny (max. 4 osoby) v cene 16000,- Kč. 

Balíky služieb zahŕňajú: (ubytovanie, polopenziu a sprostredkovanie oddychovo-

relaxačných služieb). 

Pre väčšie skupiny (od 5 osôb) zákazníkov alebo v prípade pobytov dlhších než týždeň sa 

poskytuje zľava 50 % zo základnej čiastky pre ubytovanie a stravovanie na osobu 

(výsledná cena cca. 530,- Kč/osoba). 

 

4. 11. 3. Distribučná politika 

 Hotel využíva kombináciu priamych a nepriamych distribučných kanálov. Nepriame 

distribučné kanály spočívajú v spolupráci s cestovnými kanceláriami vo väčších mestách. 

Priame distribučné kanály budú zahrňovať ponuku prostredníctvom internetu. Hotel 

môže informovať o svojich službách aj prostredníctvom médií alebo aj telemarketingu, 

tieto možnosti sú však často sprevádzané vysokými nákladmi. 

 

4. 11. 4. Komunikačná politika 

 V prípade hotela je vhodné propagovať svoje služby najmä pred zahájením sezóny, 

teda v dobe, keď sa potenciálni zákazníci rozhodujú o výbere miesta svojej dovolenky.   

Reklama bude uskutočňovaná prostredníctvom internetu. Predpovede na rok 2008 

odhadujú, že až 40 % všetkých rezervácií hotela bude realizovaných  cez internet.   

Internet umožňuje nielen on – line rezervácie pre zákazníkov, ale aj virtuálne prehliadky 

hotela. Web stránky by mali byť predovšetkým pútavé a jednoducho ovládateľné. 

Výhodou internetu je, že poskytuje hotelu dlhodobú konkurenčnú výhodu a znižuje 

závislosť na tradičných kanáloch, ktoré sú príliš zastarané a nákladné. 

Ďalšou možnosťou ako vytvoriť reklamu sú prospekty hotela. V budúcnosti by mohol 

hotel rozšíriť tým svojich zamestnancov o pracovníčku telemarketingu, ktorá by sa 

zamerala na vybrané segmenty zákazníkov ( telefonický rozhovor a zaslanie bezplatného 

katalógu). Katalógy hotela by mali byť dostupné  na každom turistickom informačnom 

centre na Vysočine. Mali by obsahovať predovšetkým popis služieb a aktuálny cenník. 
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4. 12. Finančné plánovanie 

 

  Založenie spoločnosti si vyžaduje nákup budovy starej školy, ktorá sa stane miestom 

poskytovania hotelových služieb. Objekt sa nachádza v osobnom vlastníctve jedného zo 

spoločníkov a predpokladá sa jeho vklad do podnikania. Vlastný kapitál spoločnosti  

tvorí 3 800 000,- Kč. V budúcnosti sa bude podnik snažiť o získanie hypotečného úveru 

od Českej sporiteľne v hodnote 1 000 000, - Kč. 

 

Tabuľka č. 10: Počiatočná rozvaha v zjednodušenom rozsahu ( k 1. 1. 2009) 

 

 

AKTÍVA 

 

v tis. Kč 

 

PASÍVA 

  

v tis. Kč 

Aktíva celkom 4 000 ,- Pasíva celkom 4 000 ,- 

Dlhodobý majetok 1 000,- Vlastný kapitál 3 800,- 

Dlhodobý nehmotný majetok  Základný kapitál   200,- 

Dlhodobý hmotný majetok 1 000,- HV bežného účtovného 

obdobia 

 

Dlhodobý finančný majetok  Cudzí kapitál  

Obežné aktíva 3 000 ,- Rezervy  

Zásoby  Dlhodobé záväzky  

Pohľadávky  Krátkodobé záväzky  

Finančný majetok 3 000 ,- Bankové úvery  

Ostatný aktíva  Ostatné pasíva  

 

Zdroj: Autor 

 



 

4. 12. 1. Náklady 

 

 So zakladaním novej spoločnosti sa spája množstvo výdajov. Do tejto časti zahŕňame aj 

zriaďovacie výdaje, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka č.11 : Jednorazové zriaďovacie náklady 

VÝDAJE ČIASTKA 
Vydanie živnostenského listu  2 000,- 
Výpisy z registra trestov     50,- 
Zloženie základného kapitálu v banke 200 000,- 
Spísanie spoločenskej zmluvy, podpisové vzory 6 000,- 
Návrh na zápis do OR 5 000,- 
Kancelárske potreby 5 000,- 
Propagácia zahájenia činnosti 5 000,- 
Ostatné výdaje 10 000,- 
Celkom 230 050,- 

Zdroj: Autor 

 

 Kapitálové výdaje budú v podniku vynaložené predovšetkým na kúpu budovy starej 

školy, ktorá bude slúžiť ako miesto poskytovania ubytovacích a stravovacích služieb. 

Následne sa ráta s výdajmi spojenými s vybudovaním parkoviska a vytvorením parku 

v okolí hotelu. Pre prípad nepredvídateľnej situácie je vytvorená rezerva v hodnote 

150 000,- Kč. 

Tabuľka č.12 : Kapitálové výdaje 

 

VÝDAJE ČIASTKA 
Kúpa nehnuteľnosti 1 000 000,- 
Pristavenie parkoviska    100 000,- 
Vytvorenie parku v okolí hotelu    200 000,- 
Rezerva    150 000,- 
Celkom 1 510 000,- 

 

Zdroj: Autor 
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Tabuľka č.13 : Celkové náklady podniku v roku 2009 

 

NÁKLADY JANUÁR FEBRUÁR MAREC  CELKOM ZA 
ROK 

Investícia 2 748 500,-    
Jednorazové zriaďovacie 
náklady 

   230 050,-    

Prevádzkové náklady:     
Mzdy zamestanancov   200 000,- 200 000,- 200 000,-  
Poistenie (sociálne + zdravotné) 70 000,- 70 000,- 70 000,-  
Vedenie účtu          300,- 300,- 300,-  
Zásoby  250 000,- 250 000,- 250 000,-  
Režijné náklady 25 000,- 50 000,- 50 000,-  
Splátka úveru 19 145,- 19 145,- 19 145,-  
Odpisy 20 646,- 20 646,- 20 646,-  
Celkom 3 563 591,- 610 091,- 610 091,- 10 274 592,- 

 

Zdroj: Autor 

 

Tabuľka č. 14: Plán odpisov hmotného majetku 

 

Názov 
majetku 

Odpisová 
sk. 

Odpisy/1. 
rok 

Mesačný 
odpis 

Ďalšie 
roky 

Mesačný 
odpis 

Obstarávacia 
cena 

Budova 6 10 200,- 850,- 20 200,- 1 683,- 1 000 000,- 

Bazén 5 1 400,- 117,- 3 400,- 283,- 100 000,- 
Sauna 2 13 200,- 1 100,- 26 700,- 2 225,- 120 000,- 
Zariadenie 
apartmánov 

2 88 990,- 7416,- 180 002,- 15 000,- 809 000,- 

Zariadenie 
reštaurácie 

2 35 145,- 2 929,- 71 089,- 5 924,- 419 500,- 

Celkom  148 935,- 12 412,- 301 391,- 25 115,- 2 448 000,- 

 

Zdroj: Autor 
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4. 12. 2. Výnosy 

 

 Hlavným príjem hotela predstavujú tržby z ubytovacej a stravovacej činnosti. Určitý 

zdroj príjmu predstavujú aj tržby z doplnkovej služby. 

Predpoklad plánovania príjmov si bude vyžadovať 3 varianty – pesimistickú, realistickú a 

optimistickú 

 Pesimistická varianta počíta s minimálnym využitím kapacity hotela.  

 Realistická varianta počíta s polovičným využitím kapacity hotela. 

 Optimistická varianta spočíva v maximálnom využití celkovej kapacity hotela. 

 

• Očakávané denné tržby 

Očakávané tržby zo stravovacej činnosti 

 Pesimistická varianta: Kapacita reštaurácie je 80 miest. Pri minimálnom využití 

kapacity reštaurácie rátame s návštevou približne 20 hostí pri priemernej útrate 100,-  

Kč. 

 Realistická varianta: Pri polovičnom využití kapacity reštaurácie rátame s návštevou 

približne 40 hostí pri priemernej útrate 100,- Kč. 

 Optimistická varianta: Pri maximálnom využití kapacity reštaurácie rátame s návštevou 

80 hostí pri priemernej útrate 100,-Kč. 

 

Očakávané tržby z ubytovacej činnosti 

 Pesimistická varianta: Spočíva v ubytovaní 10 hostí, pri cene za 1 lôžko v hodnote 

1000,- Kč. 

 Realistická varianta: Spočíva v ubytovaní 25 hostí, pri cene za 1 lôžko v hodnote 1000,- 

Kč. 

 Optimistická varianta: Spočíva vo využití maximálnej kapacity hotela 48 hostí, pri cene 

za 1 lôžko v hodnote 1000,- Kč. 
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Očakávané tržby z doplnkovej činnosti 

 Pesimistická varianta: Očakávané tržby pri ubytovaní 10 hostí predstavujú celkové 

príjmy z doplnkovej činnosti  3 500,-Kč. 

 Realistická varianta: Pri ubytovaní 25 hostí predstavujú celkové príjmy z doplnkovej 

činnosti 8 750,- Kč. 

 Optimistická varianta: Pri ubytovaní 48 hostí predstavujú celkové príjmy z doplnkovej 

činnosti 16 800,- Kč. 

 

Tabuľka č.15 : Odhad denných tržieb 

 

 
CHARAKTER TRŽIEB 

 
PESIMISTICKÁ 

VARIANTA 

 
REALISTICKÁ  

VARIANTA 

 
OPTIMISTICKÁ  

VARIANTA 
 
Ubytovacie služby 

10 000,- 25 000,- 48 000,- 

 
Stravovacie služby 

2 000,- 4 000,- 8 000,- 

 
Doplnkové služby 

3 500,- 8 750,- 16 800,- 

Celkom 15 500,- 37 750,- 72 800,- 

Zdroj: Autor 

 

• Očakávané mesačné tržby 

 Pri odhadovaní mesačných tržieb sme určili rozsah mesiaca na 20 dní. Dôvodom je 

uplatnenie víkendového a dlhodobého balíčku v ubytovacích službách v rámci daného 

mesiaca.  

Pri pesimistickej variante rátame s uplatnením víkendové balíčku ubytovacích služieb 1x 

do mesiaca, pre realistickú variantu platia  2 víkendové balíky služieb do mesiaca 

a optimistická varianta ráta až so 4 balíčkami služieb za mesiac.  

Podobne sa postupovalo aj pri uplatňovaní balíkov týždňových pobytov.  

 

 



 61

 

 

Tabuľka č. 16: Odhad mesačných  tržieb 

 

 
CHARAKTER TRŽIEB 

 
PESIMISTICKÁ 

VARIANTA 

 
REALISTICKÁ  

VARIANTA 

 
OPTIMISTICKÁ  

VARIANTA 
Ubytovacie služby 200 000,- 500 000,- 960 000,- 
Stravovacie služby 40 000,- 80 000,- 160 000,- 
Doplnkové služby 70 000,- 175 000,- 336 000,- 
Balík víkendových pobytov 7 000,- 14 000,- 28 000,- 
Balík týždňových pobytov 16 000,- 32 000,- 64 000,- 
Celkom 333 000,- 801 000,- 1 548 000,- 

   Zdroj: Autor 

 

 

4. 12. 3. Finančné ukazovatele 

Plánované zisky a peňažné toky 

 

Tabuľka č.17: Plánované zisky a peňažné toky 

 

ROK 2009 2010 2011 2012 2013 

Výnosy 4 800 000,- 6 480 000,- 7 440 000,- 8 280 000,- 9 360 000,- 
Náklady  bez odpisov 10 045 150,- 6 854 600,- 6 854 600,- 6 854 600,- 6 854 600,- 
Odpisy 148 935,-   301 391,- 301 391,- 301 391,- 301 391,- 
Úroky 50 900,- 48 309,- 45 859,- 43 516,- 43 635,- 
Zisk pred zdanením -5 444 985,- -724 300,- 242 232,- 1 080 575,- 2 660 456,- 
Daň z príjmov 0,- 0,- 36 334,- 162 086,- 399 068,- 
Zisk po zdanení    -5 444 985,- -724 300,-   205 898,- 918 489,- 2 261 388,- 

 
ROK 2009 2010 2011 2012 2013 
Výsledok 
hospodárenia 

-5 444 985,- -724 300,-   205 898,- 918 489,- 2 261 388,- 

Odpisy 148 935,-   301 391,- 301 391,- 301 391,- 301 391,- 
Splátka úveru 229 240,- 229 240,- 229 240,- 229 240,- 229 240,- 
Čistý cash flow -5 525 290,- -652 149,- 278 049,- 990 640,- 2 333 539,- 

Zdroj: Autor 
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 Vyššie uvedená tabuľka podáva prehľad o peňažných tokoch v podniku za obdobie 

rokov 2009 – 2013. Pre zostavenie výkazu cash –flow bol odhadnutý nárast tržieb, pre 

nasledujúcich  5 rokov podnikania.  

Z výkazu je v prvých dvoch rokoch podnikania viditeľná záporná hodnota hospodárskeho 

výsledku. V týchto  rokoch podnikania dosahujú záporných hodnôt aj peňažné toky. Od 

2011 však nadobúdajú peňažné toky aj hospodársky výsledok kladných hodnôt.  

 

Ukazovatele rentability 

 Rentabilita vloženého kapitálu je meradlom schopnosti podniku vytvárať nové zdroje 

a dosahovať zisk použitím investovaného kapitálu. (Valach) 

Základné ukazovatele rentability sú:  

 Rentabilita celkových aktív ROA 

 Rentabilita vlastného kapitálu ROE  

 Rentabilita investovaného kapitálu ROI 

 Rentabilita tržieb ROS 

 

Tabuľka č.18: Výpočet ukazovateľov rentability 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 

ROA    -1,3612    -0,1811        0,0515        0,2296           0,5653 
ROE -1,8150 -0,2414 0,0686 0,3062 0,7538 
ROI -1,9811 -0,2635 0,0749 0,3342 0,8228 
ROS -1,1033 -0,0652 0,0731 0,1670 0,3164 

 

Zdroj: Autor 

 

 Ukazovateľ rentability celkových aktív (ROA), vyjadruje koľko zisku prinieslo 100 

korún vloženého kapitálu. Ukazovateľ by mal mať vyššiu hodnotu ako 10 %. 

Podnik dosahuje vyhovujúce výsledky až v roku 2012 a 2013.   

 Ukazovateľ rentabilita vlastného kapitálu (ROE), nesie informáciu pre vlastníkov 

ohľadne výnosu z ich vloženého kapitálu. Podnik dosahuje prijateľných hodnôt až 
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od roku 2012, keď vytvorila 0, 3062 Kč zisku z 1 koruny vlastného kapitálu. V roku 

2013 je zisk až  0, 75. 

 Ukazovateľ rentabilita investovaného kapitálu (ROI), vyjadruje vplyv celkový 

kapitálu vloženého do podnikania. Vyhovujúce hodnoty (ROI) by sa mali 

pohybovať v rozmedzí 0,12 – 0,15.  

 Ukazovateľ tržieb (ROS), vyjadruje vyprodukovaný efekt firmou na 1 Kč tržieb. 

Hodnota ukazovateľa, by sa mala pohybovať v rozmedzí 2 – 6 %. Ukazovateľ tržieb 

má v podniku rastúci charakter (priaznivé pre podnik). Od roku 2011 postupne 

narastá. V roku 2013 dosahuje hodnotu až 31, 64 %.  

 

Bod zvratu 

 

Vyjadruje objem tržieb, pri ktorom sa náklady rovnajú výnosom. 

 

Tabuľka č.19: Výpočet bodu zvratu 

 

ROK 2009 2010 2011 2012 2013 

Fixné náklady 
hotela 

9 619 085,- 6 254 600,- 6 254 600,- 6 254 600,- 6 254 600,- 

BZ 10 928 195,- 6 892 824,- 6 803 285,- 6 743 242,- 6 683 000,- 
Priemerná 
vyťaženosť 
hotela 

 
59 % 

 
37 % 

 
36, 6 % 

 
36,3 % 

 
35,9% 

 

  Zdroj: Autor 
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Záver 

 Cieľom diplomovej práce bolo pripravenie úspešného štartu podnikania v oblasti 

ubytovacích a stravovacích služieb. Na základe analýz uvedených v kapitole č.3  

a súčasných prognóz z oblasti hotelierstva, prisudzujem zostavenému podnikateľskému 

zámeru reálnu šancu pri úspešnom štarte podnikania. 

Hotel bude pôsobiť na trhu, kde je množstvo konkurenčných podnikov, avšak zameranie sa 

na skupiny obyvateľstva ako sú rodiny s deťmi, alebo pracovníci firiem, by mohlo 

znamenať konkurenčnú výhodu. Svojou strategickou polohou a zaujímavou atmosférou 

pripomínajúce školské časy, určite vzbudí záujem širokého okolia.   

Pri zostavení podnikateľského zámeru venujem značnú časť práce popisu podniku, 

marketingovému mixu a finančnému plánovaniu. 

Spracovanie tejto témy mi prinieslo radu nových poznatkov a skúseností, ktoré určite 

v budúcnosti využijem  vo svojej podnikateľskej činnosti. 
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