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Abstrakt 

Obsahem diplomové práce je podnikatelský záměr vybudování sportovní Laser Game 

arény. Vlastní práce je rozdělena do tří částí. První částí jsou teoretická východiska a 

poznatky, na jejichž základě je v druhé části práce provedena analýza současného stavu. 

Ve finální části návrhu je potom zpracován vlastní podnikatelský plán, který by měl 

přesvědčit investora k investici a poté být podkladem pro samotné vybudování Laser 

Game arény. 

 

Abstract 

The thesis contains a business plan to build a Laser Game sports arena. The work itself 

is divided into three parts. The first part of the theoretical background and knowledge is 

the base for the second part, an analysis of the current situation. In the final part of the 

proposal is then prepared whole business plan, which should convince the investor to 

invest and which should be the basis for the construction of Laser Game arena. 
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ÚVOD 

V dnešní době existují nepřeberné možnosti trávení volného času. Od sportovních 

aktivit, přes sledování filmů a hraní her až například po rybaření. Když se tedy 

podnikatel rozhodne obohatit nabídku volnočasových aktivit něčím novým a 

originálním, nemá to vůbec snadné. Často je tak nutné porozhlédnout se po inspiraci 

v zahraničí, kde jsou možnosti stále ještě mnohem rozsáhlejší. Z těchto důvodů jsem se 

rozhodl pro vybudování nové sportovní arény, která má kořeny v Americe, ke které 

zpracuji v této diplomové práci komplexní podnikatelský záměr. 

 

V loňském roce se firma, ve které pracuji, rozhodla rozšířit okruh svého podnikání. 

K aktuálním podnikatelským činnostem, mezi které patří pronájem nebytových prostor 

a provoz restaurací, kaváren, heren a několika sportovních zařízení, hledá další možné 

obory podnikatelské činnosti. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl ve firmě navrhnout 

vybudování herní Laser Game arény, která má relativně blízko k aktuální podnikatelské 

činnosti firmy a jistě má potenciál firmu obohatit. 

 

K této sportovní aktivitě jsem se poprvé dostal před pěti lety v Německu, kde je několik 

Laser Game arén vybudovaných. Těší se tam velké oblibě a především mladší generace 

tato sportoviště velmi hojně využívá. V průběhu dalších let se začaly objevovat 

sportovní arény tohoto typu i v České republice a i zde si nachází množství příznivců. 

Arén však není mnoho a proto je vhodná doba k uvážení investice právě do tohoto 

originálního zábavního systému. 
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CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Hlavním cílem diplomové práce je zpracování komplexního podnikatelského záměru, 

který bude sloužit k rozhodnutí vedení firmy, zda rozšířit podnikatelskou činnost o 

provoz Laser Game arény. 

 

Konkrétními cíli v podnikatelském záměru budou seznámení se se systémem Laser 

Game hraní a aktuální pozicí tohoto podnikání v České republice. Dále budou 

zpracovány vnější a vnitřní analýzy podniku. Zároveň bude zpracován marketingový 

průzkum, na základě jehož výsledků bude možné lépe zacílit na konkrétní požadavky 

zákazníků a přizpůsobit tak arénu a její provoz zjištěným potřebám. V další části práce 

bude vytvořena analýza rizik, která pomůže předcházet možným rizikovým situacím, 

které mohou nastat. Součástí této analýzy bude také ohodnocení daných rizik a návrh, 

jak takovým rizikům předejít. Část vlastního návrhu bude začínat exekutivním 

souhrnem, který bude extrakcí nejdůležitějších informací z celého podnikatelského 

plánu, a který by měl především oslovit investora k investici. Dále bude zpracován 

kompletní marketingový mix a v závěru práce především finanční plán, který bude 

obsahovat předpokládané účetní výkazy pro prvních několik let podnikání. Chybět 

nebude rozvaha, výkaz zisku a ztrát, ani přehled peněžních toků. Pro názornost bude 

také zpracováno několik finančních ukazatelů. 

 

Na základě informací, dat, výkazů a ukazatelů zpracovaných v tomto podnikatelském 

plánu, by mělo být možné racionálně rozhodnout, zda má taková investice smysl, či 

nikoliv. Především by měl potom tento podnikatelský plán pomoci investorovi 

v porovnání jednotlivých možností investic a přesvědčit jej k vložení svého kapitálu 

právě do tohoto podnikatelského projektu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V první části diplomové práce budou zhodnocena teoretická východiska, která budou 

podkladem pro další analytické a návrhové části práce. 

1.1 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán má několik různých definic, v základě se však tyto definice shodují. 

Jde o ucelený písemný dokument formulující a popisující vnitřní a vnější okolnosti 

související s podnikatelským záměrem a cílem projektu, stejně tak jako jeho založením 

a chodem. Ve výsledku tak jde o formální shrnutí podnikatelských cílů, posouzení 

reálnosti, dosažitelnosti a shrnutí všech kroků k dosáhnutí těchto cílů. Finální dokument 

slouží, mimo jiné, také jako obecné vodítko pro manažery firmy k postupu dosahování 

cílů nebo k oslovení investorů (9). 

 

1.2 Funkce podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán by měl plnit především funkci zhodnocení projektu, ke kterému se 

váže. První možností, jak na podnikatelský plán nahlížet, je využití tohoto dokumentu 

jako nástroje řízení. V tom případě slouží především k představení podnikové koncepce, 

k diskuzi s odborníky, k lepšímu vedení podniku, kdy je v podnikatelském plánu 

zahrnuta vize, cíle a strategie, kterých se může vedení podniku držet a efektivněji na 

jejich základě jednat. K důležitému aspektu toho náhledu na plán je také možnost 

budoucího srovnání plánovaného projektu s dosaženou skutečností. Toto srovnání 

poskytne nejen zajímavý náhled na průběh podnikání, ale především je možné se na 

něm poučit do příštích projektů (16). 

 

Druhou, neméně důležitou funkcí podnikatelského plánu je získání financí pro daný 

projekt. Podnikatelský plán je tak představen bankovním institucím, investorům, 

případně dotačním institucím. V tomto případě přináší podnikatelský plán základní 

obraz daného podniku, kterým se podnik snaží přesvědčit danou instituci k investici, 

půjčce nebo dotaci (16). 
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1.3 Struktura podnikatelského plánu 

Struktura podnikatelského plánu se liší různorodostí podniků a jejich aktivit. Některé 

atributy jsou však pro podnikatelské plány společné. Každý podnikatelský plán by tedy 

měl obsahovat minimálně následující části. 

 

1.3.1 Titulní strana 

Jedná se o stručný obsah podnikatelského plánu. Jsou zde uvedeny základní údaje o 

společnosti, především název a sídlo společnosti, jména odpovědných osob a kontakty, 

popis podniku a podobně (9). 

 

1.3.2 Shrnutí projektu 

Kapitola na několika stránkách shrnuje celý podnikatelský plán a je obvykle zpracována 

až po sestavení celého projektu. Tento souhrn (označován jako exekutivní) je tedy 

výtahem celého projektu, který má vzbudit ve čtenáři, ať už se jedná o investora nebo 

jinou zainteresovanou osobu, zájem, aby prostudoval a pročetl celý projekt. Z výše 

uvedeného tedy vyplývá, že se jedná o velmi důležitou součást projektu, která by měla 

v maximální míře oslovit především potenciálního investora (9). 

 

Souhrn by měl obsahovat nejdůležitější aspekty podnikatelského plánu, tedy hlavní 

myšlenku, silné stránky, očekávání, souhrn tabulek finančního plánu s výhledem na 

příští období, případně další informace, které by mohly investora oslovit a přimět jej 

k dalšímu čtení (9). 

 

1.3.3 Analýza trhu 

Analýzou trhu je zpravidla zjišťován stav konkurenčního prostředí, který zahrnuje 

detailní analýzu odvětví z hlediska historických dat i předpokládaných vývojových 

trendů a dále jsou zde analyzováni všichni významní konkurenti včetně jejich silných a 

slabých stránek a možností, které by mohly mít negativní vliv na projekt. Vhodné je 

také zahrnout politické vlivy, legislativní podmínky, přírodní faktory apod. Velmi často 

se také uvádí analýza zákazníků na základě provedení segmentace trhu (9). 
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1.3.4 Popis podniku 

Jak už název kapitoly napovídá, jsou v této kapitole uvedeny nejdůležitější údaje o 

podniku. Ty zahrnují především informace o založení podniku, velikosti, záběru, dále 

zde jsou definovány strategie a cíle podniku včetně cest, jak těchto cílů dosáhnout (9). 

 

Za klíčové prvky této kapitoly tedy může být považován především seznam výrobků 

nebo služeb, lokalita a velikost podniku, organizační schéma, technické, případně 

kancelářské vybavení a v neposlední řadě také průprava podnikatele zahrnující znalostní 

a schopnostní vybavení, předchozí praxe a reference (9). 

 

1.3.5 Výrobní plán, obchodní plán a poskytování služeb 

Tato část podnikatelského plánu na základě typu podniku zachycuje v případě 

výrobního podniku celý výrobní proces, u nevýrobního podniku obchodní plán a 

v případě poskytování služeb potom popis procesu poskytování těchto služeb (9). 

 

Pro výrobní podnik jsou v této části uvedeni dodavatelé, subdodavatelé, informace o 

uzavřených smlouvách, dále je zde uveden soupis strojních zařízení použitých k výrobě, 

použité materiály včetně jejich dodavatelů, případně další informace, které se 

bezprostředně týkají výroby (9). 

 

V případě nevýrobního podniku je v této části zpracován obchodní plán, který obsahuje 

informace o nákupu zboží a služeb, potřebných skladovacích prostorách apod. (9). 

 

Poslední oblastí je poskytování služeb, kde je v této části podnikatelského plánu popis 

procesu poskytování těchto služeb, vazby na subdodavatele a další možné náležitosti 

(9). 

 

1.3.6 Marketingový plán 

V této části podnikatelského plánu je potřeba popsat plán distribuce výrobků, případně 

služeb, jejich ocenění a systém propagace. Tato část zároveň obsahuje odhady objemů 
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produkce nebo poskytování služeb, ze kterých je následně možné odvodit odhad 

rentability podniku. Právě z toho důvodu je tato část podnikatelského plánu považována 

z hlediska investičního rozhodování za jednu z nejdůležitějších (9). 

 

1.3.7 Organizační plán 

Zde je popsána forma vlastnictví příslušného podniku. Pokud se jedná o obchodní 

společnost, je vhodné uvést detailní informace o vedení podniku a dále dle dané právní 

formy také informace o obchodních podílech. Jsou zde zaznamenání také klíčoví 

vedoucí pracovníci firmy, jejich dosažené vzdělání a zkušenosti, jejich vzájemné 

postavení ve smyslu nadřízenosti a podřízenosti a dále také organizační schéma firmy 

(9). 

 

1.3.8 Hodnocení rizik 

Tato část objasňuje největší rizika, která mohou při plnění projektu nastat. Jsou zde 

zahrnuta rizika slabých stránek marketingu, konkurenčních vlivů, výroby, chyb 

v manažerském rozhodování nebo technologického vývoje. Tato rizika je třeba 

analyzovat a na základě analýzy vypracovat alternativní strategie, které budou tato 

rizika eliminovat. Z pohledu investora je tato část vnímána jako alespoň částečná 

záruka, že podnikatel si rizika uvědomuje a v případě takové nastalé situace je připraven 

ji řešit (9). 

 

1.3.9 Finanční plán 

Další důležitou součástí podnikatelského plánu je plán finanční. Ten má za cíl určit 

potřebné výše investic a odhaluje, nakolik je celý projekt ekonomicky reálný. Finanční 

plán zpravidla sestává ze tří oblastí, kterými jsou předpoklad příslušných nákladů a 

výnosů s výhledem na následující minimálně tři roky, vývoj hotovostních toků, tzv. 

cashflow na příští tři roky a odhad rozvahy, ze kterého je patrná finanční situace ke dni 

zpracování rozvahy (9). 
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1.4 SLEPT analýza 

Někdy také používána podobná PEST analýza. Mají za cíl zkoumání externích vlivů na 

podnik nebo projekt. Zkratka SLEPT vznikla z anglických slov dílčích faktorů, jejichž 

českými ekvivalenty jsou sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické 

faktory. Někdy je přidáváno ještě další E pro ekologické vlivy (9). 

 

Tato analýza je využívána jak pro strategické analýzy ve vyšších úrovních podniku, tak 

pro strategii marketingu. Jejím cílem je především zmapování faktorů, které mohou 

přímo ovlivnit daný podnik. Při sestavování SLEPT analýzy je třeba brát v úvahu 

vývojové trendy a jevy, které mohou být pro podnik hrozbou, ale i příležitostí. 

Z analýzy je pak třeba vyvodit důsledky, v případě hrozeb je třeba tyto hrozby 

eliminovat, v případě příležitostí je co nejefektivněji využít (7). 

 

V jednotlivých částech analýzy je třeba brát pouze relevantní faktory. V případě 

sociálních, někdy také společenských faktorů, jsou uvažovány například postoje 

zainteresovaných stran (zákazníků, konkurentů, zaměstnanců, dodavatelů a jiných 

partnerů) k danému podniku, výrobku nebo službě, jejich životní úroveň, demografické 

faktory a podobně. Z právních faktorů je důležité uvažovat veškeré zákony dané země 

(případně země, se kterou se podnik chystá spolupracovat), které mají co dočinění 

s typem podnikání. Bývá to především obchodní zákoník, daňový zákoník, občanský 

zákoník a další. Dalším souborem faktorů jsou faktory ekonomické. V těch je třeba brát 

v potaz zejména míru inflace, úrokové míry, v případě zahraničního styku směnné 

kursy, výše a vývoj daňových sazeb a podobně. Vše je opět nutné vztahovat na danou 

oblast podnikání. Čtvrtou skupinou jsou politické faktory. Zde se bere v úvahu politická 

stabilita, politické hnutí, které je aktuálně u moci a vývoj politických trendů, vztahy se 

zahraničím, postoj vůči soukromým firmám a další. Poslední částí SLEPT analýzy jsou 

technologické faktory. Z hlediska technologických faktorů dochází především v oblasti 

marketingu v poslední době k velmi častým změnám a inovacím. Zde jsou uvažovány 

trendy vývoje médií, internetové reklamy, inovace v technologických postupech a 

podobně (7). 
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1.5 SWOT analýza 

Je jedním z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších nástrojů analýzy. Jde o analytický 

rámec, který posuzuje významnost faktorů silných a slabých stránek zkoumaného 

podnikatelského záměru a budoucího podnikání, a dále možné hrozby a příležitosti, 

kterým může podnikání čelit (9). 

 

Je důležité vytyčit pomezí mezi vnějšími a vnitřními faktory. V případě SWOT analýzy 

jsou vnitřními neboli interními faktory silné a slabé stránky, nad kterými má podnik 

kontrolu a může je do jisté míry ovlivnit. Do těchto faktorů se řadí například schopnosti 

manažerů, technické zázemí, zkušenosti, vlastnictví výrobního areálu a jiné. 

 

Naproti tomu vystupují vnější neboli externí faktory, které podnik ovlivňují zvenčí a 

není možné je přímo ovlivňovat. Je možné se jim pouze přizpůsobit, reagovat na ně a 

podobně. Sem se řadí například rychlost růstu trhu, míra nezaměstnanosti, demografické 

složení obyvatel, růst HDP, technologické pokroky, politické a legislativní vlivy, 

konkurenční podniky a další. 

 

SWOT analýza má často podobu tabulky se čtyřmi kvadranty, které značí silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby, nicméně je možné se setkat také s jinými formami zápisu, 

jako jsou například seznam či popis s výčtem faktorů. 

Obrázek 1: SWOT analýza (14) 
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1.6 Porterův model pěti sil 

Další analýza nazvaná podle Marka Eugena Portera určuje konkurenční tlaky a rivalitu 

na trhu. Rivalita trhu závisí především na interakci a působení základních sil 

dodavatelů, odběratelů, konkurence a substitutů. Výsledkem je potom společné 

působení vyjádřené ziskovým potenciálem odvětví (13). 

 

První působnou složkou jsou dodavatelé a především jejich vyjednávací síla. Ta je dána 

postavením dodavatelů ve vztahu ke zkoumanému subjektu, tedy velikostí dodavatele, 

existencí konkurenčních dodavatelů, jejich kapacitou, počtem dodavatelů a podobně 

(13). 

 

Další silou jsou odběratelé, tedy zákazníci, kteří mají opět určitou vyjednávací sílu. Je 

tedy nutné odhalit, jakou mají pozici oproti dané firmě. Zda a jak jednoduše mohou 

přejít ke konkurenci, velikost a počet odběratelů, možnost jejich kooperace vůči 

zkoumané firmě a podobně (13). 

 

Riziko vstupu nových konkurentů je další ze zkoumaných sil. Zjišťuje, jak složité je 

pro nového konkurenta vstoupit na trh, jaké jsou bariéry trhu, jak moc nás tento 

konkurent může ohrozit atd. (13). 

 

Předposlední silou jsou substituty, neboli náhradní výrobky/služby, které si zákazník 

může koupit místo našeho produktu. Zde je zjišťováno, jak snadno nebo naopak obtížně 

mohou být nahrazeny naše produkty jinými (13). 

 

Poslední hybnou silou je potom rivalita mezi stávajícími konkurenty. Při zkoumání 

této rivality jsou zahrnuty do srovnání veškeré firmy, které mohou představovat 

ohrožení pro naši firmu. Dále se řeší intenzita konkurenčního boje na stávajícím trhu, 

velikost (dominance) konkurentů a podobně (13). 
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Obrázek 2: Porterův model pěti sil (13) 

 

 

1.7 Marketingový mix 

Otázku marketingového mixu by měl řešit každý manažer při sestavování 

marketingového směru ve firmě. Marketing řeší celkový přístup firmy k zákazníkovi a 

měl by zajišťovat splnění jeho potřeb (11). 

 

Základní model marketingového mixu sestává ze čtyř základních faktorů. Těmito 

faktory jsou produkt, cena, distribuce a propagace (faktory vychází z anglických 

product, price, place promotion – proto jsou často nazývány jako 4P). Tyto čtyři faktory 

je možno použít napříč podnikatelským spektrem a nejsou závislé ani na velikosti 

podniku (11). 

 

1.7.1 Produkt 

Prvním elementem marketingového mixu je produkt. Tím je rozuměn výrobek nebo 

služba, která je firmou dodávána na trh. Produktem však není míněna pouze samotná 

věc nebo služba, ale zahrnuje vedlejší aspekty, které jsou s výrobkem dodány, například 

poskytovanou záruku, servis, obal a podobně (11). 
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Produkt jako takový sestává ze tří vrstev. První vrstvou je samotné jádro produktu, 

kterým je myšlen právě výrobek nebo služba. Další vrstvou nabalenou na jádře 

produktu jsou aspekty, které už nejsou přímou součástí produktu, nicméně na něj mají 

velký vliv. Může jít o obal, design, kvalitu nebo značku. A poslední, třetí vrstvou je 

potom instalace, záruka, možnost úvěru, rychlost dodávky, servis a jiné doplňkové 

služby (11). 

 

1.7.2 Cena 

Druhým faktorem marketingového mixu je cenová politika produktu. Ta určuje 

především pozici na trhu mezi ostatními produkty. Cenová hladina by měla odrážet 

celkovou snahu firmy o tvorbu dlouhodobého zisku, proto je nutné do tvorby ceny 

zahrnout nejen samotné náklady na výrobu produktu, ale také náklady na inovaci 

produktu, technologie, marketingové náklady a další aspekty spojené s fungováním 

firmy. 

 

Cena je také často využívána jako taktický nástroj, například k likvidaci konkurence, 

k určení postavení na trhu a podobně. Velmi nízkou cenou je proto firma schopna 

odstranit konkurenční produkty, naopak vysokou cenou je možné v zákazníkovi vyvolat 

pocit luxusu a exkluzivity. Horší možností, především v dobách ekonomicky méně 

stabilních nebo při velké konkurenci, je nastavení ceny pro přežití firmy. Možností, jak 

cenovou politiku využít ve svůj prospěch je celá řada, vždy je však třeba mít na paměti, 

že jakoukoliv cenovou taktiku je třeba důkladně promyslet a počítat také s možnými 

riziky (11). 

 

1.7.3 Distribuce 

Nedílnou součástí marketingového mixu je také zajištění distribuce produktu. Účelem je 

především minimalizace nákladů distribuce. Nejde přitom jen o samotnou dopravu 

výrobku, ale také o to, zda si bude zákazník kupovat produkt v supermarketu, ve 

specializované prodejně či přes internet a podobně. V základu se jedná o dvě formy 

distribuce, kterými jsou přímá a nepřímá. U přímé distribuce je produkt nabízen 
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zákazníkovi bez zprostředkovatele. Druhou verzí je distribuce nepřímá, kde již působí 

nějaký mezičlánek, případně více těchto mezičlánků. V praxi se setkáváme nejčastěji 

s dvouúrovňovou distribucí, kde je produkt od výrobce předán do velkoobchodu, dále 

do maloobchodu a až poté konečnému zákazníkovi. Taková distribuce na jednu stranu 

zvyšuje marži a tím i celkovou cenu, na druhou stranu ale zajišťuje velmi dobrou 

dostupnost širokému okruhu zákazníků. Firma se tak nemusí starat o logistiku a 

vyjednávání podmínek s jednotlivými prodejci, ale předá produkt smluvenému 

distributorovi, který se už o další rozšíření výrobku postará. Dále je možné s tímto 

distributorem domluvit také podmínky propagace u jednotlivých obchodních partnerů a 

podobně (11). 

 

1.7.4 Propagace 

Posledním ze základních kamenů marketingového mixu je propagace. Ta zajišťuje 

informovanost zákazníků o našem výrobku a vzbuzení jejich zájmu. Tato propagace je 

přitom důležitá nejen při uvedení výrobku nebo služby do prodeje, ale také po dobu 

prodeje, pro zajištění udržení tržního podílu a dosažení dlouhodobých cílů. Z toho 

důvodu by měla studie marketingového mixu specifikovat formy podpory prodeje 

včetně nákladů na tyto aktivity. Základními formami podpory jsou reklamy, public 

relations, osobní prodej a podobně. Vhodné je hrubé naplánování propagace již před 

samotným sestavením projektu a při projektování tento plán propagace upravovat na 

míru danému produktu pro co nejefektivnější využití jednotlivých forem propagace 

(11). 

 

1.7.5 Rozšíření marketingového mixu služeb  

Marketingový mix služeb se navíc rozšiřuje ještě o další tři elementy, kterými jsou lidé, 

procesy a materiální prostředí (faktory mají opět své ekvivalenty v anglických people, 

processes a physical evidence, dohromady s předešlými faktory je to tedy 7P). I tyto 

faktory budou rozebrány podrobněji (11). 

 

Lidé jsou jedním z dalších faktorů marketingového mixu. Především v oblasti služeb 

jsou velmi důležitým elementem při komunikaci se zákazníkem. Jedná se nejen o 
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prodejce, ale také o veškerý personál reklamačního oddělení, zákaznické linky a 

podobně. Všichni tito lidé, kteří mají přímou interakci se zákazníkem, by měli být 

motivováni k tomu, aby přistupovali ke komunikaci se zákazníkem zodpovědně a 

spoluvytvářeli tak image produktu. Často jsou kromě poskytované služby jediným 

pojítkem mezi firmou a zákazníkem, proto je nesmírně důležité tento faktor nepodcenit 

a věnovat se mu (11). 

 

Šestým elementem jsou procesy. Tato část marketingového mixu určuje podobu, 

nastavení a mechanismy procesů, které jsou spojeny se službou a její podporou a 

zajišťuje tak interakci mezi poskytovatelem služby a zákazníkem. Řízení procesů je tak 

klíčovým faktorem ovlivňujícím celkovou kvalitu poskytovaných služeb (11). 

 

Posledním z klíčových elementů mixu je materiální prostředí, někdy také nazýváno 

jako fyzické důkazy. Tento aspekt poskytuje přehled například o technickém zázemí a 

prostředí, v němž jsou poskytovány služby, vzhled budovy, oblečení zaměstnanců a 

podobně (11). 

 

 

1.8 Analýza rizik 

Obecně lze říci, že analýza rizik je nástroj, který slouží ke zkoumání následků a 

pravděpodobností, s jakými k těmto následkům může dojít. Cílem této analýzy je 

komplexní popis potenciálních rizik, která plynou z dané podnětu, kterým může být 

například založení společnosti nebo vstup na nový trh. 

 

Analýza rizik se zpracovává především v těch případech, kdy jsou známa nějaká rizika, 

která mohou nastat při daném projektu. Není však od věci tuto analýzu sestavovat při 

jakémkoli projektu nebo investici. 

 

Analýza rizik se dělí na dvě části, kterými jsou kvalitativní a kvantitativní analýza. 

Zatímco kvalitativní analýza zkoumá a popisuje rizika určitých událostí v nečíselné 

formě, popisuje scénáře možných událostí a tyto události oceňuje pouze relativně, 
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kvantitativní analýza naproti tomu využívá systematický přístup s číselným vyjádřením 

a veškerá data potenciálních rizik a jejich následků jsou matematického charakteru. 

V praxi je potom možné využít obě varianty, kdy je v kvalitativní části popsán charakter 

rizik a jejich řešení a kvalitativní část slouží pro matematické vyjádření získaných 

poznatků. 

 

1.9 Finanční plán 

Sestavení finančního plánu je možno považovat za završení tvorby podnikatelského 

plánu. Hlavním cílem je ověření reálnosti podnikatelského záměru a přesvědčení 

investora o jeho výnosnosti. K sestavení finančního plánu jsou často používané 

tabulkové programy, například excel, s pomocí kterého je možné plán sestavit a 

především dává možnost změn v tomto plánu. Pokud je tedy následně upravena některá 

hodnota finančního plánu, tabulkový procesor ji okamžitě promítne do veškerých 

hodnot, které mají s touto změnou souvislost (9). 

 

Přehled o majetku podniku, struktuře a zdrojích podniku je obsažen v rozvaze. Ta je 

základním účetním výkazem, který je sestavován nejen při vzniku podniku, ale také 

každé zúčtovací období v rámci účetní závěrky. Dalším dokumentem v podniku při 

účetní závěrce je výkaz zisků a ztrát, který eviduje výnosy a náklady, případně také 

peněžní toky a změny vlastního kapitálu. Posledním výkazem je příloha k účetní 

závěrce, která poskytuje informace o použitých účetních metodách, nevykázaných 

závazcích a podobně (9). 

 

1.9.1 Rozvaha podniku 

Dokument rozvaha podniku poskytuje pohled na majetek k podniku vázaný k určitému 

datu, kdy se rozvaha sestavuje. Platí zde bilanční rovnost, aby byla zachována 

rovnováha mezi aktivy a pasivy. 

 

Aktiva v rozvaze představují souhrn majetku a jsou uspořádána podle funkce, kterou 

plní a podle času, po který jsou v podniku drženy, tedy likvidnosti. V důsledku toho je 

majetek dělen na dvě základní skupiny, tedy dlouhodobý a oběžný. 
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Dlouhodobý majetek je dělen na hmotný, nehmotný a finanční. Hmotný a nehmotný je 

pořizován podnikem jako investice. Někdy je používán také termín stálá aktiva, protože 

majetek tohoto typu je nakupován za relativně vysokou cenu a v podniku je držen a 

používán dlouhou dobu (déle než jeden rok). Tento majetek se postupem času 

opotřebovává a jeho hodnota je přenášena do produktu podniku. Toto opotřebení je 

většinou vyjádřeno jako odpisy, nicméně existují i složky dlouhodobého majetku, které 

těmto odpisům nepodléhají, jedná se například o pozemky, dlouhodobý finanční 

majetek a podobně (9). 

 

U dlouhodobého majetku se dále rozlišuje technická a ekonomická životnost, kdy 

technická je definována technickými parametry výrobku a pro její udržení je nutná 

údržba tohoto majetku. Ekonomická životnost je potom dána časem, po který je účelné 

tento majetek hospodářsky využívat. Tato ekonomická životnost je většinou kratší než 

životnost technická a hodnota dlouhodobého majetku je ve formě odpisů snižována po 

dobu opotřebení. Odpisy jsou rozdělovány na účetní a daňové (9). 

 

Účetní odpisy představují skutečné opotřebení dlouhodobého majetku a přenáší jeho 

část do nákladů. Podnik si sám může rozhodnout, zda využije metodu odpisů lineární, 

progresivní nebo degresivní. Daňové odpisy vyjadřují částku hodnoty dlouhodobého 

majetku, která je podnikem zahrnuta do nákladů pro účely stanovení základu daně. 

Tímto krokem si podnik snižuje výši daně z příjmů, kterou by musel zaplatit (9). 

 

Oběžný majetek oproti dlouhodobému majetku mění v podniku svoji podobu 

z hotovosti přes zásoby a pohledávky znovu k peněžní podobě. Oběžná aktiva je tedy 

možné rozdělit na věcná a peněžní, kdy za věcná jsou považovány zásoby, polotovary 

nebo zboží a za peněžní hotovost v pokladně, peníze na účtu nebo krátkodobé cenné 

papíry (9). 

 

Oběžný majetek je v rozvaze řazen podle míry likvidnosti. Od zásob s relativně nižší 

likvidností, přes pohledávky (dlouhodobé se splatností delší než jeden rok a krátkodobé 
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s kratší splatností) až ke krátkodobému finančnímu majetku, který představuje vysoce 

likvidní položku (9). 

 

V pasivní straně rozvahy najdeme Zdroje financování podniku, Tyto zdroje 

financování jsou rozděleny na vlastní a cizí (9). 

 

Vlastní zdroje financování vyjadřují výši vkladu vlastníků do podniku, které jsou 

zastoupeny především základním kapitálem, případně rezervním fondem a hospodářské 

výsledky vytvořené podnikáním a ponechané pro další rozvoj podniku a investice (9). 

 

Cizí zdroje financování představují závazky, které má podnik k jiným subjektům. 

Těmito subjekty jsou především dodavatelé, banky, investoři a další, kteří podniku 

zapůjčili peníze na určitou dobu. Cizí zdroje tak představují důležitou součást 

k zabezpečení růstu podniku, který by pouze s vlastními zdroji nebyl možný nebo by 

byl časově náročnější. Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že cizí zdroje představují 

nejlepší možnost financování, nicméně je nutné věnovat pozornost úrokům, které 

z těchto půjčených zdrojů plynou. Úrok představuje náklad, který je podnik povinen 

uhradit za možnost zapůjčení finančních prostředků. Další kategorií cizích zdrojů jsou 

rezervy, které svým charakterem nejsou cizím zdrojem financování, ale představují 

vlastní „pojištění“ proti neočekávaným situacím. Tyto rezervy tak ovlivňují 

hospodářský výsledek (9). 

 

1.9.2 Náklady a výnosy podniku 

Náklady podniku jsou hodnotově vyjádřenou spotřebou majetku, který byl vynaložen 

k získání výnosů. Rozdílem výsledných hodnot nákladů a výnosů je potom výsledek 

hospodaření za dané období (9). 

 

S výše uvedenými souvisí výkaz zisků a ztrát, který představuje vztah mezi zisky 

podniku dosaženými v daném období a náklady vynaloženými k jejich získání. Součástí 

je potom také výsledek hospodaření, který představuje zisk nebo ztrátu. Hlavní složkou 

výnosů jsou tržby za prodej výrobků a služeb, případně obchodní marže u obchodních 
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podniků. Výkaz zisků a ztrát by měl být v podnikatelském plánu zpracován alespoň na 

následující tři roky (9). 

 

1.9.3 Možnosti financování 

Veškeré podnikatelské záměry, i ty sebelepší, by se nikdy neobešly bez finančních 

zdrojů. Podnikatelský plán by tak měl obsahovat přehled o tom, jaké finanční zdroje 

budou k financování použity. Zde je důležité si uvědomit základní pravidlo, kdy 

dlouhodobý majetek by měl být financován dlouhodobými zdroji, naproti tomu 

okamžitě spotřebovávaný majetek může být krytý z krátkodobých zdrojů. Z toho 

vyplývá, že k financování podnikatelského plánu by měly být použity především 

dlouhodobé zdroje. Z nich je možné uvažovat vlastní zdroje, bankovní úvěry, venture 

capital, obchodní anděle, leasingy nebo dotace (9). 

 

Zásadním zdrojem financování by měly být vnitřní zdroje, tedy interní vlastní kapitál, 

který představuje nerozdělený zisk minulých let, fondy ze zisku a odpisy. Tento zdroj 

financování je velmi často používaný při běžném chodu podniku a postupném rozvoji. 

V některých případech je však nutné podnik finančně podpořit i cizími zdroji, například 

při záměru rychlé expanze podniku, rozšíření podnikatelských činností, zabrání nového 

trhu a podobně. A právě v těchto případech je vhodné použít podnikatelský plán 

k přesvědčení externího investora nebo věřitele o výhodnosti a návratnosti 

investovaného kapitálu do daného projektu (9).  

 

Možnostmi financování tak mohou být například bankovní úvěry. Jedná se o cizí zdroj 

financování, který může mít krátkodobou i dlouhodobou formu. Dlouhodobé bankovní 

úvěry jsou poskytovány jako investiční nebo hypoteční úvěry. Jak již z názvu vyplývá, 

investiční úvěry jsou ručeny dlouhodobým majetkem, hypoteční úvěry potom pouze 

nemovitým majetkem. Krátkodobé bankovní úvěry jsou poskytovány například pro 

financování zásob, pohledávek nebo provozních nákladů. K jejich získání většinou není 

třeba zpracovaný podnikatelský plán, zpravidla postačí přehled peněžních toků 

s výhledem na příští období (9). 
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Další možností financování cizím kapitálem je leasing. Ten je velmi blízký bankovnímu 

úvěru. Existuje ve dvou podobách, tj. ve formě finančního nebo ve formě provozního 

leasingu. Finanční leasing je přímou alternativou k bankovnímu úvěru. Podnik tímto 

způsobem pořizuje dlouhodobý majetek formou pronájmu s tím, že po skončení doby 

pronájmu tento majetek odkoupí. Výhodou této alternativy je fakt, že není nutné tento 

majetek vykazovat v rozvaze a tím pádem nezvyšuje míru zadlužení podniku, zvyšuje 

jeho rentabilitu a zlepšuje také likviditu. Nevýhodou je potom odkoupení 

pronajímaného majetku ve zpravidla téměř odepsaném stavu a tedy nemožnost odpisu 

tohoto majetku. Druhou alternativou, jak již bylo zmíněno výše, je provozní leasing. 

V případě této možnosti naopak pronajímaný majetek nepřechází po skončení leasingu 

do vlastnictví pronajímatele, ale zůstává majetkem leasingové společnosti. Tato 

alternativa je vhodná zejména u majetku, který by po skončení leasingu nenašel ve 

firmě využití (9). 

 

Jinou možností financování je získání investora do vlastního kapitálu. Jedná se o 

alternativu, kdy se firmě podaří přesvědčit investora o reálnosti podnikatelského záměru 

a investor v takovém případě záměru natolik věří, že je ochoten do něj investovat vlastní 

finanční prostředky. Investor se v takovém případě stává spoluvlastníkem, nese 

podnikatelské riziko a především požaduje kompenzaci za podstoupené riziko. Investor 

tak nepožaduje zpět svůj investovaný kapitál, ale očekává, že investované prostředky se 

mu vrátí formou prodeje vlastněného podílu podniku. Investor proto požaduje záruky za 

zhodnocení své investice ve formě stanovení podílu na podniku, záruk za možnost 

odprodeje svého podílu při výstupu z firmy nebo účast v dozorčích, případně správních 

orgánech firmy, díky které bude moct ovlivňovat směr, kterým se bude podnik 

v budoucnu ubírat (9). 

 

Obchodní andělé jsou další z možností financování podniku. Jedná se o fyzické osoby, 

které byly ve svém profesionálním životě úspěšnými manažery nebo podnikateli. Díky 

tomu mají možnost nejen svými prostředky, ale také zkušenostmi v oboru, pomoci 

menším nebo rozvíjejícím se společnostem v řízení a růstu při současném zhodnocení 

jejich kapitálu. Tito obchodní andělé vstupují do firmy často jako minoritní akcionáři 

(9). 
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Posledním možným zdrojem financování, o kterém se zmíním, je rizikový kapitál, 

z anglického Venture capital. Jedná se o zdroj financování používaný při investici do 

začínajících a rozšiřujících se firem. Poskytovatelem jsou fondy rizikového kapitálu 

provozované profesionálními investory. Na kapitálu se velkou měrou podílejí investiční 

společnosti, banky, penzijní fondy a podobně. Ty investují do základního kapitálu firmy 

s cílem dosáhnutí co nejvyššího zhodnocení investice (9). 

 

1.9.4 Finanční ukazatele 

V následující podkapitole budou shrnuty některé finanční ukazatele vhodné pro 

posouzení podnikatelského záměru. 

 

Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele měří výnosnost kapitálu, užitého při financování projektu, kdy poměřují 

zisk projektu s vloženými prostředky. Nejčastěji používanými ukazateli jsou rentabilita 

vlastního kapitálu, rentabilita celkového kapitálu nebo rentabilita investic (6). 

 

Rentabilita vlastního kapitálu poměřuje čistý zisk (EAT) s vlastním kapitálem vloženým 

do projektu, čímž stanovuje míru zhodnocení vlastních zdrojů, které využil investor k 

financování projektu (6). 

 

 

 

Dalším z ukazatelů je rentabilita aktiv, která poměřuje zisk před zdaněním a úroky 

(EBIT) s celkovými aktivy vloženými do podnikání bez ohledu na způsob jejich 

financování (6). 
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Třetím finančním ukazatelem rentability je rentabilita investic. Zde je ve jmenovateli 

dlouhodobě investovaný kapitál, do kterého se řadí vlastní kapitál, rezervy, dlouhodobé 

závazky, dlouhodobé bankovní úvěry a další. Tyto investice shrnuté ve jmenovateli jsou 

poměřovány s výsledkem hospodaření před zdaněním v čitateli (6). 

 

 

 

Posledním z námi sledovaných ukazatelů rentability je rentabilita tržeb, která vyjadřuje, 

poměr zisku k celkovým tržbám za prodané zboží, poskytnuté služby, případně další 

činnost (6). 

 

 

 

 

Bod zvratu 

Ukazatel bod zvratu je využíván k určení takové produkce firmy, kdy je vykazován 

nulový zisk (i ztráta). Pokud firma produkuje vyšší množství výrobků nebo služeb, než 

jaká je produkce na bodu zvratu, je zisková, pokud méně, je firma ztrátová (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 3: Graf bodu zvratu (Vlastní) 
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Z grafu je patrné, že k bodu zvratu dochází v momentě takové produkce, kdy se součet 

fixních (FC) a variabilních (VC), tedy celkových nákladů (TC), rovná celkovým tržbám 

(TR). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole se budu zabývat zhodnocením současného stavu na poli Laser Game 

arén v České republice, dále zanalyzuji dostupné prostředky pro vybudování takovéto 

arény a v neposlední řadě provedu sérii ekonomických a marketingových analýz tak, 

aby bylo možné na základě těchto výstupů postoupit k vlastnímu návrhu řešení projektu. 

 

2.1 O hře Laser Game 

Laser Game je akční simulovaná bitva, která kombinuje počítačovou hru 

s outdoorovými hrami paintball nebo airsoft. Z každé z těchto her bere to nejlepší a 

vzniká tak originální zábava pro všechny generace. Počátky této hry sahají až do 80. let 

20. století, kdy byla tato hra uvedena v USA, kde si okamžitě získala obrovskou 

popularitu. Tou dobou se jednalo o skutečnou revoluci v interaktivní zábavě a Laser 

Game arény se staly velkou konkurencí pro do té doby dominující hrací (nevýherní) 

automaty. Postupem času se zdokonalila technologie a Laser Game se stal v USA na 

několik let opravdovým trhákem. Nicméně v 90. letech přišly na trh domácí herní 

konzole a hráči se přesunuli k hraní do svých domovů. Na čas tedy zájem o Laser Game 

utichl, nicméně v roce 2007 začalo několik společností nabízet systém Laser Game pro 

evropský trh, kde se zejména u mladší generace stává Laser Game oblíbenou kratochvíli 

volného času (12). 

 

Hra využívá speciálního vybavení, které se skládá z vesty a připojené zbraně. Pomocí 

zbraně je vytvořen laserový paprsek (vysílač), kterým se hráč snaží trefit do cílů 

(přijímačů) na protivníkově vestě. Po zásahu je dle typu hry hráči přidělen bod, 

případně je jinak ohodnocen. Zasažený hráč při základním typu hry na pět vteřin 

vypadává ze hry a poté může pokračovat ve hře. Hra trvá obvykle 15 minut, po kterých 

je hráčům oznámen konec hry, a jsou jim k dispozici detailní výsledky bitvy. Trvání hry 

je možno samozřejmě individuálně měnit a přizpůsobit zákaznickým požadavkům (12). 

 

Laser Game je možno hrát podle velikosti arény a typu vybavení až v 64 hráčích. 

Obvykle však hrají týmy po 3-6 hráčích, tedy maximálně 12 hráčů celkem. Zároveň je 

možné hrát celou řadu různých modifikací této hry, kdy kromě klasické týmové hry je 
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možné přepnout do modu všichni proti všem, hon na jednoho a jiné. Hra je určena 

širokému spektru návštěvníků, dolní hranice je z důvodu velikosti a váhy vybavení 

stanovena na šest let, horní hranice je neomezena (12). 

 

2.2 Laser Game v České republice 

Jak jsem nastínil výše, Laser Game přišel na evropský trh se značným zpožděním oproti 

americkému trhu. Zatímco v USA byla tato zábava na vrcholu před téměř třiceti lety, do 

Evropy se dostala ve větším měřítku až před několika málo lety. Aktuálně je v České 

republice v provozu asi desítka těchto heren, přičemž další jsou ve výstavbě. 

 

2.3 Poloha arény 

Poloha herní arény je zásadní otázkou při jejím budování. Od umístění se odvíjí možná 

návštěvnost této arény, dostupnost k ní a ve výsledku i celý podnikatelský potenciál. 

V první řadě je nutné vybrat vhodné město pro umístění. Vhodnost je dána především 

celkovým počtem obyvatel města, ale také složením tohoto obyvatelstva. Protože se 

jedná o zábavní místo především pro mladší generace, je žádoucí, aby v daném městě 

byl vysoký počet škol (středních i vysokých), který zajistí dostatečnou koncentraci 

obyvatelstva dané věkové kategorie. Zároveň má na potenciál návštěvnosti vliv také šíře 

alternativních zábavních možností, které obyvatelé mohou využívat. Zejména další 

Laser Game arény, Paintball arény a podobná zábavní centra jsou pro budování naší 

arény nežádoucí. 

 

Z výše uvedených důvodů a především také z důvodů dobré dostupnosti jsem vybral 

jako cílové město Hradec Králové. Nachází se zde několik fakult vysokých škol a také 

množství středních škol, které přináší potenciál nejen v podobě návštěvnosti studentů, 

ale také v možnosti spolupráce s těmito školami, například při hodinách tělesné 

výchovy. 

 

Důležitá je však nejen poloha arény v rámci republiky, ale také její konkrétní poloha ve 

městě. Zde je nutné vybrat rozumný kompromis mezi atraktivitou lokality a výší nájmu. 
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Na jednu stranu by aréna v samotném centru města přilákala množství zákazníků, na 

druhou stranu by výše nájmu byla pravděpodobně neúnosná, především z důvodu 

vysoké náročnosti na velikost prostor arény. Proto budu ve fázi návrhu volit taková 

umístění, která budou mít zajištěnou dobrou dostupnost a zároveň nebudou finančně 

tolik náročná. Předběžně jsem zvažoval možnost umístění v areálu skladů v západní 

části Hradce Králové, kam je dobrá dostupnost, nachází se zde fakulta vysoké školy a 

areál nabízí široké možnosti nájemních ploch s rozumnými cenovými podmínkami. 

 

2.4 SLEPT Analýza 

V následující části zhodnotím vnější faktory, které budou mít vliv na zpracovávaný 

projekt. 

 

2.4.1 Sociální faktory 

Při globálním pohledu je možné v otázce budování Laser Game arény najít v sociálních 

faktorech pro i proti. Kladem může být například fakt, že v dnešní době je nutné mladé 

lidi zaujmout něčím novým, neokoukaným, což, myslím, Laser Game splňuje. Záporem 

může být naopak například stárnoucí populace, finanční závislost mladých lidí na 

rodičích a tím pádem i omezené finanční prostředky vyhrazené k zábavě. 

 

Pokud zhodnotím sociální faktory z bližšího pohledu, můžu za klady považovat 

vysokou koncentraci cílové skupiny mladých lidí v dané lokalitě, relativně vysokou 

životní úroveň populace v Hradci Králové, apod. 

 

Na druhou stranu zde opět působí i záporné faktory v podobě mírného snižování počtu 

obyvatel v Hradci Králové nebo nezaměstnanosti, ke konci roku 2013 okolo sedmi 

procent (10).  

 

2.4.2 Legislativní faktory 

Z legislativní stránky je nutné dodržovat především následující zákony České republiky: 
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- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

- Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 

Všechny tyto legislativní nařízení se týkají firem obecně, proto je samozřejmě nutné 

vztáhnout je i k tomuto podnikání (3). 

 

2.4.3 Ekonomické faktory 

Z ekonomických faktorů působících na toto podnikání je třeba zmínit míru inflace, 

mzdovou hladinu a také vývoj daňových sazeb, které mají na projekt přímý vliv. 

Průměrná meziroční inflace byla v roce 2013 1,4 %, což je relativně nízké číslo. 

V důsledku to znamená, že kupní síla peněz se snížila, nicméně snížení nebylo, 

například oproti roku 2012, kdy byla meziroční inflace 3,3 %, tak výrazné. Horší je 

potom situace u daňových sazeb, kde v posledních letech dochází k relativně stabilnímu 

růstu daní, což se samozřejmě negativně odrazí i na provozování Laser Game arény (8). 

 

Další faktory, kterými by mohly být například úrokové míry, vývoj měny a podobně 

nemá smysl uvažovat. Zřízení arény bude financováno bezúročnou půjčkou společníka 

firmy, která bude projekt financovat, proto nemá úroková míra a vývoj měny na Laser 

Game arénu přímý vliv. 

 

2.4.4 Politické faktory 

Politické faktory má v tomto případě smysl uvažovat pouze z obecného hlediska, kdy se 

aktuální politická scéna jeví poměrně rozporuplně a nedá se příliš dobře odhadovat, kam 

bude další vývoj směřovat. Nicméně přímý politický vliv je na tento projekt 

zanedbatelný. 
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2.4.5 Technologické faktory 

V případě technologických faktorů považuji za kladný fakt, že vybavení Laser Game 

arény a obecně tato hra je technologicky velmi vyspělá. Do budoucna se dá samozřejmě 

předpokládat další vývoj a obohacení této hry ze strany výrobce Laser Game systému, 

což sníží riziko morálního zastarání hry. Na druhou stranu to přináší nutnost nemalých 

nákladů pro zřízení arény a nákup vybavení. Této problematice se budu věnovat 

v dalších částech práce. 

 

2.5 Marketingový průzkum 

Nedílnou součástí podnikatelského záměru je také průzkum, který pomůže odhadnout, 

jaký je o službu zájem a zároveň mohou být výsledky takového průzkumu využity ve 

fázi budování arény, kdy bude moci být přizpůsobena konkrétním požadavkům 

zákazníků, které budou získány z dotazníků. 

 

Pro průzkum jsem zvolil online dotazník, který jsem v průběhu jednoho měsíce vystavil 

na sociální síti a zároveň na něj upozornil v několika hradeckých školních skupinách na 

této síti. 

 

Výsledkem je vyplněný dotazník od 465 respondentů, což považuji za velmi dobrý 

výsledek a hodnotný podklad pro další zkoumání. Dotaz jsem záměrně postavil pouze 

na šesti otázkách. Důvodem byla špatná zkušenost s vyplňováním dotazníků k dřívějším 

seminárním pracím, kdy se mi u delších průzkumů dostávalo velmi málo kompletně 

vyplněných dotazníků. 

 

V průzkumu jsem se tedy dotazoval na zájem využívat Laser Game arénu, četnost 

navštěvování, cenu, kterou jsou ochotni hráči zaplatit, věk, pohlaví respondentů a 

doplňující otevřenou otázku, kde byli respondenti požádáni o vlastní názor na Laser 

Game a vyzváni k vypsání podnětů a nápadů k výstavbě Laser Game arény. Otázky 

byly pokládány záměrně v tomto pořadí, kdy při záporném vyplnění první otázky, která 

zjišťovala, zda by respondent navštěvoval arénu, byl dotazník automaticky vyhodnocen 

a ukončen. V kladném případě následovalo dalších pět otázek a vyhodnocení. 
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Pro respondenty, kteří tuto hru zatím neznali, jsem v záhlaví dotazníku uvedl stručnou 

charakteristiku hry. Následují výsledky dotazníku. 

 

V první otázce bylo zjišťováno, zda mají respondenti zájem navštěvovat arénu. 

Z dotazníku vyplývá, že zájem o Laser Game má více než tři čtvrtiny dotazovaných. Jak 

jsem zmínil výše, po záporné odpovědi na tuto otázku jsem nechal dotazník ukončit, 

v dalších otázkách už tedy odpovídali pouze respondenti se zájmem o Laser Game. 

 

 

Obrázek 4: Graf k dotazu č. 1 „Využívali byste novou Laser Game arénu ve Vašem městě?“ (Vlastní) 

 

 

V další otázce byli respondenti dotazováni na předpokládanou četnost návštěv arény. 

Z výsledků vyplývá, že více než polovina zájemců by navštěvovala hernu alespoň 1x 

měsíčně, 51 respondentů dokonce každý týden. 

 

 

Obrázek 5: Graf k dotazu č. 2 „Jak často byste využívali Laser Game arénu?“ (Vlastní) 
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Třetí otázka zjišťovala, jakou cenu jsou ochotni zákazníci zaplatit za jednu 

patnáctiminutovou hru. Výsledky jsou vcelku příznivé, kdy více než tři čtvrtiny 

respondentů by akceptovalo cenu do 90 Kč za jednu hru, z toho 94 dotázaných dokonce 

i dražší. 

 

Obrázek 6: Graf k dotazu č. 3 „Jakou maximální cenu byste byli ochotni zaplatit za jednu 

patnáctiminutovou hru?“ (Vlastní) 

 

V další otázce byli respondenti tázáni na věk, kde výsledky víceméně odpovídají 

odhadům. Největší zastoupení mají mezi 16 a 30 lety, 51 respondentů bylo mladších 

patnácti let a 52 starších 31 let. 

 

 

Obrázek 7: Graf k dotazu č. 4 „Váš věk?“(Vlastní) 

 

 

Poslední otázka zjišťovala pohlaví respondentů, kdy muži lehce převažovali nad 

ženami, což je opět očekávaný výsledek. 
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Obrázek 8: Graf k dotazu „Pohlaví“ (Vlastní) 

 

Poslední, otevřená otázka obsahovala řadu námětů a inspirací, které mohou být využity 

v případě budování arény. 

 

2.6 Segmentace trhu 

Jak jsem již naznačil v kapitole 2.3, zabývající se umístěním, aréna cílí především na 

mladší populaci ve věku od 10 do 30 let. Sem patří zejména žáci 2. stupně základních 

škol a studenti středních a vysokých škol, kterým aréna nabízí aktivní využití volného 

času. Zároveň má však aréna potenciál pro pořádání nejrůznějších teambuildingových 

akcí, soukromých oslav a nabízí se také přímá spolupráce s jednotlivými školami, např. 

jako alternativní vyžití při tělesné výchově a podobně. 

 

Na základě rozdělení trhu bude možné stanovit pro určité skupiny, například žáky a 

studenty, zvýhodněné vstupné, případně permanentní vstupenky, opět s cenovou 

výhodou. 

 

2.7 Porterův model pěti sil 

V této kapitole se budu zabývat konkurenčními faktory, které mohou mít vliv na 

zpracovávaný projekt. Následující schéma zobrazuje obecný Porterův model pěti 

konkurenčních sil, kdy na stávající konkurenční prostředí působí čtyři faktory v podobě 

nových konkurentů, dodavatelů, odběratelů a substitutů. 

 

217 

167 

Pohlaví 

Muž 

Žena 



39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1 Stávající konkurence 

Za stávající konkurenci je možno považovat již postavenou Laser Game arénu ve 

stejném městě. Tuto arénu lze v tomto případě srovnávat ze dvou hlavních hledisek. 

Prvním hlediskem je hledisko nákladové, kdy je třeba porovnávat náklady spojené 

s provozem arény. Z tohoto pohledu by měla být konkurenční výhoda našeho podniku 

především v nižším nájmu, který bude zajištěn tím, že bude herna umístěna v areálu 

bývalých skladů, kde se nájem pohybuje výrazně níže, než v místě, kde je aktuálně 

postavena konkurenční aréna. Další náklady, jako jsou mzdové, energetické nebo 

náklady na údržbu budou s konkurenční hernou srovnatelné. Z toho vyplývá, že by mělo 

být možno provozovat naši arénu s nižšími poplatky za hru při stejných ziscích jako u 

konkurenční arény. 

 

Druhým hlediskem je diferenciace, kdy naše herna bude mít modernější Laser Game 

systém, výhodnější polohu, čímž by měla přilákat více návštěvníků a také možnost hrát 

více typů her, což bude umožněno díky modernímu vybavení. 

 

Konkurenční 

prostředí 

 

Dodavatelé 

 

Odběratelé 

 

Substituty 

Noví 

konkurenti 

Obrázek 6: Porterův model pěti konkurenčních sil (Vlastní) 
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2.7.2 Noví konkurenti 

Vstup nových konkurentů na trh je samozřejmě věc, kterou je nutné pečlivě sledovat. 

Riziko vstupu navíc poroste s tím, že jsou do České republiky dováženy nové herní 

systémy, které budou našemu systému konkurovat. Stejně tak se riziko zvyšuje relativní 

finanční nenáročností projektu založení arény a stoupající oblibou zejména mezi 

mladšími lidmi. Je tedy třeba dbát na to, aby naše aréna nabízela maximum a nedala 

prostor vstupu nových konkurentů. 

 

2.7.3 Dodavatelé 

Vliv dodavatelů je v tomto případě nutné brát opět z několika hledisek. Prvním 

hlediskem je dodavatel samotného vybavení pro Laser Game. Potenciálních dodavatelů 

je v současné době pět a každý nabízí trochu odlišný herní systém. Systémy se liší 

kvalitou provedení, herními možnostmi a na základě toho samozřejmě i cenou. 

V budoucnu lze předpokládat, že se počet dodavatelů systému ještě zvýší, což zlepšuje 

pozici provozovatele arény a snižuje riziko přílišného vlivu dodavatele a diktování 

méně výhodných podmínek. Na druhou stranu je třeba brát v úvahu, že jakmile je 

zakoupen produkt u jedné ze společností, je třeba řešit závažnější opravy tohoto 

vybavení opět pouze s touto firmou. Proto je třeba důsledně vyjednat podmínky servisu 

vybavení a dodavatele pečlivě vybrat. 

 

Dalším dodavatelem, kterého je třeba brát v úvahu, jsou samotní zaměstnanci, kteří 

obstarávají pracovní sílu. V tomto případě je situace pro provozovatele taktéž dobrá, 

protože nároky na zaměstnance, obsluhu arény, nejsou příliš vysoké, vyžadována je 

pouze dobrá technická zdatnost, základní znalost práce na PC, věk do čtyřiceti let a 

příjemné vystupování.  

 

Dílčími dodavateli jsou potom dodavatelé elektřiny, občerstvení, dodavatelé 

spotřebního zboží pro sociální zařízení a podobně. 
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2.7.4 Odběratelé 

Odběrateli budou samotní návštěvníci herny. Čím více návštěvníku, zejména brzy po 

začátku otevření herny, oslovíme, tím lepší bude naše pozice v budoucnu. Zároveň je 

třeba oslovit také zákazníky, kteří aktuálně navštěvují konkurenční hernu a nabídnout 

jim výhodnější podmínky a kvalitnější služby, aby měli důvod navštěvovat právě naši 

hernu. 

 

Vyjednávací síla odběratelů se bude zvyšovat souběžně s tím, jak budou případně 

budovány ve městě další herny. Stejně tak roste vyjednávací síla s rostoucím počtem 

alternativních možností trávení volného času, které zákazníkům nabízí provozovatelé 

jiných zábavních středisek a atrakcí. Je tedy nutné zákazníky zaujmout, udržovat jejich 

věrnost tomuto druhu zábavy a přimět je, aby se do arény vraceli a v lepším případě 

přiváděli do herny nové zákazníky. 

 

2.7.5 Substituty 

Jak jsem naznačil v předchozím článku, aréna se bude potýkat s vlivem substitučních 

produktů ve formě alternativních možností zábavy. Těchto možností je obrovské 

množství a patří sem prakticky jakákoliv forma trávení volného času od návštěvy kina, 

přes sportovní a společenské hry až po hraní počítačových her. Z toho důvodu je 

klíčové, aby Laser Game aréna byla schopna oslovit co nejširší spektrum zákazníků a 

přiměla je trávit čas právě touto zábavou. Zároveň je nutné zajistit zákazníkovu 

opětovnou návštěvnost, čehož je možné docílit změnou herního módu, přestavěním 

arény, pořádáním speciálních akcí a turnajů a podobně. 

 

2.8 Analýza rizik 

V této části práce budou rozebrána hlavní rizika, která mohou ohrozit projekt. Následně 

se rizika ohodnotí a navrhnou se opatření k tomu, aby bylo možné těmto rizikům 

předejít. 
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2.8.1 Identifikace rizik 

V první řadě je nutné identifikovat možná rizika projektu zřízení arény. Možná rizika 

jsou tato: 

 

- nedostatek financí k vybudování arény 

- nedodržení termínu realizace 

- nezajištění vhodných prostor k budování arény 

- technické komplikace při výstavbě 

- nezajištění vhodného dodavatele Laser Game systému 

 

Existuje samozřejmě řada dalších rizik, nicméně tato považuji za klíčová při realizaci 

projektu. 

 

2.8.2 Ohodnocení rizik 

V další části tato rizika ohodnotím ze dvou hledisek – z hlediska významnosti dopadu 

na projekt a pravděpodobnosti, se kterou nastanou. Z těchto veličin budou následně 

spočítány celkové hodnoty jednotlivých rizik. 

 

Tabulka 1: Tabulka rizik projektu (Vlastní) 

Pořadové 

číslo 

Riziko Pravděpodobnost 

(min 1 – max 10) 

Dopad na projekt 

(min 1 – max 10) 

Celkové riziko (1 

– 100) 

1 Nedostatek financí 3 9 27 

2 Nedodržení termínu 4 7 28 

3 Nezajištění prostor 4 8 32 

4 Technické komplikace 6 8 48 

5 Nezajištění dodavatele 4 10 40 

 

 

V tabulce výše jsou vypsána a ohodnocena jednotlivá rizika projektu. Prvním je 

nedostatek financí k realizaci projektu, který je relativně málo pravděpodobný, proto je 

ohodnocen pravděpodobností 3, naopak dopad na projekt by byl v tomto případě 

významný, finance by se musely získat jinde, což by bylo náročné. Z toho důvodu je 
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dopad na projekt ohodnocen devítkou. Celkové hodnocení je tedy 27 ze 100 možných, 

což představuje poměrně nízké riziko. Analogicky jsou v tabulce identifikována a 

ohodnocena i další rizika projektu. 

 

2.8.3 Návrhy opatření ke snížení rizik 

V poslední fázi, týkající se rizik projektu, jsou navrhnuta opatření ke snížení těchto 

rizik.  

 

Nedostatek financí 

Prvním z možných rizik je nezajištění dostatečného množství finančních prostředků 

k realizaci výstavby arény. Toto riziko by mělo být z velké části sníženo faktem, že 

firma má dostatečné finanční prostředky na investici do realizace tohoto projektu. 

Nicméně je zde riziko, že firma bude nucena použít své prostředky k nepředvídatelné 

realizaci jiných projektů své hlavní činnosti a realizace výstavby arény by v tomto 

případě byla druhotná. Z toho důvodu je tedy vhodné zmapovat situaci na trhu s úvěry 

pro případnou finanční podporu ze strany finančních institucí. 

 

Nedodržení termínu 

Tento typ rizika se objevuje ve většině projektů. V tomto projektu nejsme významně 

tlačeni časem, na dokončení arény není závislá žádná jiná činnost, což do jisté míry 

usnadňuje situaci. Na druhou stranu je třeba nepodcenit tuto situaci, aby se projekt 

zbytečně neprotahoval. Z toho důvodu bude vedoucí projektu zodpovědný za 

dodržování časového harmonogramu, který bude obsahovat veškeré dílčí činnosti 

projektu. Zároveň budou smlouvy s dodavatelskými firmami obsahovat závazné 

termíny prací s případnými sankcemi za nedodržení. 

 

Nezajištění prostor 

Dalším rizikem může být nezajištění vhodných prostor k vybudování arény. Jak jsem 

naznačil dříve, je vytipována lokalita skladů v Hradci Králové, která se z několika 

hledisek jeví jako nejvíce vhodná. Aktuálně jsou prostory k dispozici a zároveň je 

s majitelem prostorů předběžně dohodnut rozsah a výše pronájmu. Další návrh pro 
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snížení rizika, je potom vytipování dalších 2-3 možných lokalit v okolí, kde by se 

případně dal projekt realizovat. 

 

Technické komplikace 

V průběhu realizace může docházet k technickým komplikacím především ze strany 

dodavatelů stavebních prací. Z toho důvodu budou firmy zajišťující realizaci úprav 

arény pečlivě vybírány a zároveň kontrolovány vedoucím projektů dílčí práce na 

projektu. 

 

Nezajištění dodavatele 

Posledním důležitým identifikovaným rizikem je riziko nezajištění vhodného 

dodavatele Laser Game systému. Jak jsem nastínil výše, dodavatelů systému je několik, 

liší se především v kvalitě provedení celého systému. Systém bude následně užíván po 

několik let a z toho důvodu je třeba nepodcenit výběr tohoto dodavatele, který kromě 

samotného dodání zajišťuje i následný servis a technickou podporu. Pro snížení rizika 

tedy navrhuji osobní odzkoušení jednotlivých systémů, které jsou dostupné v ČR v již 

vybudovaných hernách a zároveň důkladné porovnání technických parametrů 

jednotlivých systémů. 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 

V závěrečné části této diplomové práce budou aplikovány znalosti a poznatky 

z předešlých kapitol a na jejich základě vytvořen komplexní návrh podnikatelského 

plánu pro založení Laser Game arény. 

 

3.1 Úvod 

Společnost, ve které aktuálně pracuji, se rozhodla pro rozšíření své podnikatelské 

činnosti. Jak již bylo nastíněno výše, společnost se v současné době zaměřuje na 

pronájem nebytových prostor, provoz restaurací, kaváren, heren a také několika 

sportovních zařízení. Právě segment sportovních zařízení bych chtěl obohatit o arénu 

pro hru Laser Game. 

 

Smyslem této práce je sestavení podnikatelského plánu, který by měl sloužit jako 

podklad pro rozhodnutí vedení o vhodnosti investice do tohoto nového oboru a 

posouzení její výhodnosti. 

 

Ještě než přejdu k samotnému návrhu, je třeba zmínit, že Laser Game aréna bude v 

podniku působit jako samostatné středisko a z toho důvodu budou veškeré další výstupy 

uvažovány samostatně, bez propojení s ostatní činností firmy. Tedy rozvaha, výkaz 

zisků a ztrát a další dokumenty budou uvažovat pouze finance spojené s Laser Game 

arénou, ostatní činnosti firmy nebudou v těchto dokumentech zahrnuty. Díky tomu bude 

možné nahlížet na projekt zcela nezávisle a bude možné lépe celému záměru 

porozumět. 

 

3.2 Exekutivní souhrn 

Stávající společnost AFSA s. r. o. se rozhodla pro rozšíření své podnikatelské činnosti. 

Z toho důvodu byli osloveni zaměstnanci společnosti, aby se podíleli na tomto rozšíření 

a přišli s vlastním návrhem, do čeho by mohl podnik investovat. 
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V následujícím podnikatelském plánu je zpracován projekt výstavby sportoviště 

s moderní hrou Laser Game. Projekt Laser Game je moderní interaktivní sportovní hra 

pro všechny věkové kategorie. Smyslem hry je simulace futuristické bitvy mezi dvěma 

šestičlennými týmy, z nichž každý člen disponuje zbraní a štítem. Cílem je co nejvyšší 

počet zásahů soupeřova štítu a tím i zisk vítězství pro svůj tým. V současné době 

zaznamenává Laser Game v České republice obrovský rozvoj a do příštích let skýtá 

velký potenciál. 

 

V podnikatelském plánu je zpracován konkrétní projekt výstavby takovéto arény 

v Hradci Králové. Lokalita byla vybrána s ohledem na vysokou koncentraci 

potenciálních zákazníků především z řad studentů středních a vysokých škol a zároveň 

nízkou konkurenci ostatních podobných zábavních středisek. Projekt jako takový je 

zajímavý především nevelkou počáteční investicí, která by neměla převýšit jeden a půl 

milionu korun. Tento projekt má navíc předpoklad návratnosti nejpozději do jednoho a 

půl roku od začátku provozu a na základě zkušeností je o tento druh zábavy velký 

zájem, což z něho dělá investici s nízkým rizikem. 

 

Zpracován byl také průzkum trhu v dané lokalitě, který odhalil značný zájem u tento 

druh zábavního střediska. Součástí plánu jsou také analýzy vnitřních a vnějších faktorů, 

marketingový mix, souhrn zřizovacích a provozních výdajů, reálné odhady 

návštěvnosti, tržeb a další konkrétní výstupy dokládající výhodnost investice. V závěru 

plánu jsou zpracovány také předběžné účetní výkazy na první tři roky provozu, které 

slibují velmi slušné, avšak stále reálné, zhodnocení vloženého kapitálu. 

  

3.3 Umístění arény 

Umístění herní arény je klíčové pro její budoucí úspěch. Nemá smysl budovat arénu 

tam, kde nebude dostatečná kupní síla, proto je nutné zvolit umístění s vysokou 

koncentrací mladých lidí, kteří budou arénu využívat především. Jak jsem již zmínil 

výše, aréna bude zřízena v Hradci Králové. Pro toto město jsem se rozhodl z několika 

důvodů – především se jedná o dostupnou lokalitu z hlediska aktuálního místa 

podnikání firmy, ve které pracuji a která by měla celý projekt realizovat. Dalším 
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důvodem je fakt, že přestože ve městě již jedna podobná aréna funguje, její umístění 

není příliš vhodné a stejně tak zázemí není na vysoké úrovni. Posledním důležitým 

důvodem je velký počet potenciálních zákazníků – především studentů. 

 

Ve městě žije dle údajů z roku 2011 přes 94000 obyvatel, dalšími potenciálními 

zákazníky jsou obyvatelé v aglomeraci města. Ve městě se kromě jiných škol nachází 

také Univerzita Hradec Králové, kterou navštěvuje více než 9000 studentů a další 

studenti navštěvují řadu středních škol. Všichni tito studenti jsou potenciálními 

zákazníky a měli by mít nezanedbatelný podíl na návštěvnosti arény (10). 

 

Z výše uvedených důvodů bych tedy volil jako vhodnou lokaci pro umístění arény 

budovu v jednom z areálů bývalých skladů na Moravském předměstí, které je jednoduše 

dostupné jak z centra města, tak z vysokoškolských kolejí městské univerzity. Zároveň 

se v okolí nachází několik dalších škol. Navíc tato lokace zajistí možné budoucí 

rozšíření a nejsme tedy limitováni rozlohou arény. 

 

3.4 Marketingový mix 

V další části této práce budou popsány jednotlivé části marketingového mixu týkající se 

provozu Laser Game arény. 

 

3.4.1 Produkt 

Základním produktem bude, jak již bylo zmíněno výše, nabízená služba - hra Laser 

Game, která bude nabízena v několika variantách. Celkový koncept poskytované služby 

by měl vypadat zhruba následovně. Zákazník si na webových stránkách Laser Game 

arény vybere dle aktuální obsazenosti čas hry, její typ, vyplní počet hráčů a zaškrtne 

možnost soukromé nebo veřejné hry. Tato volba má za následek možnost přidání 

dalších cizích hráčů do hry nebo rezervaci arény pro uzavřenou skupinu rezervujícího. 

Na základě rezervace bude aréna v objednaný čas připravena ke hře. Hráči by se měli 

dostavit v alespoň pětiminutovém předstihu, během kterého si obléknou vesty a 

vyslechnou základní pokyny ke hře. Následuje vstup do arény a patnáctiminutová 

(pokud není domluveno jinak) hra dle dohodnutých specifikací. Po uplynutí herní doby 
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je zvukovým a světelným signálem hra ukončena a hráči opouští prostor arény. Hráčům 

je následně nabídnuta výsledková listina a také občerstvení v podobě balených nápojů a 

pochutin. Z hygienických důvodů nebudou v prostorách nabízeny připravovaná jídla ani 

jiná nabídka potravin. 

 

Dle obecné definice produktu bude jádrem samotná hra Laser Game. Těsným obalem 

by se daly považovat aspekty jako vybavení vstupní haly, technická vybavenost herny, 

vesty a zbraně a podobně. Za vnější obal je potom možno považovat rezervační systém 

herny a webové stránky, poskytované občerstvení a podobně. 

 

3.4.2 Cena 

Stanovení ceny probíhá na základě několika aspektů. Nejdůležitějším je samozřejmě 

cenotvorba na základě finančního plánu, která je uvedena v další části podnikatelského 

plánu. V tuto chvíli se tedy zaměřím na další aspekty, kterými jsou například provedený 

výzkum, který dává informace o představě cenové hladiny potenciálních zákazníků. 

Dalším kritériem pro stanovení ceny je cena poskytování služeb v konkurenčních 

hernách. A posledním aspektem je cena substitučních služeb nabízených v okolí. 

 

Z průzkumu mezi respondenty vyplynulo, že tři čtvrtiny z nich jsou ochotni akceptovat 

cenu 90,- Kč za hru. Při zkoumání konkurenčních heren bylo zjištěno, že cena běžné hry 

se pohybuje od 80 do 120,- Kč a cena zlevněných her okolo 70,- Kč. To dává relativně 

slušný prostor pro cenovou tvorbu. Zároveň je však nutné mít na paměti, že především 

v počáteční fázi je třeba zákazníky přilákat a proto bude nevyhnutelné jít s cenou 

minimálně níže, než je konkurence. Pokud konkurenční aréna v Hradci Králové nabízí 

hru za 90,- Kč, bude vhodné jít alespoň v první fázi provozu herny pod tuto cenu. 

Ideální cenou se mi z toho pohledu jeví 75 – 80,- Kč za hru. Nejen, že je cena nižší než 

u konkurence, ale také z psychologického hlediska působí výše zmíněné cifry mnohem 

přívětivěji než 90,- Kč. Zároveň budou nabízeny slevy pro studenty, kdy po slevě bude 

cena za hru 60 – 70,- Kč a speciální cena pro školy, která bude stanovena individuálně. 

V případě škol však hraje roli také to, že budou arénu využívat v méně vytíženou dobu a 

zároveň přivedou do arény mnoho potenciálních zákazníků, proto bude cena výrazně 

upravena, reálně okolo 40,- Kč za hru. 
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Z dlouhodobého hlediska se na základě kalkulace nákladů počítá s udržitelnou cenou 

okolo 50,- Kč za školní, 80,- Kč za studentskou a 90,- Kč za nezlevněnou hru. V další 

fázi provozu je možné také nabízet permanentní vstupenky s možnými slevami, např. 5 

+ 1 vstup zdarma a podobně. 

 

Cena se bude také odvíjet od počtu hráčů, kteří budou společně v aréně. Při plném 

obsazení 12 hráči nebo v případě větších skupin bude poskytována procentuální sleva. 

 

3.4.3 Distribuce 

Distribuce, tedy v tomto případě místo provozu Laser Game arény, bylo nastíněno již 

v kapitole výše. Jako nejvhodnější lokalita se jeví areál skladů na Moravském 

předměstí, který disponuje několika objekty k pronájmu za velmi rozumné ceny a 

s dobrou dostupností z centra města, škol i vysokoškolských kolejních budov. 

 

Tyto areály jsou dlouhodobě nabízeny k pronájmu a zároveň má naše firma zkušenost 

s pronájmem jednoho z objektů, který byl několik let využíván jako skladiště 

restauračního vybavení. V tomto ohledu nebyl nikdy s pronajímatelem problém a vždy 

se snažil vycházet naší společnosti vstříc. I z toho důvodu bude navázání spolupráce 

snazší.  

 

Objekt poskytuje dostatečnou rozlohu, která je nutná k provozu této arény. Objekt má 

zároveň dobrou přístupovou cestu ze směru od centra města, která byla vybudována 

v nedávné době z důvodu vybudování několika obchodů v této lokalitě, což také 

přispívá k atraktivitě místa a vyššímu potenciálu návštěvnosti. Asi dvě stě metrů od 

plánovaného objektu arény se nachází zastávka MHD. 

 

 

3.4.4 Propagace 

Jako stěžejní forma propagace bude zvolena letáčková a plakátová kampaň, v menší 

míře potom vlastní internetová kampaň na sociálních sítích. Plakáty budou umísťovány 
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do škol, menz a jiných studentských zařízení, na městské reklamní plochy a podobně. 

Letáčky budou rozdávány na podobných místech s vysokou koncentrací mladých lidí. 

Obě výše zmíněné formy propagace představují relativně levnou a pro tyto potřeby 

velmi vhodnou metodu. Vlastními silami bude vedena také kampaň na sociální síti, kde 

bude formou vytvoření stránky Laser Game arény a formou soutěží o volné vstupy 

podporována návštěvnost. Do budoucna je také možné plánovat prostřednictvím 

sociální sítě a webových stránek nejrůznější turnaje pro rozšíření povědomí o tomto 

druhu zábavy.  

 

3.4.5 Lidé 

Aréna bude vedena stávajícím managementem firmy, proto budou zaměstnáni lidé 

pouze na obsluhu herny. Na tyto pozice bude realizováno výběrové řízení, kdy bude 

posuzováno zodpovědné jednání, příjemné vystupování, základní obsluha počítače a 

celkový dojem uchazeče. Aréna bude uzpůsobena tak, aby ji byl schopen obsloužit 

jeden člověk. Tento člověk bude mít na starosti prodej vstupenek, bude uvádět a 

poučovat hráče před vstupem do arény a obsluhovat kontrolní systém arény. K těmto 

aktivitám by mělo obsluze postačovat pětidenní školení, které bude probíhat formou 

zaučení přímo v aréně pod vedením zkušenější obsluhy herny. 

 

3.4.6 Procesy 

Jak již bylo nastíněno výše, většinu procesů v herně bude mít na starosti obsluha. Ta 

nejprve z rezervačního systému zjistí čas návštěvy zákazníka. Poté do systému zadá 

zákazníkovy požadavky a připraví arénu. Po příchodu uvede zákazníka do místnosti 

s technickým vybavením, kde si zákazník oblékne herní set (vestu a zbraň). Dále 

zákazníka poučí o provozním a bezpečnostním řádu herny a následně spustí hru, což 

umožní zákazníkovi vstoupit do arény. Po vstupu do arény obsluha vyřizuje požadavky 

dalších zákazníků, poskytuje servis nově příchozím nebo předchozím zákazníkům a 

kontroluje chod herny. Po skončení dané hry obsluha dohlédne na opuštění arény a 

vrácení technického vybavení zpět na místo. Zákazníkovi vytiskne výsledky a nabídne 

občerstvení. Zároveň uvádí další zákazníky do herny. 
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3.4.7 Prostředí 

Celkové prostředí herny bude vyvedeno v science fiction stylu a mělo by budit dojem 

futuristické akce. Konkrétní podoba arény bude navržena v průběhu realizace a bude 

záviset na prostorách objektu a technických možnostech. Základní struktura herny je do 

jisté míry daná i použitým technickým vybavením dodaným dodavatelem Laser Game 

systému. Aréna se bude postupně upravovat a v případě dostatečné klientely také 

rozšiřovat na více arén s větším počtem herních možností. 

 

3.5 Herní systém 

V této části práce se zaměřím na výběr herního systému. Jak již bylo zmíněno výše, pro 

evropský trh je nabízeno několik různých herních systémů v různých kvalitách a 

cenách. Na základě osobního vyzkoušení, referencí na internetu a v neposlední řadě 

konzultací s prodejcem bylo rozhodnuto, že bude pořízen systém LaserMaxx® od 

společnosti LaserGames B.V. Tento byl vybrán z důvodu nejlepších referencí, 

kvalitního dílenského zpracování a z důvodu českého zastoupení firmy, kdy je možné 

v českém jazyce jednat o kupních podmínkách, reklamačních záležitostech a podobně. 

 

Společnost LaserGames v současné době nabízí dvě možnosti distribuce svého herního 

systému. První možností je klasický prodej, druhou možností je potom pronájem 

zařízení s platbou za každou hru a vstupní investicí ve výši necelé poloviny celkové 

prodejní ceny. V tomto případě je také možné kdykoliv systém odkoupit do soukromého 

vlastnictví a cena bude ponížena o již zaplacenou vstupní investici. 

 

Na obrázku níže jsou uvedeny prodejní ceny za herní systém a jednotlivé komponenty. 

Z tabulky tedy vyplývá, že nákup herního systému pro 13 lidí (maximální počet hráčů je 

12, jedna sada náhradní) stojí při kurzu 28,- Kč/1 EUR asi 1 120 000,- Kč. 
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Obrázek 9: Prodejní ceny LaserMaxx systému (12) 

 

Na dalším obrázku jsou ceny při pronájmu herního systému. Vstupní investice by 

v tomto případě byla asi 475 000,- Kč. Možnost pronájmu s sebou však přináší další 

náklad, kterým je poplatek dodavateli herního systému za každého hráče za každou 

odehranou hru. Tento poplatek činí 0,89 centů, tedy asi 25 haléřů.  

 

 

Obrázek 10: Ceny pronájmu LaserMaxx systému (12) 

 



53 

 

Při pronájmu i prodeji herního systému je dodáno 13 kusů herních vest včetně herní 

zbraně, nabíječka vesty, řídící počítač s tiskárnou včetně veškerého software potřebného 

k provozu hry. Zároveň zajistí české zastoupení společnosti LaserGames proškolení 

obsluhy systému, dopravu a asistenci s instalací. 

 

3.6 Finanční plán 

V této kapitole bude sestaven finanční plán obsahující rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash 

flow a další dokumenty pro finanční náhled na plánované podnikání. Veškeré 

dokumenty budou uvažovány pouze pro herní středisko Laser Game a nebudou v něm 

uvažovány další aktivity firmy. Z toho důvodu nebudou v rozvaze, výsledovce a dalších 

podkladech finanční údaje ostatních firemních aktivit. 

 

3.6.1 Zřizovací výdaje 

Mezi zřizovací výdaje se řadí především výdaje na pořízení samotného herního 

systému, který představuje nejvyšší položku. Dalšími výdaji jsou výdaje na přestavbu 

skladovacích prostor na Laser Game arénu a její vybavení, vytvoření webových stránek 

s rezervačním systémem, náklady na propagaci a další. Veškeré zřizovací výdaje jsou 

shrnuty v tabulce níže. 

 

Tabulka 2: Zřizovací výdaje (Vlastní) 

Položka Cena 

Herní systém LaserMaxx 1 120 000 Kč 

Přestavba prostor 170 000 Kč 

Vybavení arény a ostatní 100 000 Kč 

Tvorba webových stránek 5 000 Kč 

Tvorba rezervačního systému 5 000 Kč 

Propagace (letáky a plakáty) 38 350 Kč 

Celkem 1 438 350 Kč 

 

Herní systém bude zakoupen za plnou cenu, čímž bude ihned ve vlastnictví naší 

společnosti. Důvodem je především dostatečný rozpočet společnosti, který umožní 

jednorázový nákup a zároveň tím nepřinese další výdaje v podobě potenciálních 
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nákladů za odehrané hry. Herní systém tedy vyjde při aktuálním kurzu na zhruba 1 

120 000,- Kč. 

 

Další položkou počáteční investice je přestavba prostor, které aktuálně slouží ke 

skladování. Přestavba bude probíhat z velké části svépomocí a většinu práce budou mít 

na starosti stávající dělničtí pracovníci, kteří pracují ve firmě. Z celkové částky 

170 000,- Kč bude 80 000,- použito na úpravu vzduchotechniky, která je aktuálně 

v nevyhovujícím stavu. Touto rekonstrukcí bude dosaženo požadovaných hygienických 

parametrů a vzduchotechnika tak bude moci sloužit pro výměnu a ohřev vzduchu 

v aréně i přidružených prostorách. 

 

Položka vybavení arény zahrnuje například nákup nábytku, sedacích souprav, skříněk 

na uschování oděvů během hry a ostatního vybavení. Přibližná kalkulace těchto výdajů 

je stanovena na 100 000,- Kč. 

 

Webové stránky bude mít na starosti dodavatel, který má na starosti webovou 

administrativu dalších firemních stránek. Stejně tak rezervační systém bude dodán tímto 

dodavatelem, celková cena by se měla pohybovat okolo 10 000,- Kč. 

 

Poslední položkou je propagace. Ta je rozdělena na „papírovou“ a elektronickou. 

Elektronická propagace bude řešena formou vytvoření stránky na sociální síti, která 

bude vytvořena a spravována obsluhou herny v mezičase mezi hraním a nepromítne se 

tak ve vstupních ani provozních výdajích. Papírová forma propagace je rozdělena na 

letákovou a plakátovou. Poptávka byla zadána dodavatelské firmě, která je schopna 

vyhotovit 30 000 barevných letáků formátu A5 při ceně 0,3 Kč/ks, tedy 9 000,- Kč 

celkem. K tomu je nutno připočítat mzdu rozdavačů letáků, kteří budou rozdávat letáky 

před školami a jinými společenskými budovami. Tato mzda činí 80,- Kč hrubého za 

hodinu práce. Při propagaci na třiceti místech po pěti dvouhodinových směnách to 

představuje náklady 24 000,- Kč. Plakáty ve formátu A3 budou vyhotoveny v počtu 100 

ks za cenu 3,5 Kč/ks a budou vystaveny na veřejných plochách za průměrnou cenu 50,- 

Kč/ks, tedy 5000,- Kč celkem. Celkové výdaje na propagaci tedy představují 38 350,- 

Kč. 
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Veškeré zřizovací výdaje budou pokryty z jeden a půl milionového vkladu společníka. 

Tento vklad je samozřejmě zahrnut ve výkazech v dalších kapitolách. 

 

3.6.2 Provozní výdaje 

V předchozí kapitole jsou shrnuty zřizovací náklady. V této kapitole budou rozebrány 

náklady na provoz, které bude muset firma vynaložit každý měsíc na mzdy, energie, 

údržbu, prezentaci a celkový chod herny. 

 

Prvním výdajem je nájem prostor, kde bude aréna umístěna. Po předběžném průzkumu 

vytipovaných prostor, které jsou nabízeny k pronájmu, bylo zjištěno, že cena 

odpovídajícího objektu je v průměru 38 000,- Kč měsíčně bez zahrnutí výdajů na 

energie. 

 

Energetická náročnost provozu byla propočtena na základě odhadu výdajů na vytápění, 

odběru elektrické energie a vody. Vytipované prostory jsou vytápěny plynem. Vytápěny 

budou dvě části objektu, tedy samotná aréna, kde bude během provozu udržována 

teplota okolo dvaceti stupňů (z důvodu fyzické aktivity hráčů není nutné vytápět na 

vyšší teplotu). Druhou vytápěnou částí bude místnost před arénou s posezením, barem a 

přidruženým sociálním zařízením, kde bude vytápěno dle aktuální potřeby. Prostory 

arény jsou temperovány teplovzdušným systémem, kdy se přivádí vzduch zvenku a 

ohřívá se ve výměníku. Tento teplovzdušný systém vytápění současně zajišťuje výměnu 

vzduchu tak, aby byly plněny hygienické normy. Ostatní prostory zařízení jsou 

vytápěny teplovodním systémem. Celkové výdaje na vytápění by se měly pohybovat 

v rozmezí 100 000 – 130 000,- Kč ročně, což představuje v průměru asi 10 000,- Kč 

měsíčně, kdy je v zimních měsících samozřejmě nutno počítat s vyššími výdaji na 

vytápění než v létě. Další energetickou položkou je spotřeba elektrické energie. 

Elektřina bude využívána k provozu vzduchotechniky, napájení systému pro provoz 

hry, počítačů, osvětlení a dalších zařízení. Celkem by se měly tyto výdaje pohybovat na 

hranici pěti tisíc korun. Posledním energetickým nákladem je spotřeba vody. Ta bude 

využita pro provoz sociálního zařízení, počítá se s odběrem v ceně do jednoho tisíce 

korun. Celkem tedy energetické výdaje představují odhadem asi 16 000,- Kč. 
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Další položkou výdajů jsou mzdy. Trvale budou zaměstnáni tři lidé, kteří budou 

pracovat na šestihodinové směny. K nim budou dle potřeby a návštěvnosti herny 

doplněni brigádníci. Dvě šestihodinové směny odpovídají otevírací době herny, která 

bude v první fázi provozu od 10 do 22 hodin. Šestihodinová směna byla zvolena navíc 

ještě z toho důvodu, že není nutné během šesti hodin poskytovat přestávku, což by 

zkomplikovalo provoz herny při obsluze jedním zaměstnancem. V průběhu dalších 

měsíců bude sledována návštěvnost herny a provozní doba bude případně upravena. 

Formou brigádnické práce bude zajištěn také úklid herny, který bude probíhat denně 

před zahájením provozu. Mzdové výdaje na jednoho zaměstnance by při takovém 

provozu, tedy 120 hodinách měsíčně, měly být 14 740,- Kč měsíčně. Výpočet těchto 

výdajů je znázorněn v tabulce níže. Při takovýchto mzdových výdajích bude čistá mzda 

zaměstnance 9640,- Kč. Při zaměstnání tří zaměstnanců tedy budou mzdové výdaje 33 

000,- Kč a výdaje na zdravotní a sociální pojištění dalších 11 400,- Kč. Dále se 

přepokládá občasná výpomoc brigádníků a uklízecí činnost. Celkové mzdové výdaje by 

se tedy měly pohybovat okolo 50 000,- Kč měsíčně. 

 

Tabulka 3: Výpočet mzdy obsluhy herny (Vlastní) 

Položka Částka 

Hrubá mzda 11 000 Kč 

Sociální pojištění hrazené zaměstnancem 715 Kč 

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem 495 Kč 

Superhrubá mzda  14 740 Kč 

Základ pro výpočet daně 14 800 Kč 

Záloha na daň 2 220 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

Daň po uplatnění slev 150 Kč 

Daň po daňovém zvýhodnění 150 Kč 

Čistá mzda 9 640 Kč 

 

 

Výdaje na mzdy by bylo možné snížit zaměstnáním výhradně brigádníků, nicméně 

z dlouhodobého hlediska je vhodnější provozovat arénu se stálým zkušeným 

personálem, který zajistí bezproblémový chod herny. 
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Díky jednorázovému nákupu herního systému není nutné uvažovat další výdaje spojené 

s počtem odehraných her a poplatky za tyto hry. 

 

Pro hernu je nutné zajistit také internetové připojení a mobilní telefonní linku. Obě 

služby budou sjednány u operátora O2, se kterým má naše společnost dlouholeté 

zkušenosti. Náklady na obě tyto služby by neměly přesáhnout 1 000,- Kč měsíčně. 

 

Do výdajů je nutné započíst také správu webu a rezervačního systému a webhosting. 

Jednat se bude především o změny ve webové prezentaci, úpravy v rezervačním 

systému a podobně, kdy by se výdaje na tyto akce měly pohybovat okolo pěti set korun 

měsíčně. 

 

Posledním výdajem jsou náklady na údržbu herny, případné opravy a další drobné 

náklady. Do těchto nákladů spadají například opravy vybavení herny, náklady na 

hygienické potřeby sociálního zařízení, drobná propagace a podobně. Celkem je na tyto 

výdaje vyčleněno 6 000,- Kč měsíčně. 

 

Tabulka 4: Předpokládané provozní výdaje (Vlastní) 

Položka Cena 

Nájem 38 000 Kč 

Energie 16 000 Kč 

Mzdy 50 000 Kč 

Komunikační linky 1 000 Kč 

Správa webu 1 000 Kč 

Údržba herny a ostatní náklady 6 000 Kč 

Provozní výdaje celkem 112 000 Kč 

 

 

3.6.3 Náklady 

V této kapitole budou zhodnoceny zřizovací a provozní náklady a zároveň bude 

vypracován přehled, který zahrne předpokládané náklady na první tři roky provozu. 

 

Ještě před samotným přehledem nákladů je třeba vypracovat plán daňových odpisů pro 

nakoupený herní systém LaserMaxx. Systém LaserMaxx spadá do 2. odpisové skupiny 
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a je zařazen do sportovního vybavení. Na základě toho je odepisován po dobu pěti let. 

Pro optimalizaci nákladů jsem zvolil zrychlené odpisy, které jsou znázorněny 

v tabulkovém přehledu níže. 

 

Tabulka 5: Odpisový plán herního systému (Vlastní) 

Rok Výchozí cena Odpisy Oprávky Zůstatková cena 

1. 1 120 000 Kč 224 000 Kč 224 000 Kč 896 000 Kč 

2. 1 120 000 Kč 358 400 Kč 582 400 Kč 537 600 Kč 

3. 1 120 000 Kč 268 800 Kč 851 200 Kč 268 800 Kč 

4. 1 120 000 Kč 179 200 Kč 1 030 400 Kč 89 600 Kč 

5. 1 120 000 Kč 89 600 Kč 1 120 000 Kč 0 Kč 

 

 

Nyní je již možné sestavit předpokládaný plán nákladů pro první tři roky provozu Laser 

Game arény. V první části jsou zřizovací náklady, které již v dalších letech nejsou 

obsáhnuty. V dolní části tabulky jsou náklady, s kterými je nutno počítat v prvním i 

každém dalším roce. Přehled pro zjednodušení uvažuje zřízení arény k začátku roku, 

proto se náklady pro jednotlivé roky nemění. Zároveň je uvažováno zachování 

daňových sazeb pro budoucí roky. 

 

 

Tabulka 6: Přehled nákladů pro první tři roky provozu (Vlastní) 

Náklady 1. rok 2. rok 3. rok 

Přestavba prostor 170 000 Kč - - 

Vybavení arény 100 000 Kč - - 

Tvorba webových stránek 5 000 Kč - - 

Tvorba rezervačního systému 5 000 Kč - - 

Propagace 38 350 Kč - - 

Nájem 456 000 Kč 456 000 Kč 456 000 Kč 

Energie 192 000 Kč 192 000 Kč 192 000 Kč 

Mzdové náklady 396 000 Kč 396 000 Kč 396 000 Kč 

SP a ZP 134 640 Kč 134 640 Kč 134 640 Kč 

Odpisy 224 000 Kč 358 400 Kč 268 800 Kč 

Komunikační linky 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 

Správa webu 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 

Údržba herny, propagace, ostatní 72 000 Kč 72 000 Kč 72 000 Kč 

Celkem 1 816 990 Kč 1 633 040 Kč 1 545 600 Kč 
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3.6.4 Předpokládaná návštěvnost 

Stěžejní pro chod celé herny je její návštěvnost, respektive výnosy, které z této 

návštěvnosti plynou. Proto je důležité co nejpřesněji odhadnout možnou návštěvnost 

herny ještě před jejím zahájením, aby bylo zřejmé, zda má projekt reálnou návratnost či 

nikoli. Celková kapacita herny je 12 hráčů na každou hru. Reálné využití herny jsou 3 

hry za hodinu, což při dvanáctihodinovém provozu umožňuje uspokojit 432 hráčů 

denně. 

 

Při určování návštěvnosti byly použity tři metody, kterými bylo dospěno k průměrné 

předpokládané návštěvnosti v tabulce v předchozí kapitole. První metodou byla 

konzultace s kolegy, kteří provozují Laser Game arénu v Pardubicích, což je město 

nedaleké Hradci Králové jak svou polohou, tak velikostí a složením obyvatelstva. Proto 

považuji data od těchto kolegů za velmi relevantní a přínosné. Dále byla sledována 

návštěvnost heren v jiných městech dle rezervačních systémů na webových stránkách. 

Třetí metodou byl potom dotazníkový průzkum na sociální síti. Ze všech těchto metod 

byla následně zprůměrována data a vypracována tabulka průměrné návštěvnosti pro 

různou denní dobu a jednotlivé dny v týdnu. 

 

 

Tabulka 7: Předpokládaná průměrná návštěvnost herny v procentech (Vlastní) 

 

10:00 - 15:00 15:00 - 17:00 17:00 - 21:00 21:00 - 22:00 

Pondělí 20% 40% 65% 50% 

Úterý 20% 40% 65% 50% 

Středa 20% 40% 65% 50% 

Čtvrtek 20% 40% 65% 50% 

Pátek 20% 50% 70% 60% 

Sobota 40% 60% 70% 65% 

Neděle 40% 60% 65% 50% 

 

 

Na základě tabulky výše je zpracována ještě tabulka s konkrétním počtem návštěvníků 

v daných časových intervalech. V této tabulce je počet hráčů vždy zaokrouhlen na celé 

hráče. 
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Tabulka 8: Předpokládaná průměrná návštěvnost herny (Vlastní) 

  10:00 - 15:00 15:00 - 17:00 17:00 - 21:00 21:00 - 22:00 

Pondělí 36 29 94 18 

Úterý 36 29 94 18 

Středa 36 29 94 18 

Čtvrtek 36 29 94 18 

Pátek 36 36 101 22 

Sobota 72 43 101 23 

Neděle 72 43 94 18 

 

 

3.6.5 Tržby 

Hlavním zdrojem tržeb bude při provozu Laser Game arény prodej vstupného. Výši 

tržeb je možné odhadnout na základě předpokládané návštěvnosti v tabulce z předchozí 

kapitoly. Zároveň byla v předchozích kapitolách navrhnuta cena, která je vytvořena na 

základě trendu cen u konkurenčních zábavních podniků, na základě odhadu nákladů 

spojených s provozem Laser Game arény a na základě průzkumu u potenciálních 

zákazníků. Tím bylo dosaženo odhadu optimální ceny, která činí pro první rok 75,- Kč 

za běžné vstupné, 65,- Kč studentské vstupné a 40,- Kč snížené vstupné pro školy. Po 

jednom roce by mělo dojít ke zvýšení vstupného ve všech výše zmíněných kategoriích o 

10,- Kč, což by měla být dlouhodobě udržitelná cena. Veškeré výše uvedené ceny jsou 

včetně DPH. 

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že průměrná cena pro první rok by se měla pohybovat 

okolo 65,- Kč a v dalších letech okolo 75,- Kč. V tabulce níže je uveden přehled tržeb, 

kterých by mělo být dosaženo v jednotlivých částech dnů a jednotlivých dnech v týdnu. 

Tyto tržby jsou kalkulovány na základě odhadu vytíženosti arény při průměrné ceně 

65,- Kč za osobu a hru, což odpovídá cenám pro první rok provozu. Pro srovnání, při 

plné kapacitě arény by byly tržby při třech hrách za hodinu (1 hra trvá 15 minut, 5 

minut je počítáno pro výměnu hráčů v aréně) a plné kapacitě, tedy 12 hráčích, 2340,- 

Kč za hodinu provozu. 
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Tabulka 9: Předpokládané týdenní tržby pro první rok provozu (Vlastní) 

  10:00 - 15:00 15:00 - 17:00 17:00 - 21:00 21:00 - 22:00 Denní tržby 

Pondělí 2 340 Kč 1 872 Kč 6 084 Kč 1 170 Kč 11 466 Kč 

Úterý 2 340 Kč 1 872 Kč 6 084 Kč 1 170 Kč 11 466 Kč 

Středa 2 340 Kč 1 872 Kč 6 084 Kč 1 170 Kč 11 466 Kč 

Čtvrtek 2 340 Kč 1 872 Kč 6 084 Kč 1 170 Kč 11 466 Kč 

Pátek 2 340 Kč 2 340 Kč 6 552 Kč 1 404 Kč 12 636 Kč 

Sobota 4 680 Kč 2 808 Kč 6 552 Kč 1 521 Kč 15 561 Kč 

Neděle 4 680 Kč 2 808 Kč 6 084 Kč 1 170 Kč 14 742 Kč 

Týdenní tržba celkem 88 803 Kč 

 

 

Tržby v tabulce jsou vypočítány včetně DPH. Týdenní příjmy bez DPH jsou potom 

73391,- Kč. Příjem v prvním roce by se tedy měl pohybovat okolo 3 817 000,- Kč bez 

DPH. 

 

V následující tabulce jsou uvedeny odhady tržeb pro provoz v dalších letech. Zde se již 

počítá s navýšenou průměrnou cenou 75,- Kč za osobu a hru. Odhad návštěvnosti 

zůstává beze změny. 

 

Tabulka 10: Předpokládané týdenní tržby pro další roky provozu (Vlastní) 

  10:00 - 15:00 15:00 - 17:00 17:00 - 21:00 21:00 - 22:00 Denní tržby 

Pondělí 2 700 Kč 2 160 Kč 7 020 Kč 1 350 Kč 13 230 Kč 

Úterý 2 700 Kč 2 160 Kč 7 020 Kč 1 350 Kč 13 230 Kč 

Středa 2 700 Kč 2 160 Kč 7 020 Kč 1 350 Kč 13 230 Kč 

Čtvrtek 2 700 Kč 2 160 Kč 7 020 Kč 1 350 Kč 13 230 Kč 

Pátek 2 700 Kč 2 700 Kč 7 560 Kč 1 620 Kč 14 580 Kč 

Sobota 5 400 Kč 3 240 Kč 7 560 Kč 1 755 Kč 17 955 Kč 

Neděle 5 400 Kč 3 240 Kč 7 020 Kč 1 350 Kč 17 010 Kč 

Celkem 102 465 Kč 

 

 

Pro další zpracování je opět nutné od tržeb s daní odečíst DPH, příjem bez daně bude 

tedy 84682,- Kč týdně. Příjem za druhý a další roky podnikání by se měl pohybovat 

okolo 4 403 000,- Kč bez daně. Dalším zdrojem tržeb bude prodej doplňkového 

sortimentu, jakým budou energetické nápoje, nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje, 
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balené občerstvení a podobně. Tento doplňkový sortiment však bude vytvářet minimální 

zisk a v tomto přehledu nebude zpracován. 

 

3.6.6 Účetní výkazy 

V této kapitole jsou zpracovány zkrácené verze jednotlivých účetních výkazů, které 

obsahují pouze nenulové položky. Výkazy v plném rozsahu jsou k dispozici 

v přílohách. 

 

Jak bylo předesláno výše, výkazy jsou pro přehlednost zpracovány pouze za středisko 

Laser Game arény a ostatní činnosti firmy zde nejsou zobrazeny. 

 

Prvním z účetních výkazů je rozvaha. Ta je zpracována ve zkrácené verzi a zobrazuje 

stavy ke konci prvních tří let podnikání. Průběh aktiv i pasiv je ve všech třech letech 

podnikání podobný. Rozdíly se objevují v hodnotě dlouhodobého majetku, kde dochází 

k odepisování pořízeného herního systému. Pro názornost přírůstku finančních 

prostředků z provozu arény je také zachován krátkodobý finanční majetek, který by 

však byl s největší pravděpodobností přesunut do jiné sféry podnikání, případně 

investován do rozšíření arény. Posledním patrným rozdílem je krátkodobá finanční 

výpomoc společníka, která činí jeden a půl milionu, a která je v druhém roce podnikání 

splacena. 
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Tabulka 11: Rozvaha - strana aktiv (částky uvedeny v tisících Kč) (Vlastní) 

označení AKTIVA řád 1. rok 2. rok 3. rok 

  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 3 562 4 452 6 785 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 

B.   Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 896 538 269 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 013 896 538 269 

  3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 896 538 269 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 

C.   Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 2 666 3 914 6 516 

C. I.   Zásoby   (ř.33 až 38) 032 0 0 0 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 

C. III.   Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 0 0 0 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 2 666 3 914 6 516 

C. IV. 1 Peníze 059 72 66 48 

  2 Účty v bankách 060 2 594 3 848 6 468 

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 0 0 0 
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Tabulka 12: Rozvaha - strana pasiv (částky uvedeny v tisících Kč) (Vlastní) 

označen
í 

PASIVA řád 1. rok 2. rok 3. rok 

  PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 86 + 119) 067 3 562 4 452 6 785 

A
. 

  Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 1 620 3 864 6 180 

A
. 

I.   Základní kapitál (ř. 70 až  72) 069 0 0 0 

A
. 

II.   Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 0 0 0 

A
. 

III.   
Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní 
fondy ze zisku  (ř. 80 + 81) 079 0 0 0 

A
. 

IV
. 

  Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 83 + 84) 082 0 1 620 3 864 

A
. 

IV
. 

1 Nerozdělený zisk minulých let  083 0 1 620 3 864 

A
. 

V.   
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-)  085 

1 620 2 244 2 316 
  /ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/   

B
. 

  Cizí zdroje      (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 1 942 588 605 

B
. 

I.   Rezervy   (ř. 88 až 91) 087 0 0 0 

B
. 

II.   Dlouhodobé závazky  (ř. 93 až 102) 092 0 0 0 

B
. 

III.   Krátkodobé závazky  (ř. 104 až 114) 103 442 588 605 

B
. 

III. 1 Závazky z obchodních vztahů 104 18 18 18 

    5 Závazky k zaměstnancům 108 33 33 33 

    6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 109 11 11 11 

    7 Stát - daňové závazky a dotace 110 380 526 543 

B
. 

IV
. 

  Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 116 až 118) 115 1 500 0 0 

    3 Krátkodobé finanční výpomoci 118 1 500 0 0 

C
. 

I.   Časové rozlišení  (ř. 120 + 121) 119 0 0 0 

 

Dalším ze zpracovávaných výkazů je výkaz zisků a ztrát. Ten je opět zpracován ke 
konci prvních tří let podnikání.  
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Tabulka 13: Výkaz zisku a ztrát (částky uvedeny v tisících Kč) (Vlastní) 

a b   c 

Skutečnost v účetním 
období 

1. rok 2. rok 3. rok 

A
. 

  Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 0 

II. Výkony  (ř. 05+06+07) 04 3 817 4 403 4 403 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 3 817 4 403 4 403 

B
. 

  Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 08 1 062 744 744 

B
. 

  

1 Spotřeba materiálu a energie 09 292 192 192 

B
. 

2 Služby 10 770 552 552 

+ Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 11 2 755 3 659 3 659 

C
. 

  Osobní náklady 12 531 531 531 

C
. 

  

1 Mzdové náklady 13 396 396 396 

C
. 

3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 135 135 135 

D
. 

  Daně a poplatky 17 0 0 0 

E
. 

  Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 224 358 269 

F.   
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu (ř. 23+24 ) 22 0 0 0 

G
. 

  
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 25 0 0 0 

H
. 

  Ostatní provozní náklady 27 0 0 0 

I.   Převod provozních nákladů 29 0 0 0 

* 
Provozní výsledek hospodaření 30 

2 000 2 770 2 859 
/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/   

J.   Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 

  
VII
. 

  
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 
36) 

33 0 0 0 

* 
Finanční výsledek hospodaření 48 

0 0 0 
 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/   

Q
. 

  Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 380 526 543 

Q
. 

  1      -splatná 50 380 526 543 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 52 1 620 2 244 2 316 

R
. 

  Mimořádné náklady 54 0 0 0 

S
. 

  Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 0 0 

T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 0 

*** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 
59) 

60 1 620 2 244 2 316 

**** 
Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 
53 - 54) 

61 2 000 2 770 2 859 
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Z výkazu zisku a ztrát je patrné, že zisk v průběhu let roste. Vyšší rozdíl mezi prvním a 
druhým rokem podnikání je zapříčiněn zejména počátečními investicemi do vybavení 
herny a dalšími nákladovými položkami. V dalších letech by se měl zisk ustálit a měl by 
být přímo úměrný počtu návštěvníků arény. 

 

Posledním z výkazů, které byly zpracovány, je přehled peněžních toků neboli cashflow. 

 

Tabulka 14: Výkaz cashflow za první tři roky podnikání (částky uvedeny v tisících Kč) (Vlastní) 

P
. 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 
účetního období 0 2 666 3 914 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)       

Z.     Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 2 000 2 770 2 859 

A
. 

1   Úpravy o nepeněžní operace 224 358 269 

A
. 

1 1 
Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému 
majetku 

224 358 269 

A
. 

*   
Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. 
kapitálu a mim.položkami 2 224 3 128 3 128 

A
. 

2   Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu 1 942 -1 354 17 

A
. 

2 2 
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných 
účtů pasiv 

1 942 -1 354 17 

A
. 

**   
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 
mimořádnými položkami 4 166 1 774 3 145 

A
. 

5   
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá 
období 

-380 -526 -543 

A
. 

**
* 

  Čistý peněžní tok z provozní činnosti  3 786 1 248 2 602 

  Peněžní toky z investiční činnosti       

B
. 

1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -1 120 0 0 

B
. 

**
* 

  Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  -1 120 0 0 

  Peněžní toky z finančních činností       

C
. 

**
* 

  Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  0 0 0 

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 2 666 1 248 2 602 

R
. 

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 2 666 3 914 6 516 
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3.6.7 Finanční ukazatele 

V části finanční ukazatele bude věnována pozornost bodu zvratu a rentabilitě. 

 

Bod zvratu 

Jedním ze zajímavých ukazatelů je bod zvratu. Na základě bodu zvratu je možné určit, 

kolik zákazníků ročně musíme obsloužit, aby se provoz arény vyplatil.  

 

Pro výpočet jsou použity tři veličiny. První z nich jsou fixní náklady, které představují 

součet všech nákladů na provoz herny nezávislých na počtu odehraných her. Suma 

těchto nákladů pro první rok je 1 744 990,- Kč. Další veličinou použitou pro výpočet 

bodu zvratu je průměrná cena za jednu hru. Ta činí v prvním roce 53,7 Kč. A poslední 

veličinou jsou variabilní náklady. Ty v tomto případě představují náklady na opravu 

herního vybavení, část nákladů na energie a část nákladů na údržbu herny. Celkem by 

se měly variabilní náklady na jednu hru pohybovat okolo 3,- Kč. 

 

  
 á š ě í ů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Bod zvratu návštěvnosti herny (Vlastní) 
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Z výsledku je patrné, že nulového zisku je dosaženo při počtu 34 418 zákazníků ročně. 

V porovnání s očekávanou návštěvností lze hovořit o velmi dobrém výsledku, neboť 

očekávaná návštěvnost je přes 71 000 návštěvníků ročně. Zisk tedy bude generován i 

v případě, že by počet zákazníků nedosáhl očekávaných hodnot. 

 

Ukazatele rentability 

Prvním ze zjišťovaných ukazatelů je rentabilita aktiv (ROA). Ta vyjadřuje poměr mezi 

aktivy, kterými firma disponuje a výsledkem hospodaření před zdaněním. Druhou 

počítanou rentabilitou je rentabilita tržeb (ROS), která vyjadřuje poměr zisku 

z celkových tržeb. Výsledky těchto rentabilit pro první tři roky podnikání jsou uvedeny 

v tabulce níže. 

 

Tabulka 15: Ukazatele rentability (výsledky v procentech) (Vlastní) 

Ukazatel 1. rok 2. rok 3. rok 

ROA 56,15 62,22 42,14 

ROS 52,40 62,91 64,93 

 

 

Na ukazateli rentability aktiv je patrný malý růst ve druhém roce a velký pokles ve 

třetím roce. To je způsobeno především tím, že velký kapitál z tržeb je bez využití držen 

v podniku. Tento kapitál by byl pravděpodobně investován do dalšího rozvoje 

podnikání, případně do jiné sféry podnikání. 

 

Ukazatel rentability tržeb má rostoucí trend, což značí, že z každé koruny tržeb má 

firma v průběhu let vyšší zisk. 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci byl sestaven podnikatelský plán vybudování Laser Game arény jako 

moderního místa pro sportovní vyžití a trávení volného času, které by mělo oslovit 

zákazníky právě svojí netradičností a originalitou na českém trhu. Tento plán by měl 

sloužit především k oslovení a zaujmutí investora, který by měl projekt financovat. 

Investor, kterým je majitel firmy, ve které pracuji, má aktuálně na výběr z několika 

návrhů rozšíření podnikatelské činnosti. Z toho důvodu jsem se rozhodl pro zpracování 

netradiční formy podnikání, která by měla investora přesvědčit o potenciálu tohoto trhu 

zábavy. O investici do konkrétního oboru podnikání bude rozhodnuto v průběhu 

letošního roku. Tento podnikatelský plán však nemusí sloužit pouze účelu oslovení 

tohoto investora. Může být dobře použit také pro založení nové společnosti v tomto 

podnikatelském segmentu. Zejména relativně rychlou návratností se jedná o vhodný 

začátek podnikání pro široké spektrum začínajících podnikatelů. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, hlavním cílem této práce je oslovení investora k investici do 

projektu Laser Game arény. Dále byla práce rozdělena na několik dílčích kapitol, 

z nichž každá měla tomuto hlavnímu cíli dopomoci. Na začátku práce šlo o představení 

herního systému a popsání principů této hry, ale i určení pozice této formy zábavy 

v České republice. V další části práce byly zpracovány vnější a vnitřní analýzy, které 

ukázaly postavení potenciální firmy vzhledem k jejímu okolí, stejně tak jako její vnitřní 

strukturu a vlastní možnosti. Součástí práce bylo také zpracování průzkumu, který by 

dokázal konkretizovat požadavky zákazníků a přizpůsobit tak plánované sportoviště 

jejich potřebám. V části vlastního návrhu byl zpracován exekutivní souhrn, který je 

jednou z nejdůležitějších částí celého podnikatelského plánu. Byl zpracován s ohledem 

na to, aby zaujal investora k prostudování celého podnikatelského plánu. V dalších 

částech návrhu jsou potom zpracovány účetní výkazy s odhady na první tři roky 

provozu podnikání a v závěru práce jsou také uvedeny některé finanční ukazatele, které 

prezentují výstupy finančního plánu. 

 

Podnikatelský plán by mohl být v případě kladné odezvy rozšířen o navazující 

vybudování celé sítě těchto sportovišť ve větších městech České republiky. V takovém 

případě by bylo vhodné odlišit tyto Laser Game arény, například zavedením jednotného 
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tematického vzhledu všech arén a podobně. Zároveň by takové rozšíření nabízelo další 

možnosti, jako například pořádání meziměstských turnajů, setkání hráčů z celé 

republiky a další.  



71 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

1) About us. Laser Force Tag [online]. 2013 [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: 
http://www.laserforcetag.com/about-us 

 

2) BLACKWELL, Edward. Podnikatelský plán. Praha: Readers International 

Prague, 1993, 134 s. ISBN 80-901-4541-8. 

 

3) business.center.cz, [Online] [Citace: 31.3.2014] Dostupné z: 
http://www.business.center.cz 

 

4) Businessinfo.cz, [Online] [Citace: 31.3.2014] http://www.businessinfo.cz 

 

5) FOTR, Jiří. Jak připravit optimální podnikatelský projekt. Praha: Eurovia, 1993, 

117 s. ISBN 80-901-1860-7.  

 

6) FOTR, Jiří. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 

2005, 356 s. ISBN 80-247-0939-2. 

 

7) HANZELKOVÁ, Alena. Strategický marketing: teorie pro praxi. Vyd. 1. Praha: 

C.H. Beck, 2009, xix, 170 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-120-8. 

 

8) Inflace. Český statistický úřad [online]. 2014 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace 

 

9) KORÁB, Vojtěch. KORÁB. Podnikatelský plán. 1. vyd. Brno: Computer Press, 

2007, 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. 

 



72 

 

10) MARTÍNEK, Lukáš. O městě. Hradec Králové: Oficiální stránky statutárního 

města [online]. 2012 [cit. 2014-04-15]. Dostupné z: 
http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/o-meste 

 

11) PAVLEČKA, Václav. Marketingový mix. M-Journal [online]. 2008 [cit. 2014-

04-15]. Dostupné z: http://www.m-journal.cz/cs/marketing/uvod-do-

marketingu/marketingovy-mix__s299x383.html 

 

12) Product. LaserMaxx [online]. 2013 [cit. 2013-12-10]. Dostupné z: 
http://www.lasermaxx.com/en/lasertag-product 

 

13) STŘELEC, Jiří. Porterův model konkurenčních sil. Vlastní cesta [online]. 2012 

[cit. 2014-04-15]. Dostupné z: http://www.vlastnicesta.cz/metody/porteruv-

model-konkurencnich-sil-1/ 

 

14) SWOT. Wikipedia [online]. 2013 [cit. 2014-03-15]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/SWOT 

 

15) VEBER, Jaromír, Jitka SRPOVÁ a kolektiv. Podnikání: Malé a střední firmy. 2. 

vyd. Praha: Grada, 2008. 320 s. ISBN 978-80-247-2409-6 

 

 

16) WUPPERFELD, Udo. Podnikatelský plán pro úspěšný start. Vyd. 1. Praha: 

Management Press, 2003, 159 s. ISBN 80-726-1075-9. 

 

Zákony 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  



73 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: SWOT analýza (14) ...................................................................................... 17 

Obrázek 2: Porterův model pěti sil (13) ......................................................................... 19 

Obrázek 3: Graf bodu zvratu (Vlastní) ........................................................................... 29 

Obrázek 4: Graf k dotazu č. 1 „Využívali byste novou Laser Game arénu ve Vašem 

městě?“ (Vlastní) ............................................................................................................ 36 

Obrázek 5: Graf k dotazu č. 2 „Jak často byste využívali Laser Game arénu?“ (Vlastní)

 ........................................................................................................................................ 36 

Obrázek 6: Graf k dotazu č. 3 „Jakou maximální cenu byste byli ochotni zaplatit za 

jednu patnáctiminutovou hru?“ (Vlastní) ....................................................................... 37 

Obrázek 7: Graf k dotazu č. 4 „Váš věk?“(Vlastní) ....................................................... 37 

Obrázek 8: Graf k dotazu „Pohlaví“ (Vlastní) ............................................................... 38 

Obrázek 9: Prodejní ceny LaserMaxx systému (12) ....................................................... 52 

Obrázek 10: Ceny pronájmu LaserMaxx systému (12) .................................................. 52 

Obrázek 11: Bod zvratu návštěvnosti herny (Vlastní) .................................................... 67 

 

  



74 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Tabulka rizik projektu (Vlastní) ................................................................... 42 

Tabulka 2: Zřizovací výdaje (Vlastní) ............................................................................ 53 

Tabulka 3: Výpočet mzdy obsluhy herny (Vlastní) ......................................................... 56 

Tabulka 4: Předpokládané provozní výdaje (Vlastní) .................................................... 57 

Tabulka 5: Odpisový plán herního systému (Vlastní) ..................................................... 58 

Tabulka 6: Přehled nákladů pro první tři roky provozu (Vlastní) .................................. 58 

Tabulka 7: Předpokládaná průměrná návštěvnost herny v procentech (Vlastní) .......... 59 

Tabulka 8: Předpokládaná průměrná návštěvnost herny (Vlastní) ................................ 60 

Tabulka 9: Předpokládané týdenní tržby pro první rok provozu (Vlastní) ..................... 61 

Tabulka 10: Předpokládané týdenní tržby pro další roky provozu (Vlastní) ................. 61 

Tabulka 11: Rozvaha - strana aktiv (částky uvedeny v tisících Kč) (Vlastní) ................ 63 

Tabulka 12: Rozvaha - strana pasiv (částky uvedeny v tisících Kč) (Vlastní) ................ 64 

Tabulka 13: Výkaz zisku a ztrát (částky uvedeny v tisících Kč) (Vlastní) ....................... 65 

Tabulka 14: Výkaz cashflow za první tři roky podnikání (částky uvedeny v tisících Kč) 

(Vlastní) .......................................................................................................................... 66 

Tabulka 15: Ukazatele rentability (výsledky v procentech) (Vlastní) ............................. 68 

 

  



75 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Rozvaha ke konci 1. roku podnikání ................................................................. I 

Příloha 2: Výkaz zisku a ztrát ke konci 1. roku podnikání .............................................. V 

Příloha 3: Cashflow ke konci 1. roku podnikání ........................................................... VII 

Příloha 4: Rozvaha ke konci 2. roku podnikání .............................................................. IX 

Příloha 5: Výkaz zisku a ztrát ke konci 2. roku podnikání .......................................... XIII 

Příloha 6: Cashflow ke konci 2. roku podnikání .......................................................... XV 

Příloha 7: Rozvaha ke konci 3. roku podnikání .......................................................... XVII 

Příloha 8: Výkaz zisku a ztrát ke konci 3. roku podnikání .......................................... XXI 

Příloha 9: Cashflow ke konci 3. roku podnikání ...................................................... XXIII 

 



I 

 

Příloha 1: Rozvaha ke konci 1. roku podnikání 

označ AKTIVA řád Běžné účetní období 
Minulé 

úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 3 786 -224 3 562 0 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 

B.   Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 1 120 -224 896 0 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 0 0 0 0 

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 

  

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006 0 0 0 0 

3 Software 007 0 0 0 0 

4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 

5 Goodwill 009 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 

8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 

012 0 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 013 1 120 -224 896 0 

B. II. 1 Pozemky 014 0 0 0 0 

  

2 Stavby 015 0 0 0 0 

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 1 120 -224 896 0 

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 0 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 0 

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 

B. 
III
. 

  Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0 

B. 
III
. 

1 Podíly - ovládaná osoba 024 0 0 0 0 

  

2 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 

025 0 0 0 0 

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 

4 
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 
podstatný vliv 

027 0 0 0 0 

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0 

 



II 

 

C.   Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 2 666 0 2 666 0 

C. I.   Zásoby   (ř.33 až 38) 032 0 0 0 0 

C. I. 1 Materiál 033 0 0 0 0 

  

2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0 

3 Výrobky 035 0 0 0 0 

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0 

5 Zboží 037 0 0 0 0 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0 

  

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a 
za účastníky sdružení 043 0 0 0 0 

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0 

6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 

7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0 

8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 

C. III.   Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 0 0 0 0 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 0 0 0 0 

  

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a 
za účastníky sdružení 052 0 0 0 0 

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0 

6 Stát - daňové pohledávky 054 0 0 0 0 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 0 0 0 0 

8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 0 

9 Jiné pohledávky 057 0 0 0 0 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 2 666 0 2 666 0 

C. IV. 1 Peníze 059 72 0 72 0 

  

2 Účty v bankách 060 2 594 0 2 594 0 

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0 

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 0 0 0 0 

D. I. 1 Náklady příštích období  064 0 0 0 0 

  
2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 

3 Příjmy příštích období 066 0 0 0 0 
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označ PASIVA řád 
Běžné 
účetní 

Minulé 
účetní 

a b c 
období období 

5 6 

  PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 86 + 119) 067 3 562 0 

A
. 

  Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 1 620 0 

A
. 

I.   Základní kapitál (ř. 70 až  72) 069 0 0 

  

1 Základní kapitál 070   0 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 

3 Změny základního kapitálu 072 0 0 

A
. 

II.   Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 0 0 

A
. 

II. 1 Emisní ážio 074 0 0 

  

2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 

5 Rozdíly z přeměn společností 078 0 0 

A
. 

III.   
Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku  
(ř. 80 + 81) 079 0 0 

A
. 

III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 0 0 

  2 Statutární a ostatní fondy 081 0 0 

A
. 

IV
. 

  Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 83 + 84) 082 0 0 

A
. 

IV
. 

1 Nerozdělený zisk minulých let  083 0 0 

  2 Neuhrazená ztráta minulých let 084 0 0 

A
. 

V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  085 
1 620 0 

  /ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/   

B
. 

  Cizí zdroje      (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 1 942 0 

B
. 

I.   Rezervy   (ř. 88 až 91) 087 0 0 

B
. 

I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 0 0 

  

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 089 0 0 

3 Rezerva na daň z příjmů 090 0 0 

4 Ostatní rezervy 091 0 0 

B
. 

II.   Dlouhodobé závazky  (ř. 93 až 102) 092 0 0 

B
. 

II. 1 Závazky z obchodních vztahů 093 0 0 

  

2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 094 0 0 

3 Závazky - podstatný vliv 095 0 0 

4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům 
sdružení 096 0 0 
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5 Dlouhodobé přijaté zálohy 097 0 0 

6 Vydané dluhopisy 098 0 0 

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 099 0 0 

8 Dohadné účty pasívní 100 0 0 

9 Jiné závazky 101 0 0 

10 Odložený daňový závazek 102 0 0 

B. III.   Krátkodobé závazky  (ř. 104 až 114) 103 442 0 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 104 18 0 

    2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 105 0 0 

    3 Závazky - podstatný vliv 106 0 0 

    4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům 
sdružení 107 0 0 

    5 Závazky k zaměstnancům   108 33 0 

    6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 11 0 

    7 Stát - daňové závazky a dotace 110 380 0 

    8 Kratkodobé přijaté zálohy 111 0 0 

    9 Vydané dluhopisy 112 0 0 

    
1
0 

Dohadné účty pasivní  113 0 0 

    
1
1 

Jiné závazky 114 0 0 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 116 až 118) 115 1 500 0 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 116 0 0 

    2 Krátkodobé bankovní úvěry  117 0 0 

    3 Krátkodobé finanční výpomoci 118 1 500 0 

C. I.   Časové rozlišení  (ř. 120 + 121) 119 0 0 

C. I. 1 Výdaje příštích období 120 0 0 

    2 Výnosy příštích období  121 0 0 
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Příloha 2: Výkaz zisku a ztrát ke konci 1. roku podnikání 
Označe

ní 
TEXT Číslo 

Skutečnost v účetním 
období 

a b   

řádk
u 

běžném minulém 

c 1 2 

I. Tržby za prodej zboží  01 0 0 

A
. 

  Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 

+ Obchodní marže  (ř. 01-02) 03 0 0 

II. Výkony  (ř. 05+06+07) 04 3 817 0 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 3 817 0 

  
2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0 

3 Aktivace 07 0 0 

B
. 

  Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 08 1 062 0 

B
. 

  

1 Spotřeba materiálu a energie 09 292 0 

B
. 

2 Služby 10 770 0 

+ Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 11 2 755 0 

C
. 

  Osobní náklady 12 531 0 

C
. 

  

1 Mzdové náklady 13 396 0 

C
. 

2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 

C
. 

3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 135 0 

C
. 

4 Sociální náklady 16 0 0 

D
. 

  Daně a poplatky 17 0 0 

E
. 

  Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 224 0 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 
) 

19 0 0 

  
III
. 

1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 0 0 

    2 Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 

F
. 

  
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu (ř. 23+24 ) 22 0 0 

F
. 

  1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 

F
. 

  2 Prodaný materiál 24 0 0 

G
. 

  
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 25 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 0 0 

H
. 

  Ostatní provozní náklady 27 0 0 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 

I.   Převod provozních nákladů 29 0 0 

* 
Provozní výsledek hospodaření 30 

2 000 0 
/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/   
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VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 

J.   Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 

  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) 33 0 0 

  VII. 1 
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 

34 0 0 

  VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 

  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 

  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 

K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 

  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 

M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 

X. Výnosové úroky 42 0 0 

N.     Nákladové úroky 43 0 0 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 0 0 

O.   Ostatní finanční náklady 45 0 0 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 

P.   Převod finančních nákladů 47 0 0 

* 
Finanční výsledek hospodaření 48 

0 0 
 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/   

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 380 0 

Q. 
  

1      -splatná 50 380 0 

Q. 2      -odložená 51 0 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 52 1 620 0 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 

R.   Mimořádné náklady 54 0 0 

S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 

S. 
  

1      -splatná 56 0 0 

S. 2      -odložená 57 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 0 

T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 59) 60 1 620 0 

**** Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 2 000 0 
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Příloha 3: Cashflow ke konci 1. roku podnikání 

P
. 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 0 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)   

Z
. 

    Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 2 000 

A
. 

1   Úpravy o nepeněžní operace 224 

A
. 

1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 224 

A
. 

1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv  0 

A
. 

1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  0 

A
. 

1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 

A
. 

1 5 
Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové 
úroky 

0 

A
. 

1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace 0 

A
. 

*   
Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a 
mim.položkami 2 224 

A
. 

2   Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu 1 942 

A
. 

2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 0 

A
. 

2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv 1 942 

A
. 

2 3 Změna stavu zásob 0 

A
. 

2 4 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 
prostř. a ekvivalentů 

        0 

A
. 

**   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 4 166 

A
. 

3   Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných 0 

A
. 

4   Přijaté úroky 0 

A
. 

5   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -380 

A
. 

6   
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z 
příjmů 

0 

A
. 

**
* 

  Čistý peněžní tok z provozní činnosti  3 786 

  Peněžní toky z investiční činnosti   

B
. 

1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -1 120 

B
. 

2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 

B
. 

3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 

B
. 

**
* 

  Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  -1 120 

  Peněžní toky z finančních činností   

C
. 

1   Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 0 

C
. 

2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 0 

C 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia 0 
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. atd. 

C
. 

2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 

C
. 

2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 

C
. 

2 4 Úhrada ztráty společníky 0 

C
. 

2 5 Přímé platby na vrub fondů 0 

C
. 

2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 

C
. 

*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  0 

F
. 

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 2 666 

R
. 

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 2 666 
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Příloha 4: Rozvaha ke konci 2. roku podnikání 

označ AKTIVA řád Běžné účetní období 
Minulé 

úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 5 034 -582 4 452 3 562 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 

B.   Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 1 120 -582 538 896 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 0 0 0 0 

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 

  

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006 0 0 0 0 

3 Software 007 0 0 0 0 

4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 

5 Goodwill 009 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 

8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 

012 0 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 013 1 120 -582 538 896 

B. II. 1 Pozemky 014 0 0 0 0 

  

2 Stavby 015 0 0 0 0 

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 1 120 -582 538 896 

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 0 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 0 

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 

B. 
III
. 

  Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0 

B. 
III
. 

1 Podíly - ovládaná osoba 024 0 0 0 0 

  

2 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 

025 0 0 0 0 

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 

4 
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 
podstatný vliv 

027 0 0 0 0 

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0 
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C.   Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 3 914 0 3 914 2 666 

C. I.   Zásoby   (ř.33 až 38) 032 0 0 0 0 

C. I. 1 Materiál 033 0 0 0 0 

  

2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0 

3 Výrobky 035 0 0 0 0 

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0 

5 Zboží 037 0 0 0 0 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0 

  

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a 
za účastníky sdružení 043 0 0 0 0 

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0 

6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 

7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0 

8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 

C. III.   Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 0 0 0 0 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 0 0 0 0 

  

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a 
za účastníky sdružení 052 0 0 0 0 

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0 

6 Stát - daňové pohledávky 054 0 0 0 0 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 0 0 0 0 

8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 0 

9 Jiné pohledávky 057 0 0 0 0 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 3 914 0 3 914 2 666 

C. IV. 1 Peníze 059 66 0 66 72 

  

2 Účty v bankách 060 3 848 0 3 848 2 594 

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0 

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 0 0 0 0 

D. I. 1 Náklady příštích období  064 0 0 0 0 

  
2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 

3 Příjmy příštích období 066 0 0 0 0 
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označ PASIVA řád 
Běžné 
účetní 

Minulé 
účetní 

a b c 
období období 

5 6 

  PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 86 + 119) 067 4 452 3 562 

A
. 

  Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 3 864 1 620 

A
. 

I.   Základní kapitál (ř. 70 až  72) 069 0 0 

  

1 Základní kapitál 070 0 0 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 

3 Změny základního kapitálu 072 0 0 

A
. 

II.   Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 0 0 

A
. 

II. 1 Emisní ážio 074 0 0 

  

2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 

5 Rozdíly z přeměn společností 078 0 0 

A
. 

III
. 

  
Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku  
(ř. 80 + 81) 079 0 0 

A
. 

III
. 

1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 0 0 

  2 Statutární a ostatní fondy 081 0 0 

A
. 

IV
. 

  Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 83 + 84) 082 1 620 0 

A
. 

IV
. 

1 Nerozdělený zisk minulých let  083 1 620 0 

  2 Neuhrazená ztráta minulých let 084 0 0 

A
. 

V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  085 
2 244 1 620 

  /ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/   

B
. 

  Cizí zdroje      (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 588 1 942 

B
. 

I.   Rezervy   (ř. 88 až 91) 087 0 0 

B
. 

I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 0 0 

  

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 089 0 0 

3 Rezerva na daň z příjmů 090 0 0 

4 Ostatní rezervy 091 0 0 

B
. 

II.   Dlouhodobé závazky  (ř. 93 až 102) 092 0 0 

B
. 

II. 1 Závazky z obchodních vztahů 093 0 0 

  
2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 094 0 0 

3 Závazky - podstatný vliv 095 0 0 
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4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům 
sdružení 096 0 0 

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 097 0 0 

6 Vydané dluhopisy 098 0 0 

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 099 0 0 

8 Dohadné účty pasívní 100 0 0 

9 Jiné závazky 101 0 0 

1
0 

Odložený daňový závazek 102 0 0 

B. III.   Krátkodobé závazky  (ř. 104 až 114) 103 588 442 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 104 18 18 

    2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 105 0 0 

    3 Závazky - podstatný vliv 106 0 0 

    4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům 
sdružení 107 0 0 

    5 Závazky k zaměstnancům   108 33 33 

    6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 11 11 

    7 Stát - daňové závazky a dotace 110 526 380 

    8 Kratkodobé přijaté zálohy 111 0 0 

    9 Vydané dluhopisy 112 0 0 

    
1
0 

Dohadné účty pasivní  113 0 0 

    
1
1 

Jiné závazky 114 0 0 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 116 až 118) 115 0 1 500 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 116 0 0 

    2 Krátkodobé bankovní úvěry  117 0 0 

    3 Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 1 500 

C. I.   Časové rozlišení  (ř. 120 + 121) 119 0 0 

C. I. 1 Výdaje příštích období 120 0 0 

    2 Výnosy příštích období  121 0 0 

 

  



XIII 

 

Příloha 5: Výkaz zisku a ztrát ke konci 2. roku podnikání 

Označe
ní 

TEXT Číslo 
Skutečnost v účetním 

období 

a b   
řádku běžném minulém 

c 1 2 

I. Tržby za prodej zboží  01 0 0 

A
. 

  Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 

+ Obchodní marže  (ř. 01-02) 03 0 0 

II. Výkony  (ř. 05+06+07) 04 4 403 3 817 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 4 403 3 817 

  
2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0 

3 Aktivace 07 0 0 

B
. 

  Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 08 744 1 062 

B
. 

  

1 Spotřeba materiálu a energie 09 192 292 

B
. 

2 Služby 10 552 770 

+ Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 11 3 659 2 755 

C
. 

  Osobní náklady 12 531 531 

C
. 

  

1 Mzdové náklady 13 396 396 

C
. 

2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 

C
. 

3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 135 135 

C
. 

4 Sociální náklady 16 0 0 

D
. 

  Daně a poplatky 17 0 0 

E
. 

  Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 358 224 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 
20+21 ) 

19 0 0 

  
III
. 

1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 0 0 

    2 Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 

F
. 

  
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu (ř. 23+24 ) 22 0 0 

F
. 

  1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 

F
. 

  2 Prodaný materiál 24 0 0 

G
. 

  
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 25 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 0 0 

H   Ostatní provozní náklady 27 0 0 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 

I.   Převod provozních nákladů 29 0 0 

* 
Provozní výsledek hospodaření 30 

2 770 2 000 
/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/   
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VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 

J.   Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 

  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) 33 0 0 

  VII. 1 
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 

34 0 0 

  VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 

  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 

  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 

K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 

  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 

M
. 

    Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 

X. Výnosové úroky 42 0 0 

N.     Nákladové úroky 43 0 0 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 0 0 

O.   Ostatní finanční náklady 45 0 0 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 

P.   Převod finančních nákladů 47 0 0 

* 
Finanční výsledek hospodaření 48 

0 0 
 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/   

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 526 380 

Q. 
  

1      -splatná 50 526 380 

Q. 2      -odložená 51 0 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 52 2 244 1 620 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 

R.   Mimořádné náklady 54 0 0 

S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 

S. 
  

1      -splatná 56 0 0 

S. 2      -odložená 57 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 0 

T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 59) 60 2 244 1 620 

**** Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 2 770 2 000 
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Příloha 6: Cashflow ke konci 2. roku podnikání 

P
. 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 2 666 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)   

Z
. 

    Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 2 770 

A
. 

1   Úpravy o nepeněžní operace 358 

A
. 

1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 358 

A
. 

1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv  0 

A
. 

1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  0 

A
. 

1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 

A
. 

1 5 
Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové 
úroky 

0 

A
. 

1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace 0 

A
. 

*   
Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a 
mim.položkami 3 128 

A
. 

2   Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu -1 354 

A
. 

2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 0 

A
. 

2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv -1 354 

A
. 

2 3 Změna stavu zásob 0 

A
. 

2 4 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 
prostř. a ekvivalentů 

        0 

A
. 

**   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 1 774 

A
. 

3   Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných 0 

A
. 

4   Přijaté úroky 0 

A
. 

5   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -526 

A
. 

6   
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z 
příjmů 

0 

A
. 

**
* 

  Čistý peněžní tok z provozní činnosti  1 248 

  Peněžní toky z investiční činnosti   

B
. 

1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 0 

B
. 

2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 

B
. 

3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 

B
. 

**
* 

  Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  0 

  Peněžní toky z finančních činností   

C
. 

1   Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 0 

C
. 

2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 0 

C 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia 0 
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. atd. 

C
. 

2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 

C
. 

2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 

C
. 

2 4 Úhrada ztráty společníky 0 

C
. 

2 5 Přímé platby na vrub fondů 0 

C
. 

2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 

C
. 

*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  0 

F
. 

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 1 248 

R
. 

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 3 914 

 

  



XVII 

 

Příloha 7: Rozvaha ke konci 3. roku podnikání 

označ AKTIVA řád Běžné účetní období 
Minulé 

úč. 

a b c 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

1 2 3 4 

  AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 7 636 -851 6 785 4 452 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 

B.   Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 1 120 -851 269 538 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 0 0 0 0 

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 

  

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006 0 0 0 0 

3 Software 007 0 0 0 0 

4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 

5 Goodwill 009 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 

8 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 

012 0 0 0 0 

B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 013 1 120 -851 269 538 

B. II. 1 Pozemky 014 0 0 0 0 

  

2 Stavby 015 0 0 0 0 

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 1 120 -851 269 538 

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0 

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 0 

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 0 

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 

B. 
III
. 

  Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0 

B. 
III
. 

1 Podíly - ovládaná osoba 024 0 0 0 0 

  

2 
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 

025 0 0 0 0 

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 

4 
Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 
podstatný vliv 

027 0 0 0 0 

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0 
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C.   Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 6 516 0 6 516 

C. I.   Zásoby   (ř.33 až 38) 032 0 0 0 

C. I. 1 Materiál 033 0 0 0 

  

2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 

3 Výrobky 035 0 0 0 

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 

5 Zboží 037 0 0 0 

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 

C. II.   Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 

  

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 043 0 0 0 

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 

6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 

7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 

8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 

C. III.   Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 048 0 0 0 

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 0 0 0 

  

2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 0 

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 

4 
Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení 052 0 0 0 

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 

6 Stát - daňové pohledávky 054 0 0 0 

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 0 0 0 

8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 

9 Jiné pohledávky 057 0 0 0 

C. IV.   Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 058 6 516 0 6 516 

C. IV. 1 Peníze 059 48 0 48 

  

2 Účty v bankách 060 6 468 0 6 468 

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 

D. I.   Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 063 0 0 0 

D. I. 1 Náklady příštích období  064 0 0 0 

  
2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 

3 Příjmy příštích období 066 0 0 0 
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označ PASIVA řád 
Běžné 
účetní 

Minulé 
účetní 

a b c 
období období 

5 6 

  PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 86 + 119) 067 6 785 4 452 

A
. 

  Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 6 180 3 864 

A
. 

I.   Základní kapitál (ř. 70 až  72) 069 0 0 

  

1 Základní kapitál 070 0 0 

2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 

3 Změny základního kapitálu 072 0 0 

A
. 

II.   Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 0 0 

A
. 

II. 1 Emisní ážio 074 0 0 

  

2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 

5 Rozdíly z přeměn společností 078 0 0 

A
. 

III
. 

  
Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku  
(ř. 80 + 81) 079 0 0 

A
. 

III
. 

1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 0 0 

  2 Statutární a ostatní fondy 081 0 0 

A
. 

IV
. 

  Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 83 + 84) 082 3 864 1 620 

A
. 

IV
. 

1 Nerozdělený zisk minulých let  083 3 864 1 620 

  2 Neuhrazená ztráta minulých let 084 0 0 

A
. 

V.   Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)  085 
2 316 2 244 

  /ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/   

B
. 

  Cizí zdroje      (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 605 588 

B
. 

I.   Rezervy   (ř. 88 až 91) 087 0 0 

B
. 

I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 0 0 

  

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 089 0 0 

3 Rezerva na daň z příjmů 090 0 0 

4 Ostatní rezervy 091 0 0 

B
. 

II.   Dlouhodobé závazky  (ř. 93 až 102) 092 0 0 

B
. 

II. 1 Závazky z obchodních vztahů 093 0 0 

  
2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 094 0 0 

3 Závazky - podstatný vliv 095 0 0 
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4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům 
sdružení 096 0 0 

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 097 0 0 

6 Vydané dluhopisy 098 0 0 

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 099 0 0 

8 Dohadné účty pasívní 100 0 0 

9 Jiné závazky 101 0 0 

1
0 

Odložený daňový závazek 102 0 0 

B. III.   Krátkodobé závazky  (ř. 104 až 114) 103 605 588 

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 104 18 18 

    2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 105 0   

    3 Závazky - podstatný vliv 106 0 0 

    4 
Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům 
sdružení 107 0 0 

    5 Závazky k zaměstnancům   108 33 33 

    6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109 11 11 

    7 Stát - daňové závazky a dotace 110 543 526 

    8 Kratkodobé přijaté zálohy 111 0 0 

    9 Vydané dluhopisy 112 0 0 

    
1
0 

Dohadné účty pasivní  113 0 0 

    
1
1 

Jiné závazky 114 0 0 

B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 116 až 118) 115 0 0 

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 116 0 0 

    2 Krátkodobé bankovní úvěry  117 0 0 

    3 Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 0 

C. I.   Časové rozlišení  (ř. 120 + 121) 119 0 0 

C. I. 1 Výdaje příštích období 120 0 0 

    2 Výnosy příštích období  121 0 0 
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Příloha 8: Výkaz zisku a ztrát ke konci 3. roku podnikání 
Označen

í 
TEXT 

Čísl
o 

Skutečnost v účetním 
období 

a b   

řádk
u 

běžném minulém 

c 1 2 

I. Tržby za prodej zboží  01 0 0 

A
. 

  Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 

+ Obchodní marže  (ř. 01-02) 03 0 0 

II. Výkony  (ř. 05+06+07) 04 4 403 4 403 

  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 4 403 4 403 

  
2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0 

3 Aktivace 07 0 0 

B
. 

  Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 08 744 744 

B
. 

  

1 Spotřeba materiálu a energie 09 192 192 

B
. 

2 Služby 10 552 552 

+ Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 11 3 659 3 659 

C
. 

  Osobní náklady 12 531 531 

C
. 

  

1 Mzdové náklady 13 396 396 

C
. 

2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 

C
. 

3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 135 135 

C
. 

4 Sociální náklady 16 0 0 

D
. 

  Daně a poplatky 17 0 0 

E
. 

  Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 269 358 

III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 
20+21 ) 

19 0 0 

  
III
. 

1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 0 0 

    2 Tržby z prodeje materiálu 21 0 0 

F
. 

  
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu (ř. 23+24 ) 22 0 0 

F
. 

  1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 

F
. 

  2 Prodaný materiál 24 0 0 

G
. 

  
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 25 0 0 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 0 0 

H
. 

  Ostatní provozní náklady 27 0 0 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 

I.   Převod provozních nákladů 29 0 0 

* 
Provozní výsledek hospodaření 30 

2 859 2 770 
/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/   
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VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 

J.   Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 

  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) 33 0 0 

  VII. 1 
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách 
pod podstatným vlivem 

34 0 0 

  VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 

  VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0 

  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 

K.     Náklady z finančního majetku 38 0 0 

  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 

M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0 

X. Výnosové úroky 42 0 0 

N.     Nákladové úroky 43 0 0 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 0 0 

O.   Ostatní finanční náklady 45 0 0 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 

P.   Převod finančních nákladů 47 0 0 

* 
Finanční výsledek hospodaření 48 

0 0 
 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/   

Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 49 543 526 

Q. 
  

1      -splatná 50 543 526 

Q. 2      -odložená 51 0 0 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 52 2 316 2 244 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 

R.   Mimořádné náklady 54 0 0 

S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0 

S. 
  

1      -splatná 56 0 0 

S. 2      -odložená 57 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) 58 0 0 

T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 59) 60 2 316 2 244 

**** 
Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 
54) 

61 2 859 2 770 
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Příloha 9: Cashflow ke konci 3. roku podnikání 

P
. 

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 3 914 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)   

Z
. 

    Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 2 859 

A
. 

1   Úpravy o nepeněžní operace 269 

A
. 

1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 269 

A
. 

1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv  0 

A
. 

1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  0 

A
. 

1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 

A
. 

1 5 
Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové 
úroky 

0 

A
. 

1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace 0 

A
. 

*   
Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a 
mim.položkami 3 128 

A
. 

2   Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu 17 

A
. 

2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 0 

A
. 

2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv 17 

A
. 

2 3 Změna stavu zásob 0 

A
. 

2 4 
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 
prostř. a ekvivalentů 

        0 

A
. 

**   Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 3 145 

A
. 

3   Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných 0 

A
. 

4   Přijaté úroky 0 

A
. 

5   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -543 

A
. 

6   
Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z 
příjmů 

0 

A
. 

**
* 

  Čistý peněžní tok z provozní činnosti  2 602 

  Peněžní toky z investiční činnosti   

B
. 

1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 0 

B
. 

2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 

B
. 

3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 

B
. 

**
* 

  Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  0 

  Peněžní toky z finančních činností   

C
. 

1   Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 0 

C
. 

2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 0 

C 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia 0 
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. atd. 

C
. 

2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 

C
. 

2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 

C
. 

2 4 Úhrada ztráty společníky 0 

C
. 

2 5 Přímé platby na vrub fondů 0 

C
. 

2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 

C
. 

*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  0 

F
. 

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků 2 602 

R
. 

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 6 516 

 


