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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení situace podniku. Jsou zde aplikovány 

metody vnější a vnitřní analýzy a finanční analýzy. Na základě těchto metod, a z nich 

zjištěných výsledků, jsou navrhnuta možná opatření, která povedou ke zlepšení finanční 

situace podniku. 

Klí čová slova 

SLEPTE analýza, Porterova analýza, SWOT analýza, Finanční analýza, Fundamentální 
analýza. 

 

Abstract 

This master´s thesis aims to evaluace the situation of the company. There are applied 

methods of external and internal analysis and financial analysis. Based on these 

methods and obtained results are designed proposals for improve their financial 

situation. 

Key words 

SLEPTE analysis, Porter analysis, SWOT analysis, Financial analysis, Fundamental 
analysis. 
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Úvod 

Tato diplomová práce bude řešit analýzu vybrané firmy Hotelu Termal Mušov. Pomocí 

analýz se budu snažit zjistit v jaké situaci firma je, abych mohla splnit cíl práce, který 

jsem si vytyčila, a sice navrhnout řešení vhodná ke zlepšení hospodaření podniku. Díky 

těmto analýzám mohu vedoucím pracovníkům hotelu osvětlit, v jaké se nacházejí 

situaci, jaké jsou jejich slabé stránky, navrhnout řešení jak tyto slabé stránky odstranit 

nebo alespoň snížit jejich váhu na hospodaření podniku. Jaké příležitosti firma má a 

jakým způsobem je využít pro zlepšení situace.  

Práce bude rozdělena do několika částí. V první části bude objasněn cíl práce a metody 

využité k dosažení tohoto cíle, další část se zaměří na teoretické informace potřebné 

k následné praktické části.  

V teoretické části se budu snažit popsat analýzy, které pak budu aplikovat v praktické 

části na daný podnik. Začnu fundamentální analýzou, následovat bude SLEPTE 

analýza, na kterou naváže SWOT analýza, dále pak analýza konkurence a na závěr 

osvětlím finanční analýzu.  

Praktická část je pak již zaměřena přímo na Hotel Termal. V úvodu této části popíši 

charakteristiku hotelu, jeho základní údaje, co je předmětem podnikání, jaký firma 

vlastní kapitál a jaká je struktura společnosti. Nejdůležitějším na hotelu je jeho 

ubytování, proto zde charakterizuji jeho typy a služby, které tento hotel nabízí. 

Pokračovat budu fundamentální analýzou, kde rozeberu a vyhodnotím informace 

získané z povinných účetních výkazů, rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Následovat bude 

SLEPTE analýza, kde zanalyzuji okolí podniku, které Hotel ovlivňuje pomocí 

sociálních, legislativních, ekonomických, politických, technologických a nově 

ekologických faktorů. SWOT analýzou upřesním silné a slabé stránky hotelu a jeho 

hrozby a příležitosti, charakterizuji konkurenci, která hotel ohrožuje a na konec provedu 

finanční analýzu na základě poměrových ukazatelů.  

Důležitými zdroji této práce jsou účetní výkazy, interní informace, materiály a poznatky 

od hotelového personálu. 
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Na základě těchto analýz v závěru práce doporučím, jakým směrem by se měla firma do 

budoucna ubírat, a podám své návrhy na zlepšení situace podniku. Samozřejmě záleží 

už pouze na podniku, zda si z mých řešení a doporučení vezme nějaké poznatky a zda se 

některým z mých doporučení bude řídit.  
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Vymezení problému a cíl práce 

Hlavní cíl 

Cílem této diplomové práce je provést analýzu společnosti Hotel Termal Mušov, a.s. a 

předložit návrhy pro případné zlepšení zjištěné situace. Sledovaným obdobím jsou roky 

2012 - 2013. Posouzení situace firmy spočívá ve výběru vhodných metod finanční 

analýzy a dalších analýz, následného vyhodnocení jejich výsledků a vyvození 

patřičných závěrů. 

Jako zdroje vstupních dat pro analýzu situace podniku budou použity účetní výkazy, 

další vnitropodnikové dokumenty, informace přímo od zaměstnanců, zákazníků a další 

externí informace. Analýza je určena pro management firmy a měla by být využita 

minimálně pro srovnání s již realizovanými vnitropodnikovými analýzami. 

Dílčí cíle 

Provedení analýzy společnosti Hotel Termal Mušov, a.s. následujícími kroky: 

• fundamentální analýza účetních výkazů, 

• analýza prostředí podniku – SLEPTE analýza, 

• posuzování silných a slabých stránek firmy – SWOT analýza, 

• analýza konkurenční pozice – Porterův model, 

• výpočet vybraných ukazatelů finanční analýzy. 

Na základě zjištěných informací: 

• komentáře k výsledkům zpracovaných analýz,  

• posouzení a vyhodnocení zjištěného stavu. 

Návrh opatření: 

• navrhnutí možných variant ke zlepšení hospodaření společnosti.  
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Metodika 

Metodika analýzy společnosti Hotel Termal Mušov, a.s. bude navazovat na teoretická 

východiska práce, která jsou uvedena v první části diplomové práce. Nejprve bude 

provedena fundamentální analýza společnosti, ve které budou rozebrány a vyhodnoceny 

údaje z povinných účetních výkazů firmy – rozvahy a výkazu zisků a ztrát, poté bude 

provedena analýza makroprostředí – SLEPTE analýza. Následovat bude analýza silných 

a slabých stránek, příležitostí a hrozeb společnosti, tedy SWOT analýza, na kterou bude 

navazovat analýza konkurenční pozice firmy v rámci oborů, ve kterých působí a to 

pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Na závěr bude představena finanční 

analýza společnosti pomocí poměrových ukazatelů. 
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1. Teoretická východiska práce 

1.1 Fundamentální analýza 

Pod pojmem fundamentální analýza můžeme rozumět rozebrání a vyhodnocení 

informací získaných z povinných účetních výkazů, a sice rozvahy a výkazu zisků a 

ztrát, je možné rozebrat a zhodnotit i Cash-flow, ovšem to nebývá tak často jako 

předchozí dva výkazy. 

Při této analýze používáme znalosti především z: 

• finančního účetnictví,  

• finanční analýzy,  

• znalostí a zkušeností z praxe, 

• všeobecné ekonomie. 

Při tomto hodnocení musíme být schopni logicky uvažovat, vyvozovat a v neposlední 

řadě na základě dílčích analytických údajů a informací musíme být připraveni 

uskutečnit zobecnění, odvození a syntézu. Nebo musíme vlastnit tzv. commonsence, 

což velmi volně přeloženo znamená – selský rozum.  

Posláním fundamentální analýzy je poskytnout rozsáhlé údaje o stavu firmy. Tedy o 

struktuře jejího majetku a praktičnosti vynaložení tohoto majetku a to až do takových 

podrobností jakým může být odhad stáří stálých aktiv (což je možné odvodit z řádku 

příslušného majetku srovnáním sloupců brutto, netto a korekce z Rozvahy a odpisů 

z výkazu zisků a ztrát). Stejně jako je možné posoudit výši zásob vzhledem ke spotřebě 

materiálu. Ohodnotit výši bankovního účtu vzhledem k tržbám, nebo také k výši 

krátkodobých závazků. Je možné srovnávat výši krátkodobých závazků s krátkodobými 

pohledávkami. Lze uskutečnit obecný odhad počtu zaměstnanců (vydělíme-li výši 

ročních mzdových nákladů počtem měsíců, získáme průměrné měsíční náklady, pokud 

ještě tyto náklady podělíme průměrnou mzdou v oboru podnikání dané společnosti, 
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kterou posuzujeme, obdržíme obecný odhad počtu pracovníků). Také je možné provádět 

detailní analýzu pasiv dle druhů a dle relací dlouhodobých i krátkodobých závazků.  

Z analýzy cizích zdrojů lze vyvodit strukturu dlužníků firmy. Struktura dlouhodobých 

aktiv umožňuje u existence či neexistence jednotlivých rozvahových položek vyvodit‚ 

co tyto skutečnosti znamenají, například nemá a v minulém období neměla žádný 

software - tedy buď jej má outsourcovaný, nebo je již vyřazený - v každém případě jej 

pro realizaci svých výkonů nezbytně nutně nepotřebuje. 

Toto všechno je možné rozpoznat z rozboru dostupných nebo povinně zveřejňovaných 

účetních výkazů. Tyto poznatky je možné obohatit o znalost relací v oboru podnikání 

společnosti, která je zkoumána a doplnit je o znalosti zvláštností České republiky.1 

1.2 SLEPTE analýza 

„ K tomu, aby podnik byl úspěšný, musí být jeho strategie konzistentní s okolím. Podnik 

dosáhne lepších výsledků pouze tehdy, podaří-li se mu vytvořit soulad mezi jeho 

strategií a okolím. Pro management podniku je důležité znát dobře okolí podniku, jeho 

prostředí a faktory které podnik ovlivňují. Toho lze dosáhnout díky důsledného 

sledování, analyzování a vyhodnocování podniku. Potom má podnik možnost snáze 

zaměřit na činnost, které jsou pro něj smysluplné a perspektivní a přinášejí mu 

konkurenční výhodu.“2 

Analýza okolí podniku by měla být uskutečňována ve třech základních na sebe 

navazujících krocích: 

• rozbor nejdůležitějších předpokladů o vývoji okolí společnosti, za nichž byla 

vytvořena dosavadní strategie včetně proběhu uskutečnění této strategie, 

• určení současného stavu a prognóza budoucího vývoje okolí společnosti, včetně 

toho, jaké bude mít společnost postavení v podnikatelském prostředí, 

                                                 
1 HANUŠOVÁ, H. Manažerské účetnictví, s. 6 – 7. 
2 Analýza vnějšího okolí podniku (SLEPTE). In: Podnikátor: Pomůže Vám v podnikání [online]. © 2012 
[cit. 2014-05-16]. Dostupné z: http://www.podnikator.cz/zacatek-podnikani/zalozeni-
spolecnosti/n:16645/Analyza-vnejsiho-okoli-podniku-SLEPTE 
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Obr. 1: SLEPTE analýza

Zdroj: vlastní zpracování
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významu identifikovaných změn pro příští strategický 

nových příležitostí a hrozeb. 

SLEPTE analýza tedy posuzuje vnější okolí společnosti. Existují jisté vn

ňují. V této analýze budeme řešit šest vlivů. Každé jedno písmena 

uje jeden vliv a jsou následující:  

: SLEPTE analýza 

Zdroj: vlastní zpracování 
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1.2.1 Sociální faktory 

V podstatě jakákoliv změna v sociálním prostředí může mít vliv na změnu poptávky po 

produktech společnosti, dostupnosti těchto produktů a ochoty jedinců pracovat.  

Mez sociální faktory zařazujeme: 

• demografické změny společnosti, 

• uspořádání společnosti, 

• náboženství, 

• vzdělanost obyvatelstva, 

• velikost, vývoj a mobilitu pracovní síly, 

• příjmy a kupní sílu obyvatelstva, 

• rodinné hodnoty obyvatelstva apod. 

Mezi demografické faktory můžeme zařadit například tyto: 

• Velikost populace 

• Věkové složení 

• Upřednostnění typu práce 

• Geografické rozložení 

• Etnické rozložení 

1.2.2 Legislativní faktory 

Dalším bodem SLEPTE analýzy jsou právní a legislativní faktory. Jelikož tyto faktory 

podléhají velmi častým změnám, je potřeba na tyto změny dbát a v co nejkratším 

časovém horizontu na ně zareagovat.   
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Toto prostředí je zpravidla vytvořené státní mocí a jde především o: 

• chystané a platné zákony a vyhlášky, 

• státní regulace 

• regulace importu a exportu, 

• ochrana životního prostředí. 

Mohou sem spadat také další faktory jako: 

• Funkčnost nebo nefunkčnost soudů,  

• Vymahatelnost práva 

• Autorská práva3 

1.2.3 Ekonomické faktory 

1. Zásadní členění makroekonomické situace: 

• míra inflace 

• úroková míra 

• obchodní schodek nebo přebytek 

• rozpočtový schodek nebo přebytek 

• výše HDP, HDP na jednoho obyvatele a jeho vývoj 

• měnová stabilita 

• stav směnného kursu 

 

                                                 
3 Analýza vnějšího okolí podniku (SLEPTE). In: Podnikátor: Pomůže Vám v podnikání [online]. © 2012 
[cit. 2014-05-16]. Dostupné z: http://www.podnikator.cz/zacatek-podnikani/zalozeni-
spolecnosti/n:16645/Analyza-vnejsiho-okoli-podniku-SLEPTE 
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2. Přístup k finančním zdrojům jako: 

• náklady na místní půjčky 

• bankovní systém 

• dostupnost a druhy úvěrů 

3. Daňové faktory jako: 

• úroveň daňových sazeb 

• vývoj daňových sazeb 

• cla a daňová zatížení4 

1.2.4 Politické faktory 

Politické faktory se týkají vládní politiky, stupně vládních zásahů do ekonomiky, toho 

jakým způsobem hodlá vláda podporovat podnikání a jaké jsou přednosti v této oblasti. 

Vládní politika může mít vliv na mnoho oblastí, které jsou pro společnost důležité. 

 Mezi politické faktory lze například zařadit:  

• aktuální politickou situaci, 

• pozici a stabilitu vlády, 

• monetární a fiskální politika, 

• podpora zahraničního obchodu. 

• postoj ke korupčnímu jednání.  

                                                 
4 ZEMAN, Martin. SLEPT (PEST) analýza. Martin Zeman [online]. © 2008 Všechna práva vyhrazena. 
[cit. 2014-05-19]. Dostupné z: http://zeman.webnode.cz/products/slept-pest-analyza/ 
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1.2.5 Technologické faktory 

Tento faktor má zásadní vliv na konkurenceschopnost společnosti. V současné době 

technického pokroku je skoro nezbytně nutné tyto faktory neustále analyzovat, aby 

společnost nezaostávala za ostatníma. 

Jde především o: 

• postavení k vědě a výzkumu, 

• investice podniku do vědy a výzkumu, 

• pomoc vědě a výzkumu od vlády, 

• objem a dostupnost informací, 

• nové pracovní postupy, metody a techniky, 

• rychlost morálního zastarávání v oboru.  

1.2.6 Ekologické faktory 

V poslední době se na ekologii klade čím dál větší důraz. Státy jsou členy různých 

organizací, které se zavazují k plnění opatření, předpisů a limitů v oblasti ekologie a 

ochrany životného prostředí.  

Ekologickým faktorem je například:  

• zacházení s odpady, 

• chránění ohrožených druhů, 

• míra podpory s využíváním obnovitelných zdrojů energie, 

• vnímání podnebných změn, 
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• postoj k ochraně životního prostředí.5 

1.3 SWOT analýza 

„Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb podniku (SWOT – Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats), tvoří základ strategické analýzy. Teprve po 

zpracování odhadu vnitřní a vnější situace firmy lze uvažovat o výběrech realizovatelné 

strategie. Tyto výběry by měly vycházet z analýzy. Výběry mohou být jen hrubě 

roztříděny, jako například rozšíření výrobního programu, růst, nebo maximalizace 

krátkodobého peněžního toku (výtěžek). Způsob, jakým podniková jednotka soupeří na 

trhu, nemůže být generalizován, protože je zcela závislý na předchozí analýze. Dobré 

strategie by měly stavět na zdrojích síly a využívat příležitosti.“6 

 

Obr. 2: SWOT analýza 

 

Zdroj: STŘELEC, J. SWOT analýza. Vlastnicesta.cz: Zvolte si svoji vlastní cestu [online]. [cit. 
2014-05-19]. Dostupné z: http://www.vlastnicesta.cz/metody/swot-analyza/ 

 

                                                 
5 Analýza vnějšího okolí podniku (SLEPTE). In: Podnikátor: Pomůže Vám v podnikání [online]. © 2012 
[cit. 2014-05-16]. Dostupné z: http://www.podnikator.cz/zacatek-podnikani/zalozeni-
spolecnosti/n:16645/Analyza-vnejsiho-okoli-podniku-SLEPTE 
6 MALLYA, T. Strategické řízení, s. 31 
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1.3.1 Vnitřní prostředí 

Vnit řní prostředí vymezuje silné a slabé stránky podniku. Ty jsou v přímé kompetenci 

podniku a lze je tedy, na rozdíl od příležitostí a hrozeb, u kterých je původcem vnější 

prostředí firmy, poměrně snadno změnit. 

Při vnit řní analýze je potřeba se orientovat na: 

• pozici na trhu, 

• personální vybavení, 

• existenci informačního systému, 

• technickou a technologickou úroveň, 

• financování společnosti, 

• okruh marketingu (všechna 4P), 

• vztah se zákazníky, 

• dodavatele atd. 

1.3.2 Vnější prostředí 

Druhým bodem je analýza vnějšího prostředí podniku. Faktory vnějšího prostředí 

podniku jsou naprosto mimo kontrolu podniku.  

Úkolem analýzy vnějšího prostředí podniku je stanovení případných příležitostí pro 

rozvoj firmy a zároveň označení možných rizik, které by rozvoj podniku mohly 

zmařit nebo dokonce ohrozit stávající pozici firmy na trhu. Příležitosti i hrozby se 

mohou s postupem času měnit, a proto je dobré je opakovaně sledovat. Jen důkladná 

informovanost o vnějším prostředí podniku dává možnost rozvoji firmy. 
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Při vnější analýze je potřeba se orientovat na: 

• společenskou situaci ve vztahu k zákazníkům, 

• vlivy demografické, 

• kulturní faktory, 

• technické a technologické prostředí, 

• ekonomické faktory, 

• politické a legislativní vlivy, 

• možnou konkurenci. 

1.3.3 Hrozby a příležitosti 

Není možno je samy o sobě minimalizovat, eventuálně maximalizovat, je možné pouze 

snížit nebo zvýšit jejich vliv na váš podnik.7 

Výhody a nevýhody 

Mezi výhody SWOT analýzy patří především možnost rychlého provedení a fakt, že je 

poměrně jednouché ji sestavit, takže každý podnik si může vytvořit sám svou vlastní 

SWOT analýzu v relativně krátké době a levně. Ovšem za podmínky, že na jejím 

uskutečnění se bude podílet co možná nejvíce pracovníků napříč spektrem celé firemní 

organizační struktury. Pokud ovšem bude na analýze pracovat omezená skupinka lidí 

z jedné hierarchické skupiny, např. management, může se pak stát, že dojde k velkému 

zkreslení, k nesprávným závěrům a tím tak ke zmaření celé práce i k ohrožení 

úspěšnosti projektu či podniku. Lze totiž předpokládat, že management nerad připouští 

slabé stránky podniku nebo projektu, takže může dojít k podceňování slabých stránek a 

k přeceňování stránek silných. Je možné tomuto předejít tím, že na SWOT analýze bude 

                                                 
7 SWOT analýza odhalí pravdivou tvář vaší firmy a pomůže vám nahlédnout do budoucnosti. 
IPodnikatel.cz: portál pro začínající podnikatele [online]. © 2011 - 2014 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z: 
http://www.ipodnikatel.cz/Marketing/swot-analyza-odhali-pravdivou-tvar-vasi-firmy-a-pomuze-vam-
nahlednout-do-budoucnosti.html 
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spolupracovat co možná nejvíce pracovníků na všech hierarchických stupních, aby se 

zohlednily všechny důležité stránky podniku nebo projektu.8 

Podle Jiřího Střelce lze strategii SWOT analýzy rozdělit na čtyři typy a sice: 

1. MAX – MAX 

Snaha maximalizace silných stránek a maximalizace příležitosti. 

2. MIN – MAX 

Snaha o minimalizaci slabých stránek a maximalizaci příležitosti. 

3. MAX – MIN 

Snaha o maximalizaci silných stránek a minimalizaci hrozeb. 

4. MIN – MIN 

Snaha o minimalizaci slabých stránek a minimalizaci hrozeb.9 

1.4 Porterův model pěti konkurenčních sil 

„Porter (1985) stanovil předpoklad, že ziskovost odvětví závisí na pěti dynamických 

faktorech, které ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice firem v daném odvětví.“ 10 

V Porterově modelu je uvedeno, že dříve než firma vstoupí na trh určitého odvětví, 

musí analyzovat „pět sil“, které vypovídají o atraktivitě odvětví. Tento model je založen 

na předpokladu, že strategické postavení podniku, který působí v určitém odvětví je 

vymezeno především vlivem pěti základních činitelů. Model pěti sil vyzdvihuje všechny 

základní složky odvětvové struktury, které by mohly být v určitém odvětví hnací silou 

konkurence. Je důležité mít ovšem na vědomí, že v jednotlivých odvětvích neponesou 

všechny z těchto pěti faktorů totožnou důležitost. Každé z těchto odvětví je specifické a 

                                                 
8 DOMANSKÁ, L. Podnikatel.cz: Průvodce vaším podnikáním [online]. Copyright © 2007 – 2014 [cit. 
2014-05-19]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/rizika-a-prilezitosti-odhali-swot-analyza/ 
9 STŘELEC, J. SWOT analýza. Vlastnicesta.cz: Zvolte si svoji vlastní cestu [online]. [cit. 2014-05-19]. 
Dostupné z: http://www.vlastnicesta.cz/metody/swot-analyza/ 
10 GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza v rukou manažera, s. 191 
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má svou vlastní strukturu. Porterův model patří k velmi často používaným nástrojům 

analýzy oborového okolí společnosti.11  

Obr. 3: Porterův model pěti konkurenčních sil 

 

Zdroj: Tvorba komplexní analýzy v rámci marketingového řízení a plánování MSP. 
BusinessInfo.cz: Oficiální portál pro podnikání a export [online]. © 1997-2014 CzechTrade [cit. 
2014-05-19]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/marketing-rizeni-msp-
komplexni-analyza-2769.html 

Analýza klíčových konkurentů dává možnost společnosti: 

• vyhnout se překvapení nové strategie nebo taktiky konkurentů, kteří se již 

vyskytují, 

• rozpoznat potencionální konkurenci a její hrozby pro podnik, 

• zkrácení reakce na kroky konkurence, 

• být první před konkurencí v klíčových strategických rozhodnutích – tzn. vědět 

dopředu, co mají v plánu udělat a v tomto je předběhnout. 

 

                                                 
11 GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza v rukou manažera, s. 191 
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Výsledky analýzy společnosti musí zodpovědět tyto otázky: 

• Kde dnes jsme? 

• Jak jsme se sem dostali? 

• Kde budeme v budoucnosti? 

Podle Portera stojí závislost charakteru a úrovně konkurence v rámci odvětví na 

vyjednávacích vlivech dodavatelů, vyjednávacích vlivech odběratelů, ohrožení ze strany 

konkurentů, nebezpečí existence substitutů za výrobky či služby a na stupni 

soupeřivosti mezi podniky v odvětví. 

Samostatně musí být prověřena každá složka odvětví, a sice následovně: 

1.4.1 Vliv odběratele (zákazníka) 

Zákazník může mít opravdu velký vliv na činnosti podniku, pokud: 

• existují jiné alternativy dodávek (substituty), 

• existuje hodně dodavatelů v okolí podniku, 

• pořizovaný předmět nepředstavuje významný vstup, 

• existuje menší počet zákazníků, kteří ale nakupují vetší množství, 

• je toto obor, který se skládá z velkého počtu malých prodejců, 

• není možné najít výhodnou cenu nebo výhodného dodavatele, a proto učiní 

zpětnou integraci, 

• nákupy zákazníka obsahují velké procento z celkového odbytu prodávajícího 

oboru, 

• pro odběratele je ekonomicky výhodnější nakupovat vstup od více dodavatelů 

spíše než od jednoho, 
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• daný předmět je z velké části standardizován a odběratel proto může přejít 

k jinému dodavateli lehce a za prakticky nulové náklady. 

1.4.2 Vliv dodavatele 

Velmi důležitým prvkem celého obchodního procesu je také vliv dodavatelů. Síla 

tohoto dodavatele navyšuje cenu pro nakupujícího a tím zmenšuje jeho zisk a je závislá 

na těchto faktorech: 

• jak je vzdálen dodavatel od volné konkurence 

• nakupující společnost není důležitým zákazníkem, 

• vstup je z jakéhosi hlediska důležitý pro kupujícího, 

• nakupující podnik je monopolista nebo oligopolista, 

• existence hrozby, že odběratel může vykonat zpětnou vertikální integraci, 

• pokud by mohl uskutečnit vertikální integraci dopřednou, tzn., dodavatelský 

podnik může koupit (integrovat) podnik odběratelský, 

• příslušné výrobky dodavatele jsou specifické do té míry, dokud je pro 

kupujícího těžké nebo nákladné přejít od jednoho dodavatele ke druhému. 

1.4.3 Stav soupeřivosti v daném oboru  

Struktura konkurenčního okolí je dána velikostí podílů jednotlivých společností na 

analyzovaném trhu. Rozdílné struktury mají různý důsledek pro rivaly. Rozsah 

soupeřivosti mezi podniky uvnitř konkurenčního prostředí je odrazem úsilí, které 

soupeřící firmy vkládají do snahy dosáhnout lepší tržní pozice.  

Pak je důležité prověřit jednotlivé složky konkurenčního okolí například takto: 

• kolik konkurentů na daném trhu působí,  

• rozmanitost strategických a personálních přístupů firem v oboru,  
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• velikost, finanční síla a systém vedení konkurentů,  

• náklady na odchod z oboru,  

• jak rychle roste či klesá daný trh,  

• využitelnost výrobní kapacity jednotlivých konkurentů,  

schopnost konkurence reagovat na vstup nového podniku na trh – například snížením 

cen nebo urychlením výrobního cyklu. 

1.4.4 Stav možných substitutů 

Ziskovost a úspěšnost podniku závisí i na dostupnosti, kvalitě a ceně substitutů 

(náhražek) jeho výrobků. Proto je třeba prozkoumat i chování podniků, které tyto 

substituty vyrábějí. Tlak těchto produktů se zvyšuje, pokud existují substituty s vyšší 

kvalitou, nižší cenou a užitnou hodnotou, a také nižšími přepínacími náklady 

odběratelů. 

Proto je potřeba prozkoumat tyto jednotlivé složky v oboru: 

• jestli existuje nějaký akceptovatelný substitut,  

• jaká je cena těchto případných atraktivních substitutů,  

• je možné, aby byly výrobky a služby rychle zaměnitelné za jiné, například 

zvláštním designem? 

• „přepínací“ náklady odběratelů při změně jiného dodavatele,  

• inovační potenciál produktů – vnitřní a vnější,  

• podnik odlišuje jeho produkty od substitutů konkurence, 

• jakou kvalitu mají nabízené produkty a služby 

• jaké jsou základní kompetence při vývoji výrobku, montáži? 



30 
 

1.4.5 Stav možného vstupu nových firem do oboru 

Nové firmy vstupující do oboru s sebou přináší dodatečné kapacity a plány na získání 

konkurenční tržní pozice, které jsou mnohdy podporovány zdroji a schopnostmi. 

Velikost hrozby vstupu nových konkurentů odvětví společnosti závisí nejvíce na tom, 

jaké existují bariéry vstupu do daného odvětví.  

Těmi mohou být například:  

• očekávaná reakce existujících firem,  

• stupeň diferenciace výrobků,  

• existence značných nákladových výhod plynoucích ze zkušeností, tady výhody 

nevznikají z široké škály materiálních možností, ale ze zkušeností, které byly 

získány opakováním tvorby výrobků nebo služeb, 

• preference obchodní značky a zákazníkova věrnost ztěžují nově vstupujícímu 

podniku získat si zákazníky nynějších dodavatelů, 

• kapitálové požadavky (výše nákladů potřebných na vstup do oboru),  

• činnost a politika státu (legislativa, tarifní a netarifní překážky, patenty, atd.), 

• omezený přístup k distribučním kanálům, 

• nevýhody nákladů nezávislých na velkosti. Mohli by být způsobeny přístupek 

k méně nákladné práci nebo surovinám.12 

1.5 Finanční analýza 

Finanční analýza je obor, který představuje velmi důležitou součást celku finančního 

řízení podniku, protože obstarává zpětnou vazbu mezi předpokládaným účinkem 

řídících rozhodnutí a skutečností.13 

                                                 
12 MALLYA, T. Strategické řízení, s. 10 – 14. 
13 VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku, s. 91 
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Uživatele této finanční analýzy jsou jak externí, tak i interní. K externím uživatelům 

řadíme například investory, banky, stát, obchodní partnery a manažery či konkurenci. 

K interním uživatelům řadíme manažery, odboráře a zaměstnance.14 

Finanční analýza je rozborem situace a vývoje financí podniku, především podle 

informací z účetních výkazů. Je určena zejména pro posuzování finanční 

důvěryhodnosti podniku z hlediska investorů a věřitelů, stejně tak jako k posouzení 

spolehlivosti financí podniku jako záštity věcného podnikání.15 

Úkolem finanční analýzy je stanovit, jaké činitele a s jakou mírou intenzity přispěly 

k současné finanční situaci podniku. Finanční analýza znázorňuje základní zdroj 

informací, díky kterým můžete zhodnotit stav finančního zdraví podniku (tzn. 

hospodářské výsledky) a tvoří nezbytný předpoklad pro  rozhodování o finanční stránce 

podniku v budoucnu. 

Pokud budete soustavně prověřovat finanční kondici podniku, pomůže to: 

• ke kontrole a posouzení předchozích aktivit v rámci finančního řízení podniku, 

• k ohodnocení výchozí finanční situace podniku a nalezení odpovědí, proč je 

finanční situace podniku taková, jaká je, 

• k objevení možných následků vlastních finančních rozhodnutí, 

• k rozpoznání slabých míst a problémových okruhů ještě dříve, než se vymknou 

z kontroly, 

• ke srovnání skutečných výsledků hospodaření s plánovanými, 

• k získání podkladů pro zlepšování finančního řízení podniku, 

• k pohledu na podnik jako nezúčastněná osoba. 

                                                 
14 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance, s. 48 
15 GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza  a plánování podniku, s. 9 
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1.5.1 Využití výsledků finanční analýzy 

Výsledky finanční analýzy podávají informace nejen podnikateli pro finanční řízení 

podniku, ale také dalším subjektům, kterými jsou například investoři, věřitelé, státní 

orgány atd. Ukazatelé finanční analýzy jsou podstatou pro hodnocení firmy při žádání 

o podnikatelský úvěr u bank, od výsledku hodnocení finanční analýzy podniku se taktéž 

odvíjí i cena, kterou za bankovní produkty zaplatíte. Finanční analýza se také provádí 

při žádání dotací z fondů Evropské unie. 

1.5.2 Jak postupovat při finanční analýze 

Finanční analýza se skládá z logických kroků, které na sebe postupně navazují. Za prvé 

je třeba zvolit vhodné ukazatele a metodu jejich vyčíslení. Není nutné se bát, že by se 

Vám nezdařila vypracovat, analýza totiž pracuje hlavně s účetními výkazy, které jsou 

běžnou součástí výkaznictví každého podniku. 

Za druhé by mělo být srovnání získaných dat s konkurencí v daném odvětví (je podnik 

podprůměrný, průměrný nebo nadprůměrný oproti  hlavním konkurentům?), srovnání 

informací s historickými výsledky podniku, srovnání s plánem a srovnání mezi 

jednotlivými úseky podniku (jestliže jde o větší podnik). 

Dále byste měli určit vzájemné vztahy mezi jednotlivými ukazateli finanční výkonnosti 

podniku a v případě nutnosti najít příčiny špatného stavu podniku. Na to pak musí 

samozřejmě navazovat návrh a realizace opatření na změnu stavu, který není 

dostačující. 

Na závěr finanční analýza by mělo být ideálně zhodnocení výsledků přijatých opatření 

v rámci finančního řízení firmy. 

1.5.3 Poměrové ukazatele  

Jedním ze základních metodických nástrojů pro finanční analýzu jsou tzv. poměrové 

ukazatele. Jde o podobu číselného vztahu mezi jednotlivými ukazateli. Poměrové 

finanční ukazatele se obvykle vypočítávají vydělením jedné položky (skupiny položek) 
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16 Finanční analýza podniku v praxi. IPodnikatel.cz: portál pro začínající podnikatele [online]. © 2011 - 
2014 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z: http://www.ipodnikatel.cz/Financni-rizeni/financni-analyza-podniku-
v-praxi.html 
 

položkou druhou (skupinou položek), mezi kterými je určitá souvztažnost. 

Poměrová analýza vzniká ze dvou účetních výkazů – rozvahy a výkazu zisků a ztrát. 

V praxi je nejvíce používáno 5 skupin poměrových ukazatelů – ukazatelé rentability 

(výnosnosti), likvidity, aktivity (řízení aktiv) a zadluženosti (struktury zdrojů).16 

Ukazatele rentability 

Univerzálním principem je, že poměřujeme výnos (zisk) a vynaložené prostředky. Tím 

určíme výnosnost, tedy účelnost hospodaření. Mimo finance podniku se tato metoda 

využívá také u vyhodnocování přijatelnosti investic či investičních projektů. 

Rentabilita aktiv  (ROA - return on assets) 

Zisk před úroky a zdaněním / Aktiva 

Je to poměr výsledku hospodaření, tedy zisku. Vypovídá nám o tom, do jaké míry se 

daří společnosti z dostupných aktiv vytvářet zisk. Někdy je označována jako Rentabilita 

celkového kapitálu. 

ROA je spíše pomyslným ukazatelem, ze kterého bez podrobnějších znalostí o firmě a 

způsobu jejího financování nelze dělat rozhodující závěry (zejména v ČR totiž bývá 

časté dofinancovávání společnosti ve formě úvěru od svých majitelů). 

Žádoucí hodnota: Měla by být větší než průměrná úroková míra z přijatých dluhů.  

Rentabilita tržeb (return on revenue) 

Vzorec: 

a) hrubá zisková marže 

= Zisk před úroky a zdaněním / Tržby  (provozní ziskové rozpětí; hrubá marže) 

b) čistá zisková marže 

= Zisk po zdanění / Tržby   (čisté ziskové rozpětí) 
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c) nákladovost  

= Náklady / Tržby = 1 – (Zisk po zdanění / Tržby) 

Vyjadřuje, jaký poměr má zisk z celkových tržeb. Také nazývána jako rentabilita 

obratu. Výnosnost tržeb, ve skutečnosti ukazuje, kolik korun zisku připadne na jednu 

korunu tržeb. Někdy pojmenovávaná jako rentabilita odbytu. 

Vyjadřuje, zda je naše podnikání dostatečně ziskové vzhledem k tomu, kolik obratu 

musíme na daný zisk udělat. 

Rentabilita investic (ROI -  return on invest) 

Zisk po zdanění / Vložené investice 

Využívá se pro hodnocení dílčích investičních projektů, vyhodnocení investic a 

srovnání možností. Především se počítá pro konkrétní projekt, podnikatelský záměr, 

plán nebo jiný logicky odpojitelný úkon, u kterého je možné vykalkulovat zisky i 

celkové investice. Pro firmu ho lze spočítat spíše z pohledu investora, který investoval 

do pořízení daného podniku či jeho části a nyní chce vědět, jaká je rentabilita jeho 

investice.  

ROI se spočítá jako výsledek hospodaření za běžné období/výše investice. Existuje i 

další varianta nazývána jako ROCE (Return on CapitalEmployed) neboli rentabilita 

vloženého kapitálu, která se spočítá vzorcem EBIT/investovaný kapitál a říká nám zase 

vcelku to stejné. 

Ukazatele likvidity 

Běžná likvidita  

Vzorec: Krátkodobá aktiva / krátkodobé dluhy (jinak: krátkodobé pohledávky / 

krátkodobé závazky) 

Běžná likvidita znázorňuje, jak jsou naše krátkodobé peněžní závazky, které budeme 

muset brzy zaplatit kryty krátkodobým majetkem, který bychom mohli v případě 

potřeby včas transformovat na peníze a použít k úhradě dluhů (kolikrát pokrývají 
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oběžná aktiva krátkodobé závazky). Tento ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti 

firmy. 

Díky likvidit ě zjistíme, zda bude firma schopna v budoucnu dostát svým závazkům. Je 

ale pouze orientační, protože nezohledňuje strukturu oběžných aktiv ani strukturu 

krátkodobých dluhů z hlediska jejich splatnosti.  

Mezní hodnota: Většinou je doporučeno udržovat běžnou likviditu minimálně kolem 

hodnoty 1,5 (konzervativní strategie nad 2,5; agresivní pod 1,5). 

Provozní pohotová likvidita 

Vzorec: (Krátkodobé pohledávky + krátkodobý finanční majetek)/ krátkodobé závazky 

Určuje nejpřesněji platební pohotovost, tj. schopnost společnosti krýt peněžními 

prostředky závazky z obchodního styku a závazky vůči našim zaměstnancům. Zjistíme 

platební kondici podniku. Díky ní poznáme, jestli bude firma schopna platit své 

závazky.  

Mezní hodnota: Přibližně mezi 1 a 1,5. Je doporučováno mít hodnotu tohoto ukazatele 

větší než 1, jinak tato aktiva nestačí pokrýt krátkodobé závazky. Ale kvůli riziku, že 

jistá část pohledávek nebude splacena včas nebo vůbec je doporučovaná mezní hodnota 

vyšší, např. kolem 1,2. Hodně nízká hodnota pohotové likvidity může naznačovat 

nadměrnou váhu zásob v rozvaze společnosti. Hodnota ukazatele by nikdy neměla 

klesnout pod 1. 

Okamžitá (peněžní) likvidita  

Vzorec: Peněžní prostředky / okamžité splatné dluhy  

Představuje okamžitou schopnost podniku zaplatit své krátkodobé závazky.  

Udává, zda máme dostatek hotovosti v pokladně a na účtech, abychom byli schopni 

uhradit aktuálně splatné závazky (v krátkodobém rozhledu). K penězům v pokladně a na 

běžných účtech připočítáme také krátkodobě obchodovatelné cenné papíry. 
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17 Finanční analýza a vzorce pro humanitní typy [online]. © 2012 [cit. 2014-05-19]. Dostupné z: 
http://www.ipodnikatel.cz/Financni-rizeni/financni-analyza-podniku-v-praxi.html 
18 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování, s. 61 - 62 

Mezní hodnota: neměla by klesnout pod 20%, Doporučená hodnota se pohybuje mezi 

0,2 až 0,5. Dá se říct, že mezní hodnota by měla být větší než 0,2.17 

Ukazatele aktivity 

Podávají nám informace o tom, jak efektivně v podniku hospodaříme se svými aktivy 

(majetkem, pohledávkami, zásobami atd.), tedy lépe řečeno, jak dlouhou dobu v nich 

máme vázány naše finanční prostředky. Mnohdy se můžeme setkat s těmito ukazateli: 

Obrat aktiv 

Nazýván také jako produktivita vloženého kapitálu, hodnotí efektivnost využití všech 

aktiv ve firmě. Představuje zhodnocení našich aktiv ve výrobní činnosti firmy bez 

ohledu na zdroje jejich krytí. 

                             tržby 
Obrat aktiv = ---------------------   
                       celková aktiva  
  

 

Obrat stálých aktiv  

Neboli ukazatel efektivnosti využívání budov, strojů, zařízení, dopravních prostředků a 

ostatního dlouhodobého HIM. Eventuální nepříznivá hodnota značí její nízké využití a 

je varováním pro výrobu, aby zvýšila využití svých výrobních kapacit. Je také 

varováním pro manažery, aby zredukovali firemní investice.18 

                                                   tržby 
Obrat stálých aktiv = --------------------------------------   
                                  dlouhodobý hmotný majetek  
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19 Ukazatelé aktivity. Finanční analýza [online]. Ing. Daniel Jadviščák, © 2011 [cit. 2014-05-19]. 
Dostupné z: http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-aktivity/ 

Doba obratu pohledávek 

Nebo také doba splatnosti pohledávek nám ukazuje, za jak dlouhou dobu nám naši 

zákazníci zaplatí, tedy jak dlouhou se nám drží v těchto pohledávkách naše finance. 

  

                                           pohledávky 
Doba obratu pohledávek = -------------------   [ve dnech]19 
                                            tržby/365  
 
Ukazatele zadluženosti 

Nás informují o úvěrovém zatížení firmy.  To je jistě do určité míry žádoucí, ale nesmí 

to podnik zatěžovat příliš vysokými finančními náklady. Vysoká zadluženost je sice 

možností, ale pouze v případě vyšších hodnot firemní rentability. 

Celková zadluženost (věřitelské riziko)  

Ukazuje nám finanční úroveň firmy. Představuje také do jaké míry je krytí firemního 

majetku cizími zdroji. Vysoké hodnoty jsou rizikem pro věřitele, především pro banku. 

                                          Cizí kapitál 
Celková zadluženost = -------------------------  x 100  [%] 
                                        celková aktiva 
 
Míra zadluženosti 

Tento ukazatel je poměrně významným pro banku z hlediska poskytnutí úvěru. Cizí 

zdroje by neměly být vyšší jako jeden a půl násobek hodnoty vlastního jmění. Ideální 

stav je nižší hodnota cizích zdrojů než vlastního jmění. 

                                      cizí zdroje 
Míra zadluženosti = -------------------------  x 100  [%] 
                                     vlastní kapitál 
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20 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera : finanční analýza v řízení firmy, s. 69 – 73 
 

Koeficient samofinancování 

Tento koeficient je protikladem k celkové zadluženosti (jejich součet = 100%). Uvádí, 

do jaké výše je podnik schopen pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Znázorňuje 

finanční stabilitu a samostatnost firmy. 

                                                   vlastní jmění 
Koeficient samofinancování = -------------------------  x 100  [%]20 
                                                  celková aktiva 
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2. Analýza současného stavu  

2.1 Charakteristika firmy 

Hotel Termal Mušov je tříhvězdičkový hotelový komplex situovaný v chráněné přírodní 

oblasti Pálava na hlavní trase Brno – Vídeň. 

Hosté mohou využít komfortní ubytování, konferenční a gastronomické služby, termální 

bazén s minerální vodou, bowling a další možnosti sportovních a relaxačních pobytů. 

Obr. 4: Logo společnosti  

 

Zdroj: Hotel Termal. Hotel Termal Mušov [online]. [cit. 2014-05-19]. Dostupné 

z: http://www.hoteltermal.cz/cs/kontakt/ 

 

2.1.1 Základní údaje  

IČO: 27713229 

DIČ: CZ27713229 

Adresa: Husova 200/16, Brno – město, 602 00 Brno 

Datum zápisu: 2. 1. 2007 

Plátce DPH: ano 

2.1.2 Předmět podnikání 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

hostinská činnost. 
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2.1.3 Kapitál 

jmění: základní 

vklad: 45 960 000 Kč 

splaceno: 45 960 000 Kč 

akcie: Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet akcií: 26 

akcie v listinné podobě 

akcie: Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet akcií: 457 

akcie v listinné podobě 

2.1.4 Struktura společnosti 

Představenstvo 

Ing. František Vašíček, funkce: předseda představenstva 

Lubomír Vidlička, funkce: místopředseda představenstva 

Michal Říčánek, funkce: člen představenstva 

Dozorčí rada 

Ing. Věra Vašíčková, funkce: předseda dozorčí rady 

Oskar Watzek, funkce: člen dozorčí rady 

Jaroslav Sedlák, funkce: člen dozorčí rady 

 

 

 



 

Obr. 5: Organizační struktura spole

Zdroj: vlastní zpracování

2.1.5 Ubytování 

Pokoje jsou vybaveny koupelnou, telefonem, internetovou p

a sejfem. Ubytovaní hosté mají možnost p

zdarma. Všechny pokoj

přizpůsobený pro handicapované osoby.

Pro ubytované hosty v kategoriích Komfort A a Komfort B poskytujeme každý den 1 

hod./osoba vstup do termálního bazénu a sauny 

Hotel nabízí ubytování v

Komfort A 

Pokoje umístěné přímo v

pokojů s možností přistýlky. V

televize, telefon, internet, led

 

 

Provozní úsek

Provoz l.
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ční struktura společnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pokoje jsou vybaveny koupelnou, telefonem, internetovou přípojkou LAN, TV, lednicí 

a sejfem. Ubytovaní hosté mají možnost připojení na internet v hotelových pokojích 

zdarma. Všechny pokoje mají balkon nebo terasu. Jeden z hotelových pokoj

pro handicapované osoby. 

Pro ubytované hosty v kategoriích Komfort A a Komfort B poskytujeme každý den 1 

hod./osoba vstup do termálního bazénu a sauny zdarma 

ubytování v 59 komfortně vybavených pokojích v kategoriích:

římo v hlavní budově. K dispozici je celkem 12 dvoul

řistýlky. Vybavení pokoje: sprchový kout, WC, vysouše

televize, telefon, internet, lednička, trezor, terasa nebo balkon. 

Představenstvo

Ředitel

Provozní úsek

Provoz ll.

Ekonomický 
úsek

Obchodní úsek Technický úsek

 

řípojkou LAN, TV, lednicí 

ipojení na internet v hotelových pokojích 

e mají balkon nebo terasu. Jeden z hotelových pokojů je 

Pro ubytované hosty v kategoriích Komfort A a Komfort B poskytujeme každý den 1 

 vybavených pokojích v kategoriích: 

dispozici je celkem 12 dvoulůžkových 

ybavení pokoje: sprchový kout, WC, vysoušeč vlasů, 

Technický úsek
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Komfort B 

Zcela nové pokoje v přilehlé depandanci č. 5,6 a 7. K dispozici je celkem 19 

dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky a 4 čtyřlůžkové pokoje. Vybavení pokoje: 

sprchový kout, WC, vysoušeč vlasů, televize, telefon, wifi, lednička, trezor, terasa nebo 

balkon. 

Standard 

Pokoje v přilehlé depandanci č. 1, 2 a 4. K dispozici je celkem 16 dvoulůžkových 

pokojů a 8 čtyřlůžkových pokojů. Vybavení pokoje: sprchový kout, WC, televize, 

telefon, internet, lednička, většina s terasou nebo balkonem. 

2.1.6 Wellness 

Termální bazén Hotelu Termal Mušov je zásobován minerální vodou, která je dle 

obsahu titrovatelné síry 5,72 mg/l řazena mezi nejsilnější sirné vody v ČR. Minerální 

voda je charakteristická svou vysokou teplotou, velkou vydatností a téměř neutrální 

hodnotou pH. 

Bazén je otevřen celoročně a je přístupný rovněž pro neubytované hosty. 

Na základě svého složení příznivě působí na pohybové ústrojí, kardiovaskulární systém, 

gynekologické orgány a regeneraci kůže. 

Součástí relaxační místnosti u termálního bazénu je také finská sauna, kterou můžete 

využít zdarma. 

2.1.7 Restaurace 

Hotel Termal Mušov nabízí hostům jedinečné gastronomické zážitky z čerstvých 

sezónních surovin od místních farmářů v hotelové restauraci s výhledem na Pálavu a 

Novomlýnské nádrže. 

V hotelové vinotéce Vám rádi zajistíme řízenou degustaci se sommelierem. Naleznete 

zde nejkvalitnější vína z pálavských vinic. K vínu z naší vinotéky rádi zajistíme i 

doprovodný program. Například večer u cimbálu. 
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2.1.8 Konference 

Součástí Hotelu Termal Mušov jsou i konferenční místnosti s kapacitou 80 a 12 osob, 

vhodné pro pořádání seminářů, firemních setkání, teambuildingových akcí apod. 

Velký salonek- kapacita až 80 míst při divadelním uspořádání. Ze salonku je přímý 

vstup na hotelovou terasu s výhledem na Pálavské vrchy. 

Piccolo salonek - kapacita salonku 12 osob. Prostory Piccolo salonku jsou vhodné pro 

menší obchodní jednání. 

Všechny prostory jsou pokryty bezdrátovým připojením Wi-Fi, možnost linky ADSL.  

Technické vybavení - moderní audiovizuální technika (dataprojektor, bezdrátový 

mikrofon, tlumočnické kabiny), flipcharty, projekční plátna, ozvučení místností. 

2.1.9 Poloha hotelu  

Hotel se nachází v blízkosti Chráněné krajinné oblasti Pálava a autokempu ATC 

Merkur, který se nachází na břehu horní Novomlýnské nádrže. Je vhodným místem pro 

školní výlety a sportovní pobyty. Autokemp je uzavřený areál o rozloze 41,5 ha, z toho 

je vodní plocha 23 ha se dvěma oddělenými lagunami. Obě mají travnato-písčité pláže a 

pozvolný vstup do vody, což je vhodné zejména pro rodiny s malými dětmi. V části 

jedné z lagun je vyhrazený prostor pro milovníky naturismu. Pro návštěvníky kempu 

jsou zde k dispozici restaurace, stánky s občerstvením, sportovními potřebami, textilem, 

suvenýry a ostatním zbožím. Večery vám zpestří hudba k tanci i poslechu při 

venkovním posezení. V okolí kempu jsou také k dispozici diskotéky a vinné sklípky. 

Návštěvníkům kempu je každý večer k dispozici letní kino s pestrým programem 

turistické trasy, které nás dovedou až na Pavlovské vrchy, které příjemně dotvářejí 

okolní krajinu kempu. Hosté hotelu tedy mají velmi rozvinutou možnost trávení 

dovelené u nás. V kempu se dají zapůjčit šlapadla, Windsurfingy, či je možné vyzkoušet 

adrenalinovou novinku Waky. V kempu se nachází Wake park, což je vodní lyžování.  
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2.2 Fundamentální analýza 

Pro provedení fundamentální analýzy jsou k dispozici povinné účetní výkazy Rozvaha a 

Výkaz zisku a ztráty, které firma sestavuje v plném rozsahu. 

Již z této skutečnosti se dá odvodit fakt, že podléhá ze zákona auditu.  

Sledovaná období jsou roky 2012 a 2013, kde by měl být viditelný rozdíl. V roce 2012 

hospodaření bez existence Aqualandu a v druhé polovině roku 2013 existence 

Aqualandu. Rok 2011 měl velmi podobné výsledky jako rok 2012, proto sem jej 

nezahrnula.  

2.2.1 Analýza Rozvahy 

Nejprve bude provedena analýza aktiv.  

Zjistila jsem, že jejich hodnota je cca 80 mil. Kč což nasvědčuje tomu, že se 

v podmínkách České republiky jedná o firmu střední až větší. 

Hodnota aktiv netto roku 2013 se zvýšila o cca 11 mil. Kč oproti předcházejícímu 

období, což znamená, že firma zvýšila svou hodnotu.  

Dlouhodobá aktiva 

Hodnota dlouhodobých aktiv se zvýšila cca o 11 mil. Kč, což odpovídá skoro přesnou 

částkou navýšení celkových aktiv. 

• Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří pouze software, z čehož vyplývá, že firma používá 

pro svoji činnost softwarové vybavení. Z řádku 007 vyplývá, že firma měla v roce 2012 

software za 38 tis. Kč a v minulém roce tato položka klesla na 11 tis. Kč čili o 29 %. 

Což znamená, že část softwaru odepsala a nový nepořizovala.  

Žádným dalším nehmotným majetkem nedisponuje, tedy rozhodně se firma nepohybuje 

v oblasti hi-tech, jelikož nevlastní ocenitelná práva, například licence nebo patenty.  
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Zřizovací výdaje jsou nulové, tedy podnik existuje již delší dobu. Jak již bylo zmíněno, 

nedisponuje žádnými patenty, licencemi, vynálezy ani průmyslovými vzory. Firma 

neměla a nemá goodwill. Dále není v rozvaze společnosti uveden ani jiný dlouhodobý 

nehmotný majetek, kam spadá ostatní nehmotný majetek, který nechce z různých 

důvodů blíže zařadit. 

Z položky Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek vyplývá, že firma si majetek 

sama nevyrábí. Také zde není položka poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek. 

• Dlouhodobý hmotný majetek 

Tvoří podstatnou část celého dlouhodobého majetku společnosti. V oblasti 

dlouhodobého hmotného majetku došlo k jeho zvýšení. 

Firma vlastní pozemky a stavby, a právě tato položka se navýšila oproti roku 2012 o cca 

12 mil Kč. Nejvyšší měrou se na dlouhodobém hmotném majetku podílí stavby, 79 %, 

dále firma vlastní také pozemky a soubory movitých věcí a soubory samostatných 

movitých věcí, což mohou být firemní automobily, nábytek a podobně. Pozemky tvoří 

cca 16 % z dlouhodobého hmotného majetku a vykazují nárůst o cca 4 mil Kč, firma 

pravděpodobně koupila v roce 2013 pozemek. Firma má vysokou hodnotu vlastních 

staveb, což vypovídá o specifickém předmětu podnikání, kdy se pronájem těchto staveb 

nevyplácí, tedy není výhodný. Což vyplývá z toho, že firma má i vlastní pozemky, na 

kterých s největší pravděpodobností dané stavby stojí.  

Je pravděpodobné, že si firma pronajímá prostory, čemuž odpovídá položka ve výkazu 

zisku a ztrát – služby, která je vyšší, a sice cca 3 mil. Kč, kde se účtuje i pronájem.  

Firma modernizuje, má totiž nedokončený hmotný majetek ve výši 21 tis. Kč, ovšem 

v roce 2012 byla tato položka 1 355 tis. Kč, čili se jedná o dlouhodobější záměr. 

Pravděpodobně se jednalo o rozestavěnost.  

Ze struktury části B II vyplývá, že se nejedná o firmu výrobní a průmyslovou.  
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• Dlouhodobý finanční majetek  

Struktura části B III dokládá, že firma není součástí nějakého uskupení, nemá dceřiné 

společnosti, není nijak kapitálově propojena se svými dodavateli či odběrateli a 

nevlastní dlouhodobé cenné papíry.  

Oběžná aktiva 

Ze struktury oběžných aktiv vyplývá, že firma má zhruba 82 % oběžných aktiv 

v krátkodobém finančním majetku, a sice na účtech v bankách, cca 11 % v zásobách a 

cca 7 % v krátkodobých pohledávkách. Tato struktura je méně obvyklá, hodnoty 

pohledávek bývají u tuzemských firem většinou vyšší, ovšem tato skutečnost je velmi 

pozitivní.  

• Zásoby 

Struktura zásob potvrzuje domněnku, že se nejedná a výrobní firmu, neboť má pouze 

materiál a to jen v nepatrné částce, a sice 433 tis. Kč. Zásoby materiálu se meziročně 

zvýšily pouze nepatrně. Firma nedisponuje nedokončenou výrobou ani výrobky. Zboží 

vlastní v nepatrném množství 33 tis. Kč, tato položka se oproti roku 2012 zvýšila pouze 

o 7 tis. Kč. Hlavní složkou zásob je tedy materiál, a sice cca 93 %.  

• Pohledávky 

Ze struktury části C II Rozvahy vyplývá, že firma nemá žádné dlouhodobé pohledávky.  

Výšku krátkodobých pohledávek se podařilo snížit o 75 tis. Kč a to v oblasti 

krátkodobých poskytnutých záloh o 48 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky tvoří cca 7 % 

oběžného majetku. Průměrné postavení na trhu dokládá trvalá existence krátkodobých 

záloh, které se patrně vztahují na zálohy poskytnuté dodavatelům, tato hodnota je ve 

sledovaných letech minimální.  

 Důvodem pro existenci jiných pohledávek může být mnoho, jejich přetrvávající 

používání svědčí o zavedeném způsobu obchodování firmy s nějakým obchodním 

partnerem.  
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• Krátkodobý finanční majetek  

Krátkodobý finanční majetek tvoří cca 83 % oběžných aktiv. Krátkodobý finanční 

majetek má rostoucí tendenci 

Firma neinvestuje do krátkodobých cenných papírů, tedy neobchoduje s nimi, hodnota 

položky je nulová.  

Na pokladně drží minimální hotovost, a sice 283 tis. Kč, tato částka se oproti roku 2012 

snížila o cca 32 %. Tato skutečnost znamená, že pravděpodobně většinu plateb realizuje 

přes bankovní účet, což je v dnešní době přirozené.   

Výška bankovního účtu je cca 3 mil. Kč, tato částka je velice podobná jako v roce 2012. 

Tato částka je poměrně vysoká, tvoří velký procentuální poměr k pohledávkám, ovšem 

firma má velké závazky – úvěr, proto tato skutečnost není až tak nepochopitelná.  

• Časové rozlišení 

Ve sledovaném období firma vykazuje pouze náklady příštích období, jejichž hodnota 

poklesla oproti roku 2012 o 38 tis. Kč. Tato položka může obsahovat například leasing 

automobilu nebo nájemné placené dopředu.  

Následuje analýza pasiv. 

Pasiva společnosti představují zdroje, ze kterých byl pořízen majetek neboli aktiva. Jsou 

rozděleny do třech základních skupin, a sice na vlastní kapitál, cizí zdroje a ostatní 

pasiva. 

Firma je podkapitalizovaná vlastními zdroji, které tvoří cca 38 % objemu pasiv. Vztah 

mezi vlastními a cizími zdroji je cca 2:1 ve prospěch cizích zdrojů. Tento vztah je 

obecně považován za vhodný.  
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Vlastní zdroje 

Vlastní zdroje jsou v případě této firmy tvořeny základním kapitálem, kapitálovými 

fondy a emisním ážiem, rezervním fondem, výsledkem hospodaření minulých let, 

běžného období a neuhrazenou ztrátou minulých let.  

• Základní kapitál 

Firma má základní kapitál upsán ve výši 45 960 mil. Kč. Dle zákona musí mít akciová 

společnost bez veřejného úpisu akcií základní kapitál minimálně ve výši 2 mil. Kč. 

Proto bych předpokládala, že se v tomto případě jedná o akciovou společnost. 

• Kapitálové fondy 

Ze struktury části A II Rozvahy plyne, že firma má kapitálové fondy ve výši 16 tis. Kč. 

Tato částka se oproti roku 2012 nezměnila. Tyto kapitálové fondy tvoří ze 100 % emisní 

ážio. Z tohoto faktu můžeme s jistotou usoudit, že sledovaná firma je akciovou 

společností.  

• Fondy tvořené ze zisku 

Z části A III Rozvahy lze odvodit, že firma vytváří zákonný rezervní fond ve výši 84 tis. 

Kč, tato částka se oproti loňskému roku nezměnila, z čehož můžeme usoudit, že firma je 

nebo byla ve ztrátě.  

• Výsledek hospodaření minulých let  

Hodnoty uváděné v této části Rozvahy svědčí o tom, že firma je dlouhodobě ztrátová 

s částkou cca 12 mil. Kč. Tato částka se oproti minulému období zdvojnásobila.  

• Výsledek hospodaření běžného účetního období 

Firma ve sledovaném i minulém období dosáhla ztráty. Oproti předcházejícímu období 

ztráta klesla z cca 6 mil. Kč na cca 2 mil. Kč.  
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Cizí zdroje 

Cizí zdroje se v tomto případě skládají z dlouhodobých a krátkodobých závazků. 

Rezervy firma nemá, neměla by je ani z čeho tvořit, jelikož je ve ztrátě.  

• Dlouhodobé závazky 

Struktura části B II Rozvahy dokládá, že firma má dlouhodobé závazky, a sice závazky 

s podstatným vlivem ve výši cca 58 %, závazky ke společníkům ve výši cca 28 % a jiné 

závazky ve výši 14 % z celkových dlouhodobých závazků. Na účtu dlouhodobé závazky 

s podstatným vlivem se sledují dluhy k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 

neboli dlouhodobé zápůjčky od ovládajících osob. Závazky ke společníkům, zde se 

jedná o závazky společníkům z titulu půjček.  

• Krátkodobé závazky 

Krátkodobé závazky oproti minulému období rapidně klesly z cca 16 mil. Kč na cca 2 

mil. Kč, což je pokles asi o 87 %, což je určitě žádoucí situace.  

Tyto závazky takto klesly z důvodu snížení položky závazky - podstatný vliv 

z původních cca 13 mil. Kč na necelý 1 mil. Kč. Což znamená, že byly tyto závazky 

skoro zaplaceny ovládající osobě, která je poskytla. Závazky z obchodních vztahů mírně 

vzrostly o cca 10 %.  

Fakt, že hodnota krátkodobých závazků je vyšší cca o 2,2 mil. Kč oproti krátkodobým 

pohledávkám značí, že má firma nesmírně nízkou běžnou likviditu. 

Vývoj položky závazky k zaměstnancům, která nepatrně vzrostla, může znamenat, že 

firma přijala zaměstnance nebo navýšila mzdy. S ohledem na výši změny bych tvrdila, 

že se jednalo a nepatrné zvýšení mezd či odměny. S ohledem na průměrný příjem 

v České republice odhaduji, že firma má 16 zaměstnanců, avšak s ohledem na výši 

průměrného výdělku, který je podle mě v České republice nadnesený, může být toto 

číslo samozřejmě i vyšší.  

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění nepatrně vzrostly, cca o 14 

tis. Kč ovšem vzhledem k zvýšení závazků k zaměstnancům je tento vývoj logický.  
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• Bankovní úvěry a výpomoci 

Jak se dalo očekávat, firma musí mít a také má bankovní úvěry v celkové výši zhruba 

21.5 mil. Kč, z čehož celá částka je zařazena v položce dlouhodobé bankovní úvěry. 

Firma tedy čerpala od banky dlouhodobý úvěr. Tento úvěr mohl sloužit například na 

investici do opravy či stavby budovy, jelikož ve sledovaném roce zakoupila jak 

pozemek, tak i budovy. Při posouzení výše úroků, cca 180 tis. Kč měsíčně (odvozeno 

od řádku 43 Výkazu zisku a ztrát), je zřejmé, že firma dlouhodobý úvěr ve výši cca 21 

mil. Kč přijala až v posledních letech.  

• Časové rozlišení 

Firma má závazky plynoucí z časového rozlišení, a sice výdaje příštích období, ve výši 

272 tis. Kč. 

2.2.2 Analýza výkazu zisku a ztráty 

Část I 

Firma dosahuje ve sledovaném období tržeb za prodej zboží ve výši 229 tis. Kč a 

dosahuje obchodní marže ve výši 96 tis. Kč, což je cca 40 % a mohla by takto 

pokračovat i nadále. Zatím ovšem výše tržeb z prodeje zboží dosahuje pouze cca 1 % 

objemu tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb, tedy má zanedbatelnou část.  

Část II 

Výkony se zvýšily o cca 3,5 mil. Kč, což představuje nárůst o 20 %.  

Výkony jsou tvořeny tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb, změnou stavu 

vnitropodnikových zásob vlastní výroby a aktivací. Tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb vzrostly právě o 3.5 mil. Kč, viz výše.  

Výkonová spotřeba je tvořena spotřebou materiálu a energie a také službami. 

Převládající částí je spotřeba materiálu a energie, která v roce 2013 činila cca 9 mil. Kč, 

tedy 75 % z celkové výkonové spotřeby. Tato spotřeba materiálu a energie vzrostla 

oproti roku 2013 o cca 1 mil. Kč. Lze se domnívat, že výroba a poskytované služby 
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budou materiálově i energeticky náročné, jelikož tvoří většinovou část výkonové 

spotřeby. 

Přidaná hodnota má vzrůstající tendenci a v roce 2013 se zvýšila o cca 37 % oproti roku 

2012 což je velmi příznivá informace. Osobní náklady se zvýšily, ovšem pouze 

nepatrně, o cca 2 % oproti minulému období, což je logické, protože se zvýšily mzdové 

náklady a tím i náklady na sociální a zdravotní pojištění.  

Firma nevyplácí žádné odměny členům orgánů společnosti.  

Hodnoty řádku 016 umožňují předpokládat, že firma nepřispívá zaměstnancům na 

stravenky.  

Daně a poplatky znamenají, že firma platí daň z nemovitosti, vlastní tedy pozemky a 

budovy, dále platí silniční daň, lze totiž předpokládat, že ve struktuře movitých věcí 

jsou zařazeny i osobní nebo nákladní automobily. 

Hodnota odpisů se zvýšila o cca 700 tis. Kč, pravděpodobně přibyly odpisy 

nakoupených budov.  

Část III 

Firma prodala dlouhodobý majetek za 165 tis. Kč. Tento majetek prodala v roce 2013, 

v předchozím roce k prodeji nedošlo, hodnota položky byla tedy nulová. Firma tento 

majetek odprodala s výnosem 82 tis. Kč, zůstatková cena totiž byla 83 tis. Kč a tržba za 

prodej majetku 165 tis. Kč. Firma pravděpodobně prodávala nepotřebný majetek, což je 

kladný aspekt hospodaření.  

Tržby z prodeje materiálu jsou nulové, firma tedy žádný neprodala. 

Část IV 

Analýzu ostatních provozních výnosů a ostatních provozních nákladů je velmi obtížné 

provést, poněvadž není známa účetní metodika firmy, z níž by se dalo určit, které 

náklady a výnosy do těchto položek zahrnuje. V každém případě jejich vývoj není příliš 

příznivý, u výnosů se položka snížila cca o 13 tis. Kč. U nákladů je vývoj již příznivější, 

náklady v roce 2012 s částkou cca 3,3 tis. Kč se v roce 2012 snížily o cca 3 tis. Kč.  
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Část V 

Firma neuplatnila žádné převody provozních nákladů a výnosů.  

Část VI, VII, VIII a IX 

V těchto částech firma nevykazuje žádné náklady a výnosy, neboť v souladu se 

strukturou Rozvahy nemá majetek, jehož prostřednictvím by mohly náklady a výnosy 

vznikat.  

Část X 

Výnosové úroky se zvýšily o 60 % z původních 5 tis. Kč, jedná se o částku plynoucí 

patrně z úročení bankovního účtu. Výška částky by pak znamenala, že firma navýšila 

svůj stav na bankovním účtu.  

Nákladové úroky se zvýšily o 56 %, jedná se o úroky z úvěru, který se ovšem nenavýšil, 

což by mohlo znamenat, že banka firmě zvýšila úrokovou sazbu.  

Část XI 

Firma nemá žádné ostatní finanční výnosy, které by mohly být tvořeny kurzovými 

zisky.  

S ohledem na strukturu aktiv a pasiv mohou být hodnoty řádku 45 – ostatní finanční 

náklady tvořeny kurzovými ztrátami, náklady na vedení účtu, pojistným ze zákonné 

odpovědnosti, pojistným proti škodám a bankovními výlohami. Tato položka se 

navýšila oproti předchozímu roku o 38 % z původních 142 tis. Kč.  

Část XII 

Firma neuplatnila žádné převody finančních nákladů a výnosů.  

Finanční výsledek hospodaření  

Finanční výsledek hospodaření je ztrátový, což je typické pro české firmy a obvyklé 

v ekonomických podmínkách českého národního hospodářství. Ztráta v minulém 
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období vznikla díky nákladovým úrokům – čerpání úvěru a ostatním finančním 

nákladům. Ve sledovaném období se ztráta zvýšila o 855 tis. Kč.  

Část XIII 

Firma nevykazovala a nevykazuje žádné mimořádné náklady a výnosy, tedy nebyl 

změněn způsob oceňování majetku, firmě nevznikly žádné mimořádné škody, nebyly 

tvořeny ostatní rezervy v provozní oblasti a neměla důvody pro účtování mimořádných 

výnosů. Z důvodu neexistence mimořádných nákladů mají řádky 55, 56, 57, 58 nulovou 

hodnotu.  

Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům 

Tato položka je nulová, tedy firma nevyplatila společníkům či majitelům žádné podíly 

na vytvořeném zisku. Jednoznačně proto, že firma zisku nedosahovala. 

Výsledek hospodaření 

Firma v minulém i sledovaném období dosáhla ztráty. V minulém období byl provozní 

výsledek hospodaření vysoce záporný, ovšem ve sledovaném období byl provozní 

výsledek hospodaření již kladný. Finanční výsledek hospodaření byl v obou obdobích 

ztrátový a mimořádný výsledek hospodaření měl nulovou hodnotu.  

2.3 SLEPTE analýza 

2.3.1 Sociální faktory 

Mezi sociální faktory řadíme především demografické a makroekonomické 

charakteristiky, sociálně-kulturní aspekty a dostupnost pracovní síly. Stejně také ostatní 

informace, které vymezují sociální vyspělost sledované oblasti a mohli by mít vliv na 

činnost společnosti. 

Sledovanou oblastí je pro nás místo společnosti, tedy Pasohlávky. Pasohlávky se 

nachází cca 38 km od Brna. Město Brno spadá do Jihomoravského kraje. 
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Jihomoravský kraj je vyšší územně samosprávný celek České republiky, který vznikl 

roku 2000, jeho území je vytvořeno sedmi okresy ve střední části územního 

Jihomoravského kraje. Sídlem kraje je Brno, bývalé moravské zemské hlavní město.21 

Demografická charakteristika 

K 31. 12. 2013 byl počet obyvatel 1 110 078, oproti roku 2012 se tento počet navýšil o 

0,1 %. 

Věková skladba obyvatelstva Jihomoravského kraje dle statistického úřadu ukazuje, že 

největší část představuje skupina ve věku 15-64 let, a sice 789 416 obyvatel, další 

v pořadí je věková skupina 65 let a více s 207 776 obyvateli a poslední skupinou je věk 

0-14 let, tuto nejmenší skupinu tvoří 172 886 obyvatel. Průměrný věk obyvatel je k 31. 

12. 2013 41,7 let. Průměrný věk obyvatel se rok od roku postupně zvyšuje, v porovnání 

s rokem 2012 se průměrný věk zvýšil o 0,2 roku. 

Jak jsme mohli spatřit výše, lidé se dožívají stále vyššího věku a zároveň věková 

hranice pro odchod do důchodu neustále roste. Proto má v dnešní době spousta lidí 

volné finanční prostředky a díky posunu věkové hranice důchodu i potřebu odpočívat. 

Většina lidí tedy jezdí za odpočinkem do nejrůznějších lázeňských zařízení a hotelů 

s wellness procedurami. V tomto má hotel Termal Mušov velkou přednost a především 

v tom, že pramen sirnaté termální vody, který se zde nachází má i léčivé účinky a 

v České republice je jedním z mála zařízení, které se může touto vodou pyšnit. Proto 

nabízí nejrůznější ubytovací balíčky spojené se vstupem do wellness, které lákají lidi, 

kteří si potřebují odpočinout. 

 

 

 

 

                                                 
21 Jihomoravský kraj. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 
Foundation, 2001- [cit. 2014-05-19].  
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj 



55 
 

Graf 1: Věková struktura a průměrný věk podle pohlaví v Jihomoravském kraji 

Zdroj: Český statistický úřad, [online] [20.5.2014] Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home  

 
Dostupnost nových zaměstnanců 

Hotel nemá problém se získáváním nových zaměstnanců, je-li potřeba. Na pozice 

vedoucích pracovníků nebo administrativy, jako jsou recepční, je potřeba uchazečů se 

zaměřením na ekonomický směr či cestovní ruch a především cizí jazyky. Vzhledem 

k tomu, kolik škol v Jihomoravském kraji nabízí vzdělání tohoto typu, není problém 

zaměstnance na tyto pozice zajistit. Dostačující je na tyto pozice škola ukončená 

maturitní zkouškou a znalost cizích jazyků, ostatní potřebné znalosti si podnik sám 

zaměstnancům předá a zaškolí dle svých požadavků. 

Míra nezaměstnanosti 

K 31. 12. 2013 dosáhl počet nezaměstnaných v Jihomoravském kraji 8,94 %. V roce 

2013 došlo k nárůstu tohoto údaje o 0,79 % oproti roku předcházejícímu. Díky tomuto 

údaji se Jihomoravský kraj nachází v tabulce nejvyššího podílu nezaměstnaných na 

obyvatele na 5. místě. Nejhůř pak na tom jsou kraje Mostecký a Moravskoslezský. 

Hotel spadá pod okres Brno-Venkov, kde je podíl nezaměstnaných osob na obyvatele 

nejnižší s číslem 7,07 %. Počet uchazečů o zaměstnání na jedno pracovní místo se 

pohybuje kolem 20,7 uchazeče. Úřady práce v Jihomoravském kraji evidovaly k 31. 12. 

2013 počet 71 970 uchazečů o zaměstnání. Meziroční změna tohoto údaje pak byla 

5 535 uchazečů. 
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Graf 2: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji v letech 
2005 až 2013 (stav k 31. 12.) 

Zdroj: Český statistický úřad, [online] [20.5.2014] Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home  

 
Průměrná mzda 

Za rok 2013 byla průměrná mzda 24 186 Kč, ve srovnání s rokem 2012 tato mzda 

nominálně vzrostla o 1,0 %, ale nominální růst mezd nezvládl pokrýt inflaci a proto 

reálně klesla o 0,4 %. Průměrná mzda byla v roce 2013 v Jihomoravském kraji 3. 

Nejvyšší.22 

2.3.2 Legislativní faktory 

Podnik by měl respektovat veškerá pravidla pro provozování podnikatelské činnosti 

spojené s formou podnikání akciové společnosti, která nařizuje stát České republiky, a 

stejně tak pravidla a zákony nařizující Evropská unie, které jsme součástí od roku 2004.  

V rámci české legislativy je několik zákonů a vyhlášek, které působí na činnost hotelu. 

Touto legislativou je nutné se řídit. Pokud by tomu tak nebylo, je zde hrozba sankcí od 

výkonných statutárních orgánů, které právě toto respektování zákona hlídají. Jsou to 

zákony, které usměrňují podnikání v oblasti pracovního práva, obchodního práva, daní a 

účetnictví. Vztahy pracovně právní povahy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, tento zákoník řeší vztah zaměstnavatele k zaměstnanci, a sice vznik a ukončení 

pracovního poměru, pracovní smlouvu, pracovní dobu a ostatní pravidla týkající se 

                                                 
22 Český statistický úřad, [online] [20.5.2014] Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home  
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tohoto vztahu. Pro vznik, činnost a ukončení podniku je důležité znát a dodržovat 

několik zákonů a ty jsou uvedeny v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.  

Hotel by měl také dodržovat kritéria vedoucí k ochraně životního prostředí, např. třídění 

odpadu aj. Dále musí dodržovat zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích.  

2.3.3 Ekonomické faktory 

K ekonomickým faktorům patří míra inflace, úrokové sazby, vývoj HDP, měnové 

kurzy, míra nezaměstnanosti, rozpočtový schodek nebo přebytek, bankovní systém, 

daňové sazby atd.  

Hotelnictví je ve velké míře závislé na hospodářské a ekonomické situaci státu. Je to 

služba, kterou lidé potřebují k odpočinku a odreagování, ale v době krize jsou ochotni 

tuto potřebu posunout na pozdější čas a nevynaložit na ni tolik finančních prostředků 

jako v období ekonomické expanze. Vzhledem k hospodářské situaci v minulých letech, 

kdy Česká republika čelila celosvětové krizi, se snížila poptávka po cestovním ruchu. 

Tato situace se ovšem od roku 2011 začala postupně zlepšovat. 

Míra inflace 

Míra inflace znázorňuje ve většině situací meziroční zvýšení cenové hladiny, které 

vzniklo u určitého portfolia výrobků a služeb, které jsou nazývány spotřební koš a jejich 

složení je stejné. 

Míra inflace, která se vyjadřuje přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských 

cen, znázorňuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců 

proti průměru 12 předchozích měsíců. 

Míra inflace je velmi důležitá pro zjištění úrovně mezd a důchodů a působí také na 

úrokové sazby. 

V roce 2011 byla hodnota inflace 1,9 %, v roce 2012 se prudce zvýšila na hodnotu 3,3 

%. Tento nárůst způsobilo zejména zvýšení snížené sazby DPH, která byla navýšena 

z původních 10 % na nových 14 %. Toto zapříčinilo zvýšení cen potravin, elektřiny, 
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plynu, vody a především v případě hotelu nejdůležitější, zvýšení cen ubytování. V roce 

2013 má míra inflace hodnotu 1,4 %.  

Tab. 1: Průměrná roční míra inflace  

 
Zdroj: Český statistický úřad, [online] [20.5.2014] Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home  

 

Vývoj HDP 
 
Hrubý domácí produkt je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb, které 

jsou nově vytvořeny v určitém období na určitém území, uplatňuje se pro stanovení 

produktivity ekonomiky. Může být určen třemi způsoby: produkční metodou, 

výdajovou metodou a důchodovou metodou. 

HDP v České republice má od roku 2003 vzrůstající tendenci, pouze významným 

skokem byl rok 2007, kdy na Českou republiku začaly dopadat příznaky celosvětové 

krize. Největší pokles byl zaznamenán v roce 2009, a sice ve druhém čtvrtletí.  

Tab. 2: Tempo růstu HDP 

Roky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tempo růstu HDP 3,1 - 4,5 2,5 1,8 -1,0 -0,9 

 
Zdroj: Český statistický úřad, [online] [20.5.2014] Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home  
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Graf 3: Vývoj HDP 

 

Zdroj: Český statistický úřad, [online] [20.5.2014] Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home  

Vývoj daňových sazeb 

Daň z příjmu právnických osob je jedna z nezatěžovanějších daní podniku. V posledním 

letech má sestupnou tendenci. V roce 2008 byla tato sazba 21 %, v roce 2009 pak již 

pouze 20 % a od roku 2010 až do současnosti je sazba daně 19 % ze zisku.  

Při rozdělování zisku je potřeba odvést srážkovou daň ve výši 15 %.   

Stav směnného kurzu 

Česká koruna fluktuuje kolem nejsledovanější měny v Evropě, kterou je Euro, mezi 

hodnotami 27 až 28 korunami za Euro. Aktuální stav k 17. 5. 2014 zveřejnila ČNB ve 

výši 27,45 CZK/EUR. 

Díky oživení ekonomiky by se kurz koruny měl v budoucnu přibližovat k 27 korunám 

za euro. V roce 2014 bychom se mohli dočkat toho, že ČNB kurz posílí pod hranici 27 

Kč/EUR, nejdříve ale asi až ke konci roku 2014.23 

                                                 
23 Český statistický úřad, [online] [20.5.2014] Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home  
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Návštěvnost ubytovacích zařízení 

Graf 4: Hosté v ubytovacích zařízeních 

 

Zdroj: Český statistický úřad, [online] [20.5.2014] Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home  

2.3.4 Politické faktory 

Působení státu a jeho politická stálost jsou nejhlavnějšími faktory, které mají vliv na 

zkoumanou společnost. Z bezpečnostního hlediska je velice rozhodující politická 

situace, a zejména také zainteresovanost České republiky v mezinárodních sporech a 

vnitropolitická stabilita. 

Ministerstvo se velmi zásadním způsobem zapojuje do aktivit mezinárodních organizací 

ve sféře cestovního ruchu a svoje jednání prezentuje na odborných konferencích a 

veletrzích cestovního ruchu. Díky České centrále cestovního ruchu - CzechTourism- je 

Česká republika uváděna v zahraničí i na domácím trhu jako zajímavá turistická 

destinace. Ministerstvo vykonává několik projektů financovaných ze strukturálních 

fondů EU, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu v České republice.24 

                                                                                                                                               
 
24 Cestovní ruch. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. [cit. 2014-05-19]. Dostupné 
z: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch 
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Například v roce 2013 vyhlásil ministr pro místní rozvoj výzvu, aby si 

podniky předkládali žádosti o dotace na rok 2014 do Národního programu podpory 

cestovního ruchu. Jde tu především o vybudování odpočívadel, center služeb pro 

turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty včetně 

marketingu, dostupnost atraktivit cestovního ruchu, zřízení, zlepšení nebo vytvoření 

navigačních a informačních systémů pro postižené účastníky cestovního ruchu.25 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnily v říjnu 

2013. Tyto parlamentní volby byly předčasné. Poslanci přijali ústavní usnesení o žádosti 

prezidentu republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny, v srpnu prezident Miloš 

Zeman rozpustil sněmovnu.  

Ve volbách zvítězila Česká strana sociálně demokratická, která získala 20,45 % hlasů a 

50 mandátů. Na druhém místě překvapivě skončilo ANO 2011, třetí skončila 

Komunistická strana Čech a Moravy.  

2.3.5 Technologické faktory 

Mezi nejvýznamnější technologické faktory patří v oblasti hotelnictví počítače, tiskárny, 

kopírky, platební terminály, kamery a prezentační technika, jako je dataprojektor.  

Dále pak internet, účetní a pokladní systémy, internetové bankovnictví.  

Účetní systém je takový, že firma má svoji externí účetní, která nám zpracovává veškeré 

účetnictví dle daných předpisů na základě podkladů, které ji hotel poskytuje 

v dekádách, tedy pravidelných 10denních intervalech.  

Nejdůležitější je pak hotelový systém, který propojuje restauraci, recepci a sklady. Dále 

slouží k přístupu zákazníku na hotelový pokoj, protože klíče od pokojů v podobě 

plastových karet jsou nahrávány právě díky tomuto systému. Hotel Termal využívá 

počítačového systému s názvem Rehos a ten je pro hotel naprosto největším a 

nejdůležitějším přínosem. Usnadňuje práci s evidencí hostů, která je nutná především 

pro účely hotelové, kdy jsou z těchto údajů čerpány statistiky. Jak často a zda i 
                                                 
25 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Regionální rozvoj a cestovní ruchu. Dostupné z <  
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch> [cit. 2014-16-05]  
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opakovaně hosté přijíždějí, ve kterých měsících nejvíce, a podobně. Ze zákona daná je 

tato evidence především pro zahraniční hosty, kteří se musí prokazovat občanským 

průkazem nebo pasem a na základě jejich podpisu se vyplní krátký formulář s osobními 

údaji hosta. Následně se tento formulář v pravidelných intervalech zasílá na Cizineckou 

policii do Brna.  

Další důležitý aspekt – internet a s ním spojené rezervační systémy. Rezervační systémy 

využívá Hotel Termal jak přes webové stránky hotelu, kde mají potencionální hosté 

možnost tento formulář vyplnit, odeslat a recepce mu na základě tohoto formuláře 

provede předběžnou rezervaci, zašle vyrozumění mailem o provedené rezervaci a 

informace s ní spojené a po odsouhlasení hostem je rezervace závazná. Tento systém je 

hosty hotelu využíván ve velké míře.  

 Ostatní rezervační systémy jsou cestovní společnosti, které jsou prostředníkem mezi 

námi a zákazníkem. Hotel má s několika společnostmi uzavřené smlouvy s jasně a 

předem stanovenou provizí. Jsou to například společnosti Booking, Hrs, Čedok, 

Hotel.cz a jiné.  

Další možností rezervace je telefonická a e-mailová komunikace se zákazníky a na 

základě ní vzniklé rezervace ubytování.  

Technologický pokrok je v poslední době velmi rychlý a podniky musí držet krok a tyto 

pokroky pečlivě sledovat a své systémy upgradovat tak často, jak je potřeba.  

2.3.6 Ekologické faktory 

Přesto že se rozsah ochrany životního prostředí mění obor od oboru, je důležité si 

uvědomit, že je tento faktor velice důležitý, a to jak pro nás jako současnost, tak i pro 

budoucnost.  

Podniky v dnešní době zavádějí principy, pomocí kterých se snaží skloubit ekonomiku i 

ekologii.  

Důležité může být pro hosty hotelu například ovzduší hotelu, proto jsou všechny pokoje 

nekuřácké a stejně tak i restaurace, do které denně dochází rodiny s dětmi a zakouřené 
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prostředí pro ně není určitě to pravé. Dalším podstatným faktorem je pro ekologii 

recyklace odpadu. 

2.4 SWOT analýza 

Ve SWOT analýze jsem níže rozebrala slabé a silné stránky hotelu Termal, které jsou 

vnitřními faktory podniku a následně příležitosti a hrozby, které jsou vnějšími faktory 

podniku. Svoji SWOT analýzu by měl mít každý hotel, aby mohl určit své potencionální 

konkurenty. Silné stránky by měl podnik využívat ve svůj prospěch a naopak slabé 

stránky by se měl podnik snažit co nejvíce odstranit. Příležitosti nemůže moc 

ovlivňovat, ale měl by je využívat ve svůj prospěch.   

Na základě mých znalostí tohoto hotelu jsem níže sestavila seznam těchto faktorů.   

2.4.1 Silné stránky 

• Bezbariérový přístup do restaurace a bezbariérové pokoje 

• Nově zrekonstruované a rozšířené parkoviště pro hotelové hosty 

• Zrekonstruovaná zeleň kolem parkoviště a vilek 

• Velkokapacitní možnost ke konání konferencí 

• Wellness hotelu s termální léčivou vodou 

• Pobytové balíčky  

• Půjčovné cyklistických kol pro hotelové hosty 

• Přehledné webové stránky a facebookový profil 

• Nově zbudované vilky – navýšení ubytovací kapacity  

• Zrekonstruovaná restaurace 

• Farmářská kuchyně 
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• Výborné umístění hotelu – hlavní tah na trase Brno - Vídeň 

• Internet na všech pokojích, v restauraci i na recepci zdarma 

• Bowlingové dráhy 

Mezi silné stránky jsem zařadila několik aspektů, které bych chtěla přiblížit, některé 

jsou již blíže v diplomové práci rozebrány a ty již proto opakovat nebudu.  Patří sem 

bezbariérovost hotelu. Hotel vlastní v hlavní budově jeden pokoj, který je nejblíže 

hlavnímu vchodu a je sem bezbariérový přístup a upravená koupelna pro 

handicapované.  

V loňském roce hotel rozšířil parkovací kapacity o jedno nové velké parkoviště, která 

leží po boční straně řady vilek. Parkoviště je ohrazené plotem a bezpečnější než 

parkoviště přímo u hlavní silnice. 

Hotel nabízí hostům mimo hlavní sezonu několik balíčků, v loňském roce to byly 

především Retro balíček, Aqualand balíček, Valentýnský balíček a Zimní balíček. 

Každý si získal svoji oblíbenost a především Aqualand balíček, který je 

nejvyužívanějším.  

Hotel vlastní několik cyklistických kol jak pro dospělé, tak i děti včetně příslušenství – 

helmy a podobně. Hosté si na recepci mohou tyto kola za poplatek kdykoliv zapůjčit. 

Výhodou jsou krásné cyklostezky, které se v okolí vyskytují.  

Hotel má velmi přehledné webové stránky, které se pravidelně aktualizují. Především 

slouží hostům pro informaci, zda není v určitý den, kdy by chtěli navštívit náš termální 

bazén uzavřen pro společnost lidí, kteří si jej předplatili. Na stránkách facebooku je pak 

velké množství fotografií, aktuálních nabídek a každodenní přehled o teplotě vody 

termálního bazénu.  

Hotel vlastní dvě bowlingové dráhy, které slouží pro hotelové hosty i pro veřejnost. 

Bowlingové dráhy jsou v oddělné části od restaurace a samozřejmě zde funguje i 

obsluha restaurace. V rámci ubytovacích balíčků Retro a Aqualand měli hosté hodinu 

bowlingu na pobyt zdarma.  
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2.4.2 Slabé stránky 

• Nedostatečné označení příjezdu k hotelu 

• Internetové připojení přes kabel v kategoriích Komfort A a Standard  

• Není vybudována klimatizace  

• Školení personálu 

• Hotel momentálně nedisponuje apartmány pro rodiny s dětmi 

• Zastaralé provedení dětského hřiště  

Mezi slabé stránky hotelu patří aspekty výše vypsané. Všechny tyto aspekty jsem 

popsala v části návrhů na zlepšení situace podniku kromě dětského hřiště. Dětské 

hřiště hotel vlastní, ovšem je již zastaralé a potřebovalo by obnovit, případně i 

doplnit o nové objekty pro děti. Tuto slabou stránku jsem do návrhů nezahrnula, 

protože hřiště momentálně vlastní a ostatní návrhy měli větší váhu a byly důležitější.  

2.4.3 Příležitosti hotelu 

• Poloha v blízkosti Aqualandu 

• Vybudování apartmánů 

• Zavedení klimatizace do komfortních pokojů 

• Oslovení korporátní klientely a návrh spolupráce za zvýhodněných podmínek 

• Množství přírodních a kulturních památek v okolí 

• Existence cyklostezek  

• Vinařská oblast 

Největší příležitostí hotelu je poloha v blízkosti Aqualandu, cca 200 metrů. Díky 

Aqualandu se hotelu navýšil počet ubytovaných i tržby v restauraci.  
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V okolí se nachází množství památek. Přírodní památka je nejblíže Chráněná 

krajinná oblast Pálava. Kulturními památkami jsou pak zámek v Mikulově, Lednici 

a Valticích. Zámek v Lednici patří k nejkrásnějším v okolí s rozlehlou zahradou, 

Minaretem a možností výletů lodiček v letním období. Hosté, kteří do hotelu 

přijedou, mají proto několik možností jak zabavit sebe i své děti.  

Jelikož je Morava vinařskou oblastí, mohou se hosté podívat na vinice, kterých je 

v okolí nespočet, případně pak navštívit některého z vinařů, nakoupit si vína či 

zaplatit degustaci s přednáškou o pěstování a výrobě vína a jeho následným 

koštováním.  

2.4.4 Hrozby hotelu 

• Neustále se zvyšující ceny vstupu, s čímž souvisí navýšení nákladů a následné 

navýšení cen pro zákazníka 

2.5 Porterův model pěti konkurenčních sil 

2.5.1 Vliv odběratele (zákazníka) 

Odběratelé jsou v případě hotelu spíše zákazníci, tedy hosté hotelu, kteří se přijíždějí 

ubytovat a využít wellness služeb. Pro hotel je tento aspekt absolutně nejdůležitější. 

Činnost je založena právě na těchto hostech. 

Každý a nejen host, ale i zákazník chce všeobecně výrobek/službu v dobré kvalitě za 

nízkou cenu, což je klasické pravidlo. Proto musí hotely neustále přicházet s co nejlepší 

nabídkou služeb. Své služby musí mít na dobré úrovni a neustále pokud možno 

zlepšovat a rozšiřovat. Zákazník chce službu za rozumnou cenu, k čemuž u tohoto 

hotelu slouží různé ubytovací balíčky spojené se vstupem do wellnessu. V letošním roce 

2014 se nabízelo několik balíčků jako Retro balíček s neomezeným vstupem do 

wellnessu, snídaněmi a ubytováním na 3 noci, tento balíček přivedl spoustu zákazníku, 

proto věřím, že bude obnoven i po letní sezoně. Dalším asi nejvýznamnějším a 

nejprodávanějším balíčkem byl Aqualand balíček. Hotelu velmi přispěl vznik a otevření 
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Aqualandu v blízkosti 200 metrů. Aqualand byl otevřen v srpnu roku 2013 a příliv 

zákazníků se od této doby navýšil.  

Dalším zdrojem, poněkud důležitějším a větším, jsou pro hotel konferenční události a 

akce, tedy firmy a skupiny. Hotel vlastní dvě konferenční místnosti vybavené 

technikou, prostornou restauraci a s možností degustace ve vinotéce či grilováním ve 

venkovních prostorách hotelu a wellness si myslím, že má velmi dobré podmínky pro 

nejrůznější skupiny a jejich pobyt u nás. Samozřejmě velkou výhodou je i poloha hotelu 

v krásné oblasti pod Pavlovskými vrchy na Moravě s nedalekými sklípky a vinicemi.  

Skupiny a firmy mají plus ve svém počtu a proto je naprosto nutné, aby měl hotel svoji 

sales manažerku, která bude těmto skupinám připravovat nabídky na míru, kdy si firmy 

žádají ve svém počtu určité slevy a benefity.  

Do dnešní doby tento systém fungoval pouze na základě přímého oslovení od firem přes 

telefonní či mailový kontakt. Od nového roku 2015 je v přípravě plán, kdy si bude hotel 

aktivně obstarávat tyto skupinové klienty oslovením ze strany hotelu. Věřím, že toto je 

určitě krok kupředu, jelikož v blízkosti jsou města jako Mikulov, Pohořelice, Brno a 

Znojmo, kde je nespočet firem, které je potřeba seznámit s širokou nabídkou hotelu. 

Konkurence je samozřejmě velká a zákazník si porovnává ceny a kvality hotelů a spíše 

na základě cen se rozhoduje, ve kterém hotelu svůj pobyt stráví, proto se musí hotel 

snažit vždy přijít s něčím lepším než konkurence. 

2.5.2 Vliv dodavatele 

Hotel využívá pro své zásobování několika dodavatelů. Pro každý úsek má své 

specifické dodavatele.  

Pro restauraci jsou to například firma Coca Cola, která má v režii nealkoholické nápoje, 

Plzeňský Prazdroj, který zásobuje hotel pivem. Alkoholické nápoje a slané pochutiny si 

hotel zajišťuje sám a to pravidelným nákupem v Makru, které je v blízkosti asi 30 km. 

Pro restauraci jsou ovšem nejdůležitějšími výrobky jídla připravovaná v hotelové 

kuchyni. 
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U kuchyně nastaly od 1. 4. 2014 velké změny u dodavatelů. Hotel nově zřídil dodávku 

farmářských produktů pro celou kuchyni. Těmto změnám předcházely samozřejmě 

velké přípravy a plány například kompletně nový jídelní lístek. V okolí je hotel jediný 

s touto službou kuchyně z farmářských výrobků a jistě je to předností pro hotel. Díky 

tomu se i obměnila skladba dodavatelů pro kuchyň, nové dodavatelské firmy jsou 

převážně farmáři. 

Stálý dodavatel, který u tohoto úseku zůstal i přes nedávné změny je pekárna Kesi 

z Vranovic.  

U ubytovacího úseku jsou dodavatelé jako Ille, což je servis pro čistotu a hygienu 

hotelu, která je v tomto případě velmi důležitá. Dále pak Prádelna Homola, která 

přijíždí každý den s dodávkou čistého ložního prádla, ručníků a osušek. Samozřejmě 

nelze zapomenout dodavatele služeb internetu, společnost GTS a telekomunikačních 

služeb od O2. Dodavatelem hotelového softwaru je společnost ŠIROKO. 

Posledním úsekem je wellness, kde je dodavatelem firma pro dodávky chemie do 

termálního bazénu společnost Via-rek Rájec-Jestřebí. Kvalita vody samozřejmě podléhá 

pravidelným kontrolám ve dvoutýdenních intervalech. Společnost pro kontrolu 

hygienických podmínek se nazývá Krajská hygienická stanice Břeclav.  Hosté si 

v rámci wellness mohou zakoupit kosmetiku z mrtvého moře, kterou nám dodává 

společnost Lamur. Z této kosmetiky nabízíme především tělový olej, mýdla, solné 

kameny, sůl do koupele a vodu z mrtvého moře.  

Hotel má převážně stálé dodavatele, od kterých pravidelně odebírá. Postupně se 

zjišťovalo, kteří dodavatelé spolupracují tak, jak hotel potřebuje a vyžaduje. 

Samozřejmě se i kalkulovalo, která firma má přijatelné náklady na dodávky.  

Vyjednávací síla dodavatelů je proto nízká až střední. Existuje spoustu jiných firem 

v tomto odvětví, které by pro hotel a jeho jednotlivé úseky mohly dodávat zboží či 

služby, které potřebuje.  
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2.5.3 Stav soupeřivosti v daném oboru 

Konkurenci by bylo možné rozdělit dle několika hledisek. Já se zaměřím na konkurenci, 

která je v blízkosti hotelu.  

Hotel má absolutně největší výhodu ve svém umístění. V blízkosti se nenachází žádný 

konkurenční hotel, pouze Aqualand a ten není konkurencí, ale naopak přínosem.  

Rozhodla jsem se tedy, že srovnám Penzion Balloon, vzdálen cca 5 km a Hotel 

Zámeček vzdálen cca 12 km od našeho hotelu.  

Penzion Balloon se nachází ve vesničce Horní Věstonice, jeho velkou výhodou je 

ubytování v krásném prostředí vinic a Pálavy, existence restaurace, konferenční 

místnosti a wellness procedur jako whirpool, sauny a masáží a pravděpodobně největší 

výhodou je nově zbudované hřiště s názvem Adventure Golf Palava, které se nachází 

přímo u penzionu a je zpestřením dovolené pro všechny věkové kategorie.  

Hotel Zámeček se nachází ve městě Mikulov přímo u hlavní silnice směr hranice s 

Rakouskem, což je jeho první výhodou. Je situačně velmi dobře vybavený a velké 

množství cestujících z Polska do Rakouska, či na dovolené se zastaví právě zde díky 

jeho poloze. Tento hotel však disponuje pouze ubytováním, restaurací a kongresovou 

místností.  

Ve srovnání je na tom dle mého názoru Hotel Termal nejlépe, nabízí široké spektrum 

služeb a zábavy pro hosty, z nichž nejdůležitější je Wellness s léčivou termální vodou a 

v případě zábavy Hotel spolupracuje s Aqualandem a je schopný hostům nabídnout 

ubytovací balíčky či zvýhodněné vstupné do této atrakce.  

Hotel se tedy nemusí cítit ve vysoké míře ohrožen ze stran konkurence, o čemž svědčí i 

vysoká návštěvnost našeho hotelu jak v sezoně tak i mimo ni.  

2.5.4 Stav možných substitutů 

Je velmi důležité zaujmout zákazníka nabídkou hotelu, jelikož jen a pouze na 

zákazníkovi záleží, který hotel si vybere. Samozřejmě je zákazník ovlivňován několika 
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faktory a to především jeho finanční situací. K výběru hotelu je zákazník usměrňován 

svými finančními možnostmi a dle toho vybírá.  

Ceny hotelů nejsou příliš nízké a pro někoho proto nedostupné. Lidé hledají levnější 

varianty. Těmito variantami mám na mysli různé typy penzionů, obzvláště pak 

v malebných vesničkách, kde jsou ceny oproti hotelům rapidně nižší. Další variantou 

mohou být horské chatky, které si pronajme skupina lidí a celková cena se pak 

rozpočítává dle počtu osob.  

Přirozeně je volba levnějšího ubytování spojena většinou s nižší kvalitou ubytování a 

doprovodných služeb, které hotely poskytují. 

Hotel Termal nabízí 3 kategorie ubytování, proto si zákazníci mohou vybrat, zda 

upřednostňují kvalitu a komfort za danou cenu, nebo raději zvolí nižší kategorii za 

přijatelnější cenu.  

2.5.5 Stav možného vstupu nových firem do oboru 

Vstup nových firem do oboru hotelnictví je určitě možný a nijak zvlášť není omezen. 

Možnosti pozemků na nový hotel v širším okolí jistě jsou. Hotel má přednost v tom, že 

v bližším okolí není pravděpodobnost, že by v brzkých letech někdo hotel postavil dle 

mého názoru.  

Zřízení hotelu je ovšem velmi finančně i administrativně náročné.  

Jedinou možností konkurence je, že by si Aqualand vystavěl své ubytovací kapacity. 

Ovšem nevím, zda jsou zde ještě volné pozemky, případně kdo tyto pozemky vlastní a 

souhlasil by s prodejem. Myslím však, že tato varianta je spíše nepravděpodobná.  

2.6 Finanční analýza 

Finanční analýza hotelu Termal vychází z veřejně dostupných externích účetních 

výkazů. Rozvaha a výkaz zisků a ztrát v plném znění jsou obsaženy v příloze diplomové 

práce.  Analyzovaná období jsou rok 2012 a 2013. 
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2.6.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability patří mezi nejsledovanější ukazatele zejména díky schopnosti 

informovat o tom, jakého efektu podnik dosáhl vloženým kapitálem. Díky těmto 

ukazatelům tedy poměřujeme velikost zisku k různým částem investovaného kapitálu 

nebo k výnosům. 

Tab. 3: Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability v % 2012 2013 

Rentabilita celkových aktiv -5,78 0,36 

Rentabilita tržeb -23,65 1,44 

Rentabilita vlastního kapitálu -12,39 0,96 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatele rentability představují úspěšnost hospodaření podniku ve sledovaných letech 

2012 a 2013. 

Rentabilita aktiv je důležitým ukazatelem rentability, protože vypovídá o zhodnocení 

každé koruny, kterou jsme do firmy vložili. Firma v roce 2012 nevykazovala zisk, proto 

je hodnota záporná. V roce 2013 již firma vykázala nepatrný zisk, proto je hodnota 

kladná. Hodnota 0,36 není ani zdaleka hodnotou ideální, ovšem fakt, že je kladná, je pro 

firmu pozitivní.  

Rentabilita tržeb ukazuje, kolik korun zisku připadne na jednu korunu tržeb. Opět je 

tento ukazatel v roce 2012 ztrátový, v roce 2013 pak vykazoval již kladné procento, a 

sice 1,44, což je stejný vývoj jako u předchozího ukazatele a stejný vývoj byl i u 

ukazatele rentability vlastního kapitálu. 

2.6.2 Ukazatele likvidity 

Tato skupina ukazatelů zobrazuje, jak je podnik schopen dostát svým závazkům. Bude 

proveden výpočet třech základních charakteristik a to běžné, pohotové a okamžité 

likvidity.  
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Tab. 4: Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2012 2013 

Běžná likvidita 0,24 1,63 

Pohotová likvidita 0,22 1,45 

Okamžitá likvidita 0,20 1,35 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Běžná likvidita nám vyjadřuje, kolikrát jsme schopni spokojit naše věřitele, pokud 

bychom přeměnily oběžná aktiva na hotovost. Doporučená hodnota je v rozmezí 1,5-

2,5. Z tabulky můžeme vidět, že v roce 2012 doporučených hodnot nedosahovala, 

ovšem v roce 2013 ano, s hodnotou 1,63. 

Pohotová likvidita je očištěna o zásoby, což není příliš likvidní položka. Doporučená 

hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 0,7-1,2. Tento ukazatel nám udává informaci, 

že oběžná aktiva firmy s vyloučením zásob pokryla krátkodobé dluhy v roce 2012 

0,22krát a v roce 2013 1,45krát. V roce 2013 by byl hotel schopen uspokojit své věřitele 

v rámci krátkodobých závazků, pokud by proměnil veškerá svá oběžná aktiva bez zásob 

na hotovost. 

Okamžitá likvidita nám udává, zda jsme schopni zaplatit své krátkodobé závazky 

pomocí hotovosti a peněz na účtu, tedy okamžitě. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 

0,2-0,5. V tabulce můžeme vidět, že tento ukazatel splňuje doporučené hodnoty v obou 

letech, v roce 2013 pak doporučené hodnoty podstatně převyšuje. 

2.6.3 Ukazatele aktivity 

Poskytují nám informace o tom, jak efektivně ve firmě hospodaříme se svými aktivy, 

tedy přesněji řečeno, jak dlouho v nich máme vázány naše finanční prostředky. 
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Tab. 5: Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity 2012 2013 

Vázanost celkových aktiv 4,09 3,94 

Obrat celkových aktiv 0,24 0,25 

Doba obratu zásob 8,34 7,95 

Doba obratu pohledávek 6,85 4,42 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vázanost celkových aktiv sledovaného období nepatrně klesla oproti minulému období, 

což znamená lepší využití aktiv při dosahování tržeb. Obrat celkových aktiv nedosahuje 

doporučené hodnoty, která je 1, ovšem jelikož se jedná o hotel, tedy nevýrobní firmu, 

nejsou tyto hodnoty překvapivé. Velmi pozitivní je doba obratu pohledávek, která se 

snižuje, což znamená, že se platební morálka odběratelů znatelně zlepšila. V roce 2012 

byla průměrná doba zaplacení pohledávek cca 7 dní a v roce 2013 již pouze cca 4 dny. 

Tato doba je velmi krátká, především z toho důvodu, že hotel přijímá platby za 

ubytování většinou okamžitě po jejich příjezdu, výjimkou jsou ovšem pohledávky za 

konference a akce, které u nás pořádají firmy nebo za případné skupiny, díky čemuž se 

tato doba obratu prodloužila na 5 dní. Většinou je potřeba nejprve vystavit fakturu a 

následně po jejím zaslání firmy závazky k nám teprve hradí. Ovšem doba obratu 

pohledávek v roce 2013 je cca 5 dní, což je velmi pozitivní výsledek.  

2.6.4 Ukazatele zadluženosti 

Tento ukazatel nám poskytuje informace o daňovém zatížení firmy. Zadluženost není 

vždy negativním aspektem firmy, ovšem nesmí firmu příliš zatěžovat vysokými 

finančními náklady. Využití dluhu k financování chodu podniku má do jisté míry 

pozitivní vliv, zvyšuje se tím totiž rentabilita vlastního kapitálu. Firma si může pomocí 

úroků z úvěru snížit daňový základ, který slouží pro výpočet daně z příjmu.  
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Tab. 6: Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti v % 2012 2013 

Celková zadluženost 52,76 61,86 

Koeficient samofinancování 46,68 37,82 

Úrokové zatížení -51,42 87,92 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel celkové zadluženosti nám představuje finanční úroveň podniku a 

charakterizuje, do jaké míry je kryt majetek podniku cizími zdroji.  

Celková zadluženost podniku se téměř přibližuje zlatému pravidlu financování padesát 

na padesát. Činnost podniku je financována převážně z cizích zdrojů. Nárůst 

zadluženosti podniku sledovaného období oproti minulému zvyšuje riziko finanční 

nestability firmy.  

Koeficient samofinancování je opakem k ukazateli celkové zadluženosti podniku. Tento 

koeficient má klesající tendenci, což není pro firmu příliš příznivé, jelikož tento 

koeficient značí, do jaké míry je firma schopná pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. 

Úrokové zatížení nám představuje, kolik % nám z našeho zisku odebírají placené úroky. 

Ideální hodnotou je nepřekročení 40% hranice. V minulém období se nám ukazatel 

nepatrně blížil této hranici, ovšem ve sledovaném období jsme měli tento ukazatel 

dvakrát větší než je ideální hranice.  
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Vlastní návrhy řešení  

V této poslední kapitole se vynasnažím na základě všech znalostí, které jsem získala 

díky psaní diplomové práce na Hotel Termal navrhnout doporučení, která by mohla 

případně vést ke zlepšení hospodaření podniku. 

V první řadě bych firmě navrhovala v příštích dvou letech neinvestovat do hotelu již 

další finanční prostředky. Ve sledovaném i minulém období firma na základě získání 

úvěru a využití vlastních prostředků investovala značnou část do rozšíření ubytovacích 

kapacit renovací a zbudováním vilek č. 3, 4, 5, 6, 7, dále také firma nechala vysadit a 

upravit zeleň kolem vilek a parkoviště. Rozšířila parkovací plochu pro hotelové hosty a 

stávající upravila. Řada přišla i na menší renovaci restaurace pořízením nábytku, 

respektive stolů, lavic a židlí za účelem rozšíření kapacity restaurace a také na její 

zvelebení.  

Firma vybudovala krásný hotel s dostačující ubytovací kapacitou, zasazený 

v upraveném prostředí. Nyní bych proto firmě doporučila po dobu cca 1 - 2 let dále 

neinvestovat a počkat na zhodnocení vloženého kapitálu. V následujících období se dá 

očekávat nárůst tržeb, už jen z důvodu navýšení kapacit ubytování. 

Během této doby by firma měla splácet úvěr, který získala od České spořitelny ve výši 

cca 21,5 mil. Kč. Tento úvěr je zatížen úrokem ve výši 4 % a je splatný v roce 2027. 

Z tohoto důvodu neměla firma příliš příznivé výsledky ve finanční analýze, protože 

takto vysoký dluh se promítnul do ukazatele rentability, kdy firma dokonce v roce 2012 

dosahovala záporných výsledků. Stejně tak se promítnul i do ukazatele celkového 

zatížení aktiv, který dosahoval nepatrně vyšších hodnot, než je doporučeno. Úrokové 

zatížení firmy dosahovala ve sledovaném období velmi vysokých hodnot, kdy je 

doporučená hranice 40 % a firma dosahovala dvojnásobku této hranice ovšem znovu 

právě díky získanému úvěru.  

Závěrem řečeno je mým prvním a hlavním návrhem pro firmu dále neinvestovat 

finanční prostředky do činnosti podniku a to minimálně v nejbližších dvou letech.  
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V návaznosti na SWOT analýzu a její příležitosti a slabé stránky, mám ovšem pár 

návrhů, které by mohly vést ke zlepšení hospodaření firmy, ovšem jejich realizaci je 

potřeba odsunout na pozdější dobu z důvodů, které jsem popsala výše.  

Klimatizace 

Hotelové pokoje nejsou vybaveny zařízením klimatizace. Bohužel v dnešní době je již 

toto vybavení bráno hosty jako standard. Proto bych doporučovala do budoucna zvážit 

investici do tohoto vybavení. Vzhledem k opravdu velmi teplým obdobím sezónních 

měsíců, které u nás za poslední roky jsou, stojí tento návrh za zvážení. Především proto, 

že většina konkurenčních hotelů například v Mikulově klimatizací disponuje.  

Zbudováním klimatizace by si mohl hotel dovolit nepatrně navýšit ceny ubytování, díky 

této službě navíc. Osobně bych klimatizací vybavila pokoje v kategoriích Komfort A a 

Komfort B. Pokoje Standard jsou brány jako nižší kategorie, tedy zde není klimatizace 

až tak potřebná, vzhledem k tomu, že by musela být navýšena cena tohoto pokoje a to 

by již nebylo příliš efektivní. 

Apartmány 

Hotel nedisponuje pokoji, které mají skladbu apartmánu, čili menší kuchyňka, koupelna 

a alespoň dvě ložnice. Na základě zkušeností a informací z recepce vím, že jsou tyto 

typy pokojů našimi hosty žádány, z čehož usuzuji, že by následná investice do těchto 

apartmánů měla i svoji návratnost. Hotel nabízí až čtyřlůžkové pokoje pro rodiny 

s dětmi. V těchto pokojích je pouze jedna místnost určená ke spaní a koupelna. Někteří 

hosté by upřednostnili pro delší ubytování v rámci dovolených právě tyto apartmány, 

které mají svoji výhodu právě v kuchyňce a odděleném spaní.  

Jsou zde ještě možnosti volných prostor na zbudování těchto apartmánu v areálu hotelu, 

například vystavěním nebo odkoupením a zrenovováním nové vilky, kde by místo 

původních 8 pokojů, jako je to v ostatních vilkách, byly například pouze 4 pokoje, a 

sice právě apartmány.  
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Wifi 

Dalším návrhem je wifi připojení. Připojení k internetu je samozřejmě ve všech 

pokojích i v restauraci zdarma. Rozdíl je ovšem v tom, že v hotelové restauraci a 

pokojích typu Komfort B je možné připojení přes wifi a v pokojích typu Standard a 

Komfort A je připojení pouze pevné, čili přes kabel. Tento je možné zapůjčit na recepci 

hotelu, v dnešní době smartphonů a tabletů, přes které není možné se k internetu připojit 

přes kabel je uvážení tohoto faktu příhodné.  

V kategoriích Komfort B je již moderní připojení přes wifi z toho důvodu, že tyto vilky 

jsou poměrně nově zbudované, a proto je zde již toto modernější vybavení internetu, 

kdežto v kategorii Standard a Komfort A je připojení přes kabel, protože jsou tyto 

pokoje zbudovány o několik let dříve. Tento návrh už nemá takovou váhu, jako předešlé 

dva, ovšem pořád je to aspekt, který by přispěl ke zlepšení služeb našim hotelovým 

hostům.  

Značení 

Dalším již podřadnějším návrhem je zlepšení či zbudování lepších ukazatelů cesty 

směrem k hotelu pro naše hosty. Stává se, že hosté bloudí a nemohou hotel najít právě 

díky směrovkám, které chybí.  

Navrhovala bych na cestu směrem od Brna a na cestu směrem od Mikulova umístit po 

jedné směrovce pro naše zákazníky. Tyto směrovky by měly být dostatečně velké a 

měla by zde být jasná ukázka toho, jak se hosté mohou do hotelu dostat.  

Samozřejmě je zde potřeba zohlednit legislativní omezení na značení, která se v případě 

hotelu vyskytují u silnice 1. třídy. 

Aktivní oslovení firem 

Hotel momentálně aktivně neobstarává oslovování firem, kterých je v okolí velké 

množství. Což je samozřejmě velkou příležitostí pro hotel, který vlastní konferenční 

místnosti a velké spektrum služeb. Právě tyto firmy jsou pro hotel velmi důležité 

vzhledem k tomu, že uspořádání konferencí a nejrůznějších akcí přináší hotelu velký 

jednorázový objem financí z těchto jednotlivých akcí.  
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Školení personálu 

Hotelu Termal přichází pravidelně nabídky na školení zaměstnancům, tyto nabídky 

přicházejí mailem a jsou velmi zajímavé. Firma, která se těmito školení zabývá, je 

nabízí hotelu zdarma. Jsou v předem vypsaných termínech, na různá témata, v různých 

městech České republiky a pro nás především nejblíže v Brně.  

Témata školení jsou nabízena pro všechny úseky hotelu. Pro číšníky, recepční, 

manažery, housekeeping, kuchaře a podobně.  Kurzy jsou jednodenní. Je velká škoda 

nevyužití těchto kurzů. Jsem si jistá, že po komunikaci s personálem by určitě měli 

někteří z nich o toto zájem.  

Vzhledem k tomu, že recepce je nejdůležitější část hotelu pro naše hosty, zde s námi 

hosté řeší největší část ať už přání či stížností, bylo by ideálním nabídka školení na 

jednání se zákazníky a řešení sporů. Myslím, že každému ze zaměstnanců by toto 

školení jistě přineslo osobní obohacení o znalosti jak jednotlivé situace řešit.  

Spokojený host je pro nás důležitý, protože spokojený host rovná se host, který se 

k nám v budoucnu může vrátit a to i několikrát.  

Tímto bych kapitolu návrhů řešení pro zlepšení hospodaření podniku ukončila. Myslím, 

že jsem důležité aspekty vytyčila a ty drobnější je možné řešit průběžně, je k tomu 

ovšem potřeba dobrá komunikace provozních hotelu s personálem jednotlivých útvarů. 

Personál je totiž hostům nejblíže, ať už recepční či obsluha v restauraci a proto 

dennodenně mohou od hostů vyslyšet přání, co jim v našem hotelu chybí či co by 

vylepšily. Tyto přání je samozřejmě potřeba brát s určitou rezervou, nikdy totiž není 

možné zavděčit se všem. Tato komunikace je ale brána za velmi dobrou zpětnou vazbu.  
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Závěr 

Náplní této práce byla analýza vybrané firmy Hotelu Termal Mušov. Cílem této práce 

pak bylo zhodnotit analyzovanou společnost a navrhnout možná řešení, která by vedla 

ke zlepšení situace podniku.  

Na základě vybrané literatury jsem v teoretické části diplomové práce zpracovala 

poznatky ke všem analýzám, které jsem dále aplikovala v praktické části.  

Praktickou část jsem uvedla charakteristikou analyzovaného podniku, kde jsme popsala 

základní informace o podniku a po té následovaly jednotlivé analýzy.  

První byla fundamentální analýza, pomocí které jsem rozebrala a vyhodnotila informace 

získané z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Sledovaným obdobím byl rok 2013 a minulým 

rok 2012, kde jsem sledovala, jak se do hospodaření podniku promítlo otevření 

Aqualandu, které bylo právě v roce 2013.  

Ve SLEPTE analýze jsem aplikovala její faktory na Hotel Termal, aby měl podnik 

přehled o svém okolí a o faktorech, které jej ovlivňují. Ve SWOT analýze byly popsány 

silné a slabé stránky podniku a jeho příležitosti a hrozby. Mezi nejdůležitější silné 

stránky patřila poloha hotelu, wellness, které se v hotelu nachází, rozšíření ubytovacích 

kapacit a možnost konferencí v hotelu. Chybějící možnost ubytování v apartmánech a 

nevybavenost klimatizací patřila mezi hlavní slabé stránky hotelu. Příležitostí bylo 

několik, kdy na základě těchto příležitostí byly vytvořeny návrhy na zlepšení situace 

podniku, například aktivní oslovení firem v okolí, které by mohly v hotelu za 

zvýhodněných podmínek pořádat konference či jiné akce. 

V Porterově analýze jsem popsala 5 sil, které na hotel působí. Vliv zákazníků je 

nejdůležitějším aspektem pro tento podnik. Pokud by hotel neměl hosty, pozbývala by 

jeho činnost smysl. Dalšími aspekty byly vlivy dodavatelů, kde bylo vysvětleno, s 

jakými dodavateli hotel spolupracuje a jaká je jejich vyjednávací síla. Jaký je stav 

vstupu nových firem do odvětví, kdy bylo zjištěno, že nová konkurence pro hotel je 

v okolí podniku málo pravděpodobná. Druhým důležitým faktorem byl stav 

soupeřivosti v daném odvětví, kdy byl jako soupeř vybrán penzion Balloon a hotel 



80 
 

Zámeček. Tito konkurenti byli blíže charakterizování a porovnání s Hotelem Termal. 

Ve stavu možných substitutů byly zmíněny levnější varianty jako penziony a chaty.  

Poslední analýzou byla analýza finanční pomocí poměrových ukazatelů. Ukazatel 

rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Zde se zjistilo, že díky získání vysokého 

úvěru na investice do hospodaření hotelu nebyly výsledky některých ukazatelů příliš 

pozitivní.  

Jako návrh možných zlepšení byl jediný, a sice v příštím roce až dvou neinvestovat dále 

do podniku a počkat si na navrácení alespoň části investovaných peněz. Dále jsem 

uvedla možná zlepšení k zamyšlení pro vedení podniku do budoucna.  

Domnívám se, že cíl své diplomové práce jsem splnila a že alespoň některá navrhovaná 

zlepšení budou pro podnik přínosem.  
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Ceník 

období 1.1.–31. 12. 2014 

Kategorie STANDARD – vilka č.1 a č.2 a č.4   

Dvoulůžkový pokoj pro jednu osobu (1 osoba/noc) 
890 

Kč 

Dvoulůžkový pokoj (2 osoby/noc) 
990 

Kč 

Třílůžkový pokoj (3 osoby/noc) 
1 190 

Kč 

Čtyřlůžkový pokoj (4 osoby/noc) 
1 490 

Kč 

VSTUP DO BAZÉNU NENÍ V CENĚ   

Kategorie KOMFORT B – vilka č.5, č.6 a č.7   

Dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu (1 osoba/noc) 
1 090 

Kč 

Dvoulůžkový pokoj (2 osoby/noc) 
1 340 

Kč 

Třílůžkový pokoj (3 osoby/noc)  
1 740 

Kč 

Třílůžkový pokoj RODINA (2 osoby + 1 dítě do 15 let/noc)  
1 540 

Kč 

Čtyřlůžkový pokoj (4 osoby/noc)  
2 400 

Kč 

Čtyřlůžkový pokoj RODINA (2 osoby + 2 děti do 15 let/noc)  
1 800 

Kč 

Přistýlka ve dvoulůžkovém pokoji (noc) 
400 

Kč 

VSTUP DO BAZÉNU na 1 hod./osoba ZDARMA    

Kategorie KOMFORT A – hlavní budova hotelu    

Dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu (1 osoba/noc) 
1 090 

Kč 

Dvoulůžkový pokoj (2 osoby/noc) 
1 540 

Kč 

Přistýlka ve dvoulůžkovém pokoji (noc) 
400 

Kč 
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VSTUP DO BAZÉNU na 1 hod./osoba ZDARMA    

Dětské slevy – v pokoji rodi čů 

Do 6 let – na lůžku rodičů vč. snídaně  zdarma 

Další služby 

Snídaně (osoba/den) 130 Kč 

Snídaně pro dítě od 6 do 12 let (dítě/den) 100 Kč 

Zákonný poplatek obci červenec - srpen  (pouze pro osoby starší 18 

let)  

15 

Kč/den 

Zákonný poplatek obci leden- červen , září-prosinec  (pouze pro 

osoby starší 18 let) 

10 

Kč/den 

Domácí zvířata (noc) (po dohodě)  150 Kč 

Zapůjčení kola pro bydlící hosty (den) 200 Kč 

Úschovna kol pro bydlící hosty  zdarma 

Zapůjčení trekingových holí pro bydlící hosty (den) 50 Kč 

 

 

 


