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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá návrhem a zpracováním podnikatelského plánu na založení 

malého podniku se zaměřením na agroturistiku. Výše zmíněný podnikatelský plán bude 

aplikován na konkrétní případ, kterým je areál jezdecké stáje Karolína Zbraslav. 

Celá práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teorii. Zde budou 

objasněny některé základní pojmy týkající se podnikání, podnikatelského plánu a 

agroturistiky. Druhá praktická část je zaměřena na návrh a vypracování podnikatelského 

a finančního plánu. Dále je podrobně prozkoumán současný stav celého areálu a je 

provedena analýza konkurence v dané oblasti. 

Abstract 

This thesis deals with the business plan of establishishing a small business in agro-

tourism. The business plan will be applied to a particular case - 

Carolina equestrian team  in Zbraslav. 

The thesis is divided into two parts. The first part focuses on the theory. Here I 

explore some basic concepts relating to business, business plan and agrotourism. The 

second practical part is focused on designing business and financial plan.  This work 

also examines in detail the current state of the entire komplex in Zbraslav with the 

analysis of competition in the area. 

Klíčová slova 
Podnik, podnikatel, podnikání, živnostenské podnikání, obchodní společnost, 

podnikatelský plán, finanční plán, agroturistika, analýza SWOT, Porterova analýza pěti 

konkurenčních sil, analýza SLEPTE.  

Key words 
Enterprise, enterpreneatur, enterpreneurship, trade enterpreneurship, company, business 

plan, financial plan, agroturism, SWOT analysis, Porter´s analysis of five comtetitive 

forces, SLEPTE analysis 
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Úvod 

Agroturistiku chápeme, jako jednu z mála možných variant podnikání na venkově. 

V České republice není nijak zvlášť rozšířená, ale i přesto v současnosti získává stále 

větší oblibu. Jedná se o módní trend, který se v minulých letech dobře uchytil a začal 

rozvíjet v ekonomicky vyspělejších zemích. Nyní se postupně rodí a rozvíjí i 

v tuzemsku. Důraz klade převážně na ohleduplnost a šetrnost vůči životnímu prostředí. 

Řídí se mottem „návrat člověka k přírodě“. Proto se domnívám, že do budoucna se bude 

tato forma zemědělského průmyslu dobře rozvíjet. Takový druh zajímavé aktivní 

dovolené si určitě najde svůj okruh zájemců. V dnešní době ji využívají zejména lidé, 

kteří celoročně žijí v hlučných přetechnizovaných a stresujících městech. Chtějí si tímto 

způsobem alespoň na chvíli odpočinout od každodenního shonu. Mimoto je tato 

dovolená pro rodinu s dětmi finančně zajímavější než čtrnáctidenní pobyt v některém 

přímořském letovisku.  

V České republice se rozvoj agroturistiky liší v jednotlivých regionech. Samozřejmě je 

to ovlivněno tím, co turistům daný kraj může nabídnout. Je tedy logické, že například na 

Šumavě je poptávka vůči nabídce vyšší vhledem ke krásám tamní přírody a v jiném 

regionu může být situace opačná. Agroturistika a vesnická turistika je také nástrojem, 

pomáhajícím řešit problémy venkovských oblastí zejména s nezaměstnaností, 

udržováním kulturní funkce krajiny, se snížením migrace venkovského obyvatelstva do 

měst a další. Dále je také ideálním řešením pro zemědělce jako vedlejší zdroj jejich 

příjmů.  

V mé bakalářské práci se budu zabývat založením malého podniku se zaměřením na 

agroturistiku. Pokusím se objasnit několik základních pojmů v teoretické části. 

V praktické části sestavím podnikatelský plán tak, aby byl efektivní jednak pro 

potencionální investory, ale i pro klienty samotné. Pro svůj plán jsem si zvolila areál 

Stáje Karolína, která se nachází ve Zbraslavi u Brna. Vzhledem k tomu, že je obec 

umístěna nedaleko Vysočiny, můžeme sledovat již zde rozmanitou kopcovitou krajinu 

s hustými neporušenými lesy a divokou přírodou. Polohu má tedy pro můj záměr 

ideální. K areálu se řadí jezdecký komplex stájí, několik výběhů v okolí, obdélníková 

jízdárna, kruhová jízdárna, dále také malý penzion s ubytovací kapacitou celkem 

osmnácti lůžek rozdělených do čtyř pokojů, každý s vlastním sociálním zařízením. 
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V této práci použiji na areál SWOT analýzu. Naplánuji předpokládané náklady a výnosy 

v prvních třech letech podnikání. Budu se snažit postupovat tak, aby byla práce jasným, 

jednoduchým a efektivním návodem a motivací pro podnikatele, kteří by chtěli v tomto 

druhu cestovního ruchu začít podnikat. 
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1 Vymezení problému a cíl bakalářské práce 

Stáj Karolína se nachází v malé obci Zbraslav cca 30 km severovýchodně od Brna.  Je 

situována na půli cesty mezi Rosicemi a Velkou Bíteší. Okolí tvoří krásná čistá dosud 

neporušená příroda s malebnými smíšenými lesy, zemědělskými pozemky a mírně 

kopcovitým terénem.  Je tedy ideálním místem pro agroturistiku a turistiku vůbec. I po 

kulturní stránce má obec co nabídnout. Kostel svatého Jiljí stojí v samotném srdci 

Zbraslavi již od 13. století, je vystavěn v románském slohu s barokním interiérem. Dále 

zde můžete zahlédnout sochy Jana Nepomuckého, svatého Vendelína a dva smírčí kříže.  

Kromě kulturního vyžití, vám blízké okolí může také nabídnout bazén s tobogánem, 

přírodní koupaliště, bowling, squash, posilovnu, tenisové kurty, kynologický areál 

přímo v obci a mnohé další. Zdálo by se, že jde tedy o ideální místo pro vybudování 

penzionu a stáje, kde by hlavní část příjmů plynula z ubytování a vyjížděk na koních do 

přírody. Ovšem jak se již v praxi ukázalo, opak je pravdou. 

Jedná se o občanské sdružení, které vzniklo v roce 2000. V uplynulých letech se 

několikrát Stáj Karolína dostala do tíživé finanční situace (vliv ekonomické krize, 

majetkoprávní vyrovnání v rozvodovém řízení, nezkolaudovaný penzion, dluhy u 

státních subjektů). Shodou všech náhod a okolností není současný stav finanční situace 

ani objektu nijak veselý.  

A právě to je mojí hlavní motivací. Podnikatelský plán bude sestaven s dostatečnou 

výnosností tak, aby bylo možno ho uplatnit v praxi s co nejnižšími počátečními náklady. 

V této práci použiji areál současné Stáje Karolína, vytvořím návrh podnikatelského 

plánu zcela nového malého podniku se zaměřením na agroturistiku. Jsem si vědoma, že 

v blízkém okolí obce je minimálně dalších patnáct možností, kde se kvalitně ubytovat. 

Proto budu muset svým zákazníkům nabídnout nadstandardní služby v podobě 

jedinečných zážitků a také hodně úsilí věnovat propagaci. Cílem je nabídnout nejen 

kvalitní ubytování, ale i možnost výuky jízdy na koni, dětské tábory, hodinové práce na 

jízdárně s trenérem, ale i výlety na koni do přírody, ustájení vlastního koně, stejně tak i 

výcvik problémových koní, možnosti pronájmu školících prostor pro menší firmy, 

zajištění domácího stravování (i plná penze). Dále také rehabilitace, pořádání 

společenských akcí jako jsou dětské dny, amatérská rodea nebo country vystoupení. 
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Důležité je zaujmout široké spektrum zákazníků bez ohledu na věk, fyzickou konstituci 

nebo lehká fyzická postižení.  Tato stáj by se měla stát novým turistickým lákadlem 

nejen pro svoji originalitu. 
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2 Teoretická část 

V této části se budu orientovat na vymezení teoretických pojmů týkajících se mojí 

bakalářské práce.  

 

2.1 Podnik 

Pojem podnik můžeme definovat několika způsoby.  

Na základě Obchodního zákoníku v § 5 zní definice podniku ve stručnosti asi takto: 

Jde o soubor hmotných, nehmotných a soukromých složek podnikání. Podnik je tvořen 

věcmi, právy a majetkovými hodnotami, které náleží podnikateli a pomocí kterých 

dochází k provozování podniku.  

V příloze 1 Nařízení Komise 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 v souladu s články 87 a 88 

Smlouvy o ES zní definice takto: 

„Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na 

jeho právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné 

a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo 

sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou činnost.“
 1
 

Z právního pohledu: 

„Podnikem je jakákoliv entita bez ohledu na právní status či způsob financování 

vykonávající ekonomickou aktivitu.“
 2
 

 

2.2 Podnikání 3 

„Pojem „podnikání“ [enterprise] v posledních patnácti letech zcela zdomácněl v běžném 

slovníku, nicméně jeho interpretace není tak jednoduchá: 

                                                      
1 Definice podniku [online]. [cit. 2011-10-27]. Tacr.cz.  
2 Tamtéž. Str. 1. 
3
 VEBER,J., SRPOVÁ,J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. Str.15. 
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Ekonomické pojetí – podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, 

aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané 

hodnoty. 

Psychologické pojetí  -  podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něčeho 

dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je prostředek 

k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy apod. 

Sociologické pojetí  -  podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny zainteresované, 

hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením pracovních míst a 

příležitostí.  

Právnické pojetí - podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“  

 

2.3 Podnikatel 

Podnikatelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba podnikající na území České 

republiky: 

-  na základě živnostenského oprávnění 

-  jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů 

- provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštních 

předpisů 

- osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

I pojem podnikatel můžeme definovat několika způsoby. Od poloviny 20. století se 

považuje za inovátora.  

V dnešní době je asi nejvíce vyhovující definicí tato: 

„Podnikatel ve svém jednání vytváří cosi nového, čemuž náleží hodnota prostřednictvím 

vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychických a 
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společenských rizik a získávání výsledné odměny v podobě peněžního a osobního 

uspokojení.“
4
 

 

2.4 Cestovní ruch 

Cestovní ruch je způsob, kterým lidé uspokojují své potřeby v oblastech rekreace, 

turistiky, lázeňské léčby a kultury. Lidé se cestovnímu ruchu věnují zpravidla ve svém 

volném čase. Bývá spojován s velice příjemnými zážitky. V současnosti se také 

můžeme setkat s označením turistický průmysl. Je jedním z nejvíce rozšířeného odvětví 

u nás i ve světě. Definice cestovního ruchu by mohla znít jako pohyb obyvatelstva na 

místo jiné, než je jejich trvalé bydliště na dobu kratší, než je jeden rok za účelem 

uspokojení svých potřeb nikoliv za účelem dosažení zisku. Občané, kteří využívají 

turistický průmysl pro své potřeby, jsou všeobecně označováni názvem turisté. Cestovní 

ruch má pozitivní vliv na ekonomický a společenský rozvoj států, stimuluje 

nezaměstnanost a napomáhá ke zlepšení životní úrovně obyvatel.  

Součástí venkovského cestovního ruchu jsou: 

- venkovská turistika, 

- agroturistika, 

- ekoagroturistika, 

- chataření a chalupaření. 

Jen v Jihomoravském kraji existuje spousta turistických lákadel. Ty nejvýznamnější 

z nich jsou vyobrazeny na turistické mapce Jihomoravského kraje (viz příloha 5, obr. č. 

2). 

 

2.4.1 Venkovská turistika 

Jde o jednu z mnoha forem cestovního ruchu, která je situována do venkovských 

oblastí. Do venkovské turistiky patří například pěší turistika, horolezectví, jízda na koni, 

lov zvěře, rybaření, cykloturistika, různá dobrodružství prožitá v přímém kontaktu 

                                                      
4
 KORÁB, Vojtěch; MIHALISKO, Marek; VAŠKOVIČOVÁ, Jana. Založení a řízení podniků. Str. 13. 
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s přírodou. Turisté bývají ubytováni ve venkovských budovách, farmách a statcích, kde 

je omezena kapacita lůžek. Je to nástroj k zabránění vzniku takzvané „masové“ 

turistiky, která má negativní dopad na životní prostředí. Taková dovolená může být 

spojena s ukázkou tradičních řemesel. Jejím úkolem je lidem ukázat jednoduchost a 

tradice venkovského života, při kterých nedochází k narušení přírody. Je tedy 

považována za ekologický nástroj. Dochází k šetření a zvelebování přírody.  

 

2.4.2 Agroturistika 

Jedná se o další specifickou formu venkovského cestovního ruchu. Tato dovolená je 

spojena s aktivním odpočinkem. Turisté jsou ubytováni na farmách a rančích. 

Zemědělcům aktivně pomáhají při různých zemědělských pracích, jako je sečení a 

sušení sena, výroba sýrů a másla, sklizně plodin, péče o hospodářská zvířata, 

jednoduché práce na statku jako je úklid stájí, výpomoc při krmení a další.  

 

2.5 Živnostenské podnikání 

Živnostenské podnikání je považováno za nejjednodušší a nejběžnější formu podnikání 

nejen v ČR, ale také v ostatních vyspělých zemích. Je to nejsnadnější způsob, jak 

můžeme začít podnikat. Uskutečňuje se na základě živnostenského listu, který vydá 

příslušný Živnostenský úřad do patnácti dnů od doručení žádosti. Aby byla dodržena 

dříve zmíněná lhůta, musí žádost obsahovat veškeré náležitosti a žadatel musí splňovat 

řadu podmínek. Tyto podmínky a náležitosti jsou stanovené v Živnostenském zákoně. 

Živnostníkem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Počet majitelů 

živnostenských listů je v České republice přibližně kolem jednoho milionu. Obecně 

platí, že na základě živnostenského oprávnění podnikají živnostníci pouze v menším 

rozsahu tak, aby uživili sebe, svoje rodiny a blízké. Přičemž činnost provozují osobně, 

nebo za pomoci rodinných příslušníků. Z právního hlediska se definicí živnosti rozumí 

soustavná činnost provozovaná samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost za účelem dosažení zisku v souladu s Živnostenským zákonem.  
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2.5.1 Předpoklady pro živnostenské podnikání 

Všeobecnými podmínkami pro všechny, kteří by chtěli provozovat nějakou živnost, 

jsou: 

- dosažení osmnácti let, 

- trestní bezúhonnost, 

- způsobilost k právním úkonům. 

Dalšími, takzvanými zvláštními podmínkami, jsou odborná nebo jiná způsobilost. 

 

2.5.2 Dělení živností 

Živnosti dělíme na dvě základní skupiny. Živnosti ohlašovací a koncesované.  

2.5.2.1 Živnosti ohlašovací 

Tento typ živností může být provozován již na základě ohlášení podaného u příslušného 

živnostenského úřadu.  

Dělíme je na živnosti: 

- řemeslné – zájemce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky 

- vázané – zájemce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky 

- volné – zájemce musí splňovat pouze všeobecné podmínky 

 

2.5.2.2 Živnosti koncesované 

Jde o živnosti, které mohou být provozovány až na základě státního povolení, které 

nazýváme koncese. A to až od doručení koncesní listiny, která je dokladem o udělené 

koncesi. 

 

2.6 Obchodní společnosti 

Jedná se o právnické osoby založené za účelem podnikání.  

V České republice je možno založit tyto obchodní společnosti: 
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- komanditní společnost, 

- veřejná obchodní společnost, 

- společnost s ručením omezeným, 

- akciová společnost. 

Dále dělíme obchodní společnosti s osobní účastí: komanditní společnost, veřejná 

obchodní společnost. 

A s kapitálovou účastí: společnost s ručením omezeným, akciová společnost. 

 

2.6.1 Charakteristika obchodních společností 

Následně ve stručnosti charakterizuji jednotlivé obchodní společnosti, s kterými se 

v České republice můžeme setkat. V několika bodech poukážu na několik zásadních 

rozdílů mezi nimi. 

 

Komanditní společnost 

Dále jen k.s.  

Při zakládání toto typu společnosti není povinnost skládat žádný základní kapitál. Pokud 

přece jen některý ze zakladatelů složí nějaký základní kapitál, jeho výše se zapisuje do 

společenské smlouvy. Minimální počet zakladatelů je jedna fyzická a jedna právnická 

osoba. Komplementáři ručí za závazky společnosti celým svým majetkem a 

komanditisté ručí pouze do výše nesplaceného vkladu. Statutárním orgánem jsou 

komplementáři.  

Veřejná obchodní společnost 

Dále jen v.o.s.  

Jedná se o nejjednodušší typ společnosti. Všichni společníci ručí za závazky společnosti 

celým svým majetkem. Stejně jako u komanditní společnosti není potřeba vytvářet 

základní kapitál. Pokud některý ze společníků složí počáteční vklad je to zaznamenáno 

do společenské smlouvy. Každý společník je oprávněn jednat samostatně. Každý 

společník má jeden hlas při hlasování, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.  
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Společnost s ručením omezeným 

Dále jen s.r.o.  

Jedná se o nejrozšířenější typ obchodní společnosti v České republice. Základní kapitál 

této společnosti je tvořen vklady společníků. Výše základního kapitálu je dvě stě tisíc 

korun, přičemž minimální vklad každého společníka musí být alespoň dvacet tisíc 

korun. Počet společníků může být od jednoho do padesáti. Společníci ručí za závazky 

společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu 

zápisu v obchodním rejstříku. Statutárním orgánem může být jeden nebo více jednatelů. 

V případě, že jednatelů je více, může jménem společnosti jednat každý z nich 

samostatně, pokud není upraveno jinak v zakladatelské smlouvě. Nejvyšším orgánem je 

valná hromada. 

Akciová společnost 

Dále jen a.s.  

Základní kapitál v minimální hodnotě jsou dva miliony nebo dvacet milionů korun. Je 

rozdělen do akcií, které se upisují veřejně nebo neveřejně. Majitelem akcií je akcionář. 

Zakladatelem může být pouze jedna právnická osoba. Akciová společnost ručí za své 

závazky celým svým jměním, akcionář za závazky neručí. Statutárním orgánem je 

představenstvo. Členy volí valná hromada. Ti jsou zapsaní v obchodním rejstříku a 

společnost navenek zastupují. Nejvyšším orgánem je valná hromada, která je 

shromážděním všech akcionářů. 

 

2.7 Členění podniku dle velikosti  

Členění podniků v České republice: 

- malé – do dvaceti zaměstnanců 

- střední – do sta zaměstnanců 

- velké – sto a více zaměstnanců 

Evropská unie ale firmy třídí poněkud odlišně.  Významnou roli v tomto třídění hraje 

počet zaměstnanců, roční tržby, příjmy, hodnota aktiv a nezávislost. 



22 

 

Nařízení komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008 zní: 
5
 

„Počet zaměstnanců a finanční prahy vymezující kategorie podniků: 

1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniků je složena z 

podniků, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat 

nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy 

nepřesahuje 43 milionů EUR. 

2. V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky 

vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž 

roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů 

EUR. 

3. V rámci kategorie malých a středních podniků jsou mikropodniky 

vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž 

roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony 

EUR.“ 

Pokud nějaký podnik není dle výše uvedených parametrů ani mikropodnikem, ani 

malým a ani středním podnikem, patří mezi velké podniky. 

 

2.8 Podnikatelský plán  

Jedná se o písemný dokument, který sestavuje podnikatel na začátku podnikatelské 

činnosti nebo při fungování již existující firmy. Díky podnikatelskému plánu jsme 

schopni předem odhadnout a odstranit vady a nástrahy, na které bychom jinak nepřišli a 

které by mohli ohrozit celé naše podnikání. Výstižná definice podnikatelského plánu 

podle Hisricha a Peterse zní:  

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ 6 

                                                      
5 EUR-Lex.europa.eu [online].  16.1.2012 [cit. 2012-01-17]. Europa.eu. 
6
 HISRICH, Robert. D., PETERS, Michael. P., Založení nového podniku. Str. 51. 
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Zpracování provádí podnikatel sám, nebo si může zpracování plánu objednat u 

odborníka. Efektivnější je, pokud se podnikatel rozhodne sestavit si podnikatelský plán 

sám. Může se zamyslet nad některými kroky, které by chtěl podniknout. Například 

propagace nového výrobku nebo služby, čili jak osloví potencionální zákazníky, na 

kterých trzích svůj produkt nabídne, jak vysoká je v daném oboru konkurence. Také 

zjistí, kolik bude třeba zaměstnanců a s jakou kvalifikací a jaká bude celková kapacita 

v případě, že by stoupla poptávka a zájem o nabízený výrobek či službu. 

Podnikatelský plán nám slouží k zodpovězení tří hlavních otázek. Kde se právě 

nacházíme, kam máme namířeno a jak se tam chceme dostat. 

 

Podnikatelský plán sestavujeme v případě, že chceme banku, manažera nebo investora 

požádat o finanční prostředky. Nebo také v případech, kdy se rozhodneme nepodnikat 

sami a sháníme vhodného společníka. Při sestavování podnikatelského plánu také 

zjistíme, kolik nás budou stát jednotlivé kroky, které máme v plánu podniknout. Dále 

také, zda jsou tyto kroky nezbytné a nejdou-li nahradit nějakým ekonomičtějším 

řešením. Zájem o podnikatelský plán mohou také projevit samotní zaměstnanci nebo 

zákazníci. Sestavení podnikatelského plánu musí být tedy takové, aby zaujal každého 

z výše jmenovaných.  

 

2.8.1 Příprava podnikatelského plánu 

Jak obsáhlé budou přípravy podnikatelského plánu, samozřejmě závisí na velikosti 

firmy a předmětu podnikání. Nabízí - li firma zboží nebo službu. V případě výrobní 

firmy, jak složitá výroba to je. Další faktory ovlivňující podnikatelský plán jsou 

například externí nebo interní využití, konkurence, velikost trhu, na kterém budeme 

zboží nebo službu nabízet. Obecně tedy platí, že čím složitější výroba, tím složitější 

bude i podnikatelský plán. 

 

2.8.2 Struktura podnikatelského plánu 

Struktura podnikatelského plánu není pevně stanovena. Vzhledem k tomu, že je každá 

firma jinak velká, má jinou specializaci, jinou výrobu, atd. není možné určit, jak by měl 
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podnikatelský plán vypadat. Každá banka, investor nebo zákazník mohou mít také jiné 

požadavky. Mnohým investorům někdy postačí pouze prezentace, banky naopak mohou 

požadovat ještě spoustu dalších dokumentů k doložení, než se rozhodnou. I doba 

zpracování takového plánu se liší vlivem dalších faktorů, mezi které patří také znalosti a 

zkušenosti podnikatele, který plán vytváří a sestavuje.   

Titulní strana 

Je to ve stručnosti popsaný výklad obsahu. Na této straně uvádíme mimo jiné také 

obchodní název, sídlo a logo společnosti, název podnikatelského plánu, jméno autora a 

dalších podnikatelů s kontaktními údaji, popis společnosti a obor podnikání, částka 

financování a struktura. Dále mohou být uvedeny prohlášení typu:  

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou zcela důvěrné a předmětem obchodního 

tajemství. 

Žádná z uvedených částí podnikatelského plánu nesmí být publikována, kopírována 

nebo reprodukována bez písemného souhlasu autora. 

Exekutivní souhrn 

Zpracovává se většinou až po sestavení podnikatelského plánu. Je to několik listů, které 

si potencionální investor přečte nejdříve a na základě toho se rozhoduje, zda si 

podnikatelský plán pročte celý nebo zda ho už nezajímá. Měl by tedy především oslovit 

a vzbudit zájem a zvědavost u investorů.  Hlavním problémem ale je, jak udělat stručný 

výtah těch nejdůležitějších informací na malý počet stran.  

Profesní a osobní údaje o vlastnících firmy 

Je důležité zmínit všechny vlastníky a klíčové osobnosti společnosti, kteří se na 

sestavení podnikatelského plánu a vedení společnosti podílí. Pro banky a jiné investory 

jde o důležitou informaci, na základě které se také mohou rozhodnout, zda zaujmou roli 

investora či nikoliv. Většina investorů je přesvědčena o tom, že i sebelepší produkt nebo 

služba nemá šanci uspět, pokud není kvalitní vedení firmy. Při představování klíčových 

osob se uvádí vzdělání, dosažené praktické zkušenosti.  Hlavně ve vedoucích řídících 

funkcích společnosti. 

http://www.ide-vse.cz/podnikatelsky-plan.html#3
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Popis podniku 

Zde zmíním formu podnikání, pro kterou se rozhodnu v závislosti na počtu 

zaměstnanců, oblasti podnikání a dalších. Dále také uvedu sídlo společnosti, které bude 

ve Zbraslavi u Brna popřípadě další provozovny. Nastíním lokalitu, v které se sídlo 

společnosti nachází a také důvod, proč jsem si tuto lokalitu vybrala. Zvolím způsob 

vedení účetnictví, který je dán legislativou podle typu podnikání. Zvážím, zda si na 

účetnictví najmu externí firmu, nebo účetní na hlavní pracovní poměr. Dále mohu 

detailně popsat službu, kterou budu nabízet, vybavení podniku, znalosti a zkušenosti 

podnikatele.  

Analýza trhu 

Jde o zestručnělý popis podnikatelské příležitosti, kde specifikuji službu a trh, na 

kterém budu službu nabízet. 

Podnikatelský plán může být úspěšný pouze tehdy, pokud bude zájem ze strany 

zákazníků o služby, které se jim chystám nabídnout. Toto kritérium samozřejmě zajímá 

i budoucí investory a společníky. Proto je nutné prověřit, zda existuje potenciální trh, 

kde bude zájem o mnou nabízené služby. To zjistím na základě analýzy daného oboru, 

trhu a konkurenčního prostředí. Zjistím silné a slabé stránky, vliv konkurence na 

zavedení nového podniku na trh. Dále je třeba provést analýzu zákazníků, vývojové 

trendy atd.  

Výrobní plán / obchodní plán 

V této části bývá zachycen výrobní proces u výrobních společností od začátku až do 

konce. Uvádí se také případní subdodavatelé. Dále informace o nákladech a již 

podepsaných smlouvách. V případě, že si podnik výrobu nebo její část zajišťuje sám, 

musí v této části podrobně popsat vybavení a zařízení, dále také materiály a polotovary, 

které bude třeba zajistit a seznam dodavatelů.  

V případě, že nejde o výrobní podnik, se tato část nazývá „obchodní plán“. Ten by měl 

obsahovat také nějaké základní informace o nákupu zboží a služeb, skladovací prostory 

atd.  
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Marketingový plán 

Zde se většinou hovoří o čtyřech „P“ marketingového mixu. Důležitý je produkt, tedy 

výrobek nebo služba, kterou budu nabízet - „Product“. Dále také její cena. Čili jak se 

sestavuje cena, aby byla zajímavá nejen pro mě jako podnikatele, ale také pro zákazníky 

a aby obstála na konkurenčním trhu - „Price“. Dalším ze čtyř „P“ je distribuce, - 

„Place“. Určuje, zda bude podnik zajišťovat všechny prodejní aktivity, zda se služba 

bude prodávat přímo konečným zákazníkům. Pokud podnik využije obchodní 

mezičlánky, musí zjistit, které jsou pro něj nejvýhodnější, a v neposlední řadě si musí 

odpovědět na otázku, zda bude zásobovat jen maloobchod nebo i velkoobchod. 

Posledním je propagace tedy „Promotion“. Jedná se o reklamu, podporu prodeje, public 

relations, osobní prodej a přímý marketing.  

Z pohledu zákazníka je důležité také zaměření na takzvaný zákaznický marketingový 

mix, který tvoří pro změnu o čtyřech „C“. Mezi ně patří zákazník – „Customer“, 

náklady na zákazníka -„Cost“, pohodlná dostupnost – „Convenience“ a komunikace – 

„Communications“. 

Finanční plán 

Velice důležitou částí podnikatelského plánu je plán finanční. Přeměňuje všechny části 

podnikatelského plánu do číselné podoby. Vzhledem k tomu, že se jedná o návrh 

podnikatelského plánu zcela nového podniku, bude počítáno také s finančními 

prostředky na jeho založení, pořízení dlouhodobého a oběžného majetku a další 

prostředky na zahájení podnikatelské činnosti – takzvané jiné provozní náklady.  

„Častou chybou u začínajících podnikatelů bývá, že nerozlišují kategorie zisk a peněžní 

tok (cash flow), výnosy a příjmy, náklady a výdaje.“
7
 

Prioritním cílem je také zajištění příjmů a výnosů firmy tak, aby byla v každém 

okamžiku svojí životnosti likvidní. Cílem není službu jen prodat, ale také zajistit 

pravidelné platby od odběratelů a tím i dostatek likvidních prostředků. Dále je nutné 

znát veškeré fixní i variabilní náklady, které mohou být rozčleněny pomocí 

vnitropodnikového účetnictví. Díky tomu se může dopočítat bod zvratu. 

                                                      
7
 SRPOVÁ, Jitka, a kolektiv. Podnikatelský plán a strategie. str. 28. 
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V rámci finančního plánu se sestavují tyto finanční výkazy: 

- plán peněžních toků (cash flow), 

- plánovaný výkaz zisků a ztrát, 

- plánovaná rozvaha. 

Organizační plán 

Je třeba mít nachystaný časový harmonogram všech činností, které jsou spojeny 

s podnikatelským plánem. Nejdříve si určím důležité body a kroky, které musím 

podniknout a kterých chci jako podnikatel dosáhnout. Určím si i termíny jejich 

dosažení.  Plán by měl vypadat tak, aby bylo jasné, kdy a jaké práce musím začít 

vykonávat, aby byly včas splněny. 

Rizikový plán, předpoklady úspěšnosti projektu 

Rizika jsou zpravidla spojena s nepříznivými dopady na firmu. Rizikový plán podnik 

sestavuje proto, aby zjistil, jaká rizika mu hrozí a podnikne určitá opatření pro případ, 

že by se rizika stala reálnými. Nejvýznamnějšími rizikovými faktory jsou například 

vývoj úrokových sazeb a devizových kurzů. K jejich odstranění slouží například 

diverzifikace, dělení rizik, přenesení rizika na jiný podnikatelský subjekt, pojištění, 

etapová příprava a realizace. 

Přílohy 

Jsou to doplňkové části podnikatelského plánu. Mohou být různě obsáhlé. V některých 

případech mohou mít i více než padesát stran, v jiných zase jen pět stran. V přílohách 

jsou uvedeny podrobné informace, které nejsou pro samotný podnikatelský plán 

prioritní, ale investor má možnost do nich v případě zájmu kdykoliv nahlédnout. Může 

se jednat o životopisy všech klíčových osobností a vlastníků podniku, které se nějakým 

způsobem podílí na podnikání nebo sestavení podnikatelského plánu. Dále to také může 

být výpis z obchodního rejstříku, zprávy a články z novin a odborných časopisů o 

výrobku nebo službě a trhu, na který bude produkt zaveden. Rozvahy, výkazy zisku a 

ztrát. Také obrázky výrobků, prospektové materiály, technické výkresy, smlouvy a 

další. Součástí příloh mohou být další výše nejmenované dokumenty.   
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2.9 Podnikání v oblasti zemědělství 

Podmínky podnikání v zemědělství jsou upraveny zákonem č. 252/1997 Sb. o zemědělství. 

Konkrétně pak kdo může být podnikatelem v zemědělství, nalezneme v § 2e. 

Definice podnikatele v zemědělství zní:
 8

 

„Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, 

která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek 

stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou  

a) dosáhla věku 18 let, 

b) má způsobilost k právním úkonům, 

c) zrušeno 

d) zrušeno 

e) má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky 

nebo o občana členského státu Evropské unie, 

f) pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností 

prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o 

občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická 

osoba tím, jestliže je schopna  

1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím 

denního života a podnikání, 

2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit 

jeho obsah.“  

Naproti tomu evidenci zemědělských podnikatelů nepodléhá: 

„Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo 

prodávající rostlinné výrobky a nezpracované živočišné výrobky, nepodléhá evidenci 

zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.“
9
 

Definice zemědělské výroby, která se vztahuje na náš agroturistický podnik, je podle 

zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, konkrétně § 2e, odstavec 3 mimo jiné: 

                                                      
8
 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. § 2e, odstavec 1. 

9
 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. § 2e, odst. 2. 



29 

 

„b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za 

účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat 

k tahu a chov sportovních a dostihových koní, 

c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a 

získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b).“
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. § 2e, odst. 3. 
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3 Analýzy 

V této části se budu zabývat popisem některých analýz, které hodlám ve své bakalářské 

práci použít. Dále popíšu umístění jezdeckého areálu v rámci obce a ostatní pozemky ve 

vlastnictví nebo dlouhodobém pronájmu.  

 

3.1 Umístění a popis současného stavu jezdeckého areálu 

Jezdecký areál stáje Karolína se nachází v centru obce Zbraslav u Brna. Stojí v těsné 

blízkosti zdejšího kostela, naproti obecnímu úřadu. Asi třicet metrů od budovy je 

obchod s potravinami a malé parkoviště patřící k místní mateřské školce s možností 

parkování zdarma nejen pro návštěvníky stáje. V okolí sta metrů se nachází tři 

restaurační zařízení s pestrou a kvalitní nabídkou stravování. Nedaleko jsou také hned 

dvě zastávky autobusu, který budovy v centru vesnice obtáčí po jednosměrné silnici. I 

přesto je zaručen klid a soukromí vzhledem k velikosti obce a počtu obyvatel. Budova 

s penzionem a stáje tedy stojí na velmi strategickém místě. Problém není ani v tom, že 

jsou koně prakticky v centru vesnice. Pokud vyjdete ze dvora cca sto metrů, dostanete 

se z jedné strany na konec obce, kde se rozkládají naše pastviny a dále pak pole jiných 

zemědělců a lesy s velkým množstvím turistických a cyklistických tras.    

Obrázek 1 Fotografie obce Zbraslav u Brna 

 

Zdroj: Zbraslav oficiální web obce [online]. Zbraslavubrna.cz. 
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Z hlavní silnice vcházíme do oploceného areálu po venkovních schodech, které vedou 

na zahradu o rozloze 512 m
2 

(viz příloha č. 1 obr. č. 2), kde se nachází venkovní 

posezení, ohniště a udírna a dále do hlavní budovy. Ta je dvoupodlažní. V přízemí je 

velká klubovna o celkové kapacitě do pětadvaceti osob, WC, sedlovna a kotelna a 

soukromé prostory tj. kuchyně, komora, koupelna, ložnice a dětský pokoj. V prvním 

patře jsou ještě dva privátní pokoje, chodba, a celkem čtyřmi pokoji s vlastním 

sociálním zařízením. Každý s jinou kapacitou lůžek: třílůžkový, čtyřlůžkový, 

pětilůžkový a sedmilůžkový.  Penzion byl vystavěn v roce 2005. Celková zastavěná 

plocha je 565 m
2 

(viz příloha č. 1 obr. č. 1).  

Při vstupu na dvůr s rozlohou 268 m
2 

(viz příloha č. 1 obr. č. 3)
 
se nacházíme přímo 

naproti stájím o celkové kapacitě deseti koní. Další boxové ustájení je vpravo v budově 

stodoly, kde je možné mít až dalších deset koní současně. Ve stodole jsou také 

vyhrazeny prostory pro uskladnění krmiva pro koně a slámy na podestlání v boxech. 

Také je tam dostatečný prostor na kování koní při nepřízni počasí. Na dvoře se dále 

nachází malý výběh s rozměry 10 x 10 metrů, kde mohou být ve volnosti až dva koně 

současně a venkovní posezení.  

Ve vzdálenosti asi půl kilometru od těchto budov se nachází pozemky s celkovou 

rozlohou 9534 m
2
 patřící stáji (viz příloha č. 2 obr. č. 2, obr. č. 3) a pozemky o rozměru 

6642 m
2 

(viz příloha č. 3 obr. č. 1, obr. č. 2), které jsou trvale v dlouhodobém pronájmu. 

Tyto pozemky jsou rozděleny na tři různě velké pastviny ohrazené dřevěnými 

ohradami, kde mají koně možnost pohybu ve volnosti. Na jedné z těchto pastvin je 

vybudovaná venkovní jízdárna o rozměrech 20 x 50 metrů s pískovým povrchem. Za 

jízdárnou je tábořiště pro účastníky letních táborů. Tvoří ho velký indiánský stan 

Teepee, dvacet stanů s dřevěnou podestou, jídelna, venkovní posezení, ohniště a dva 

suché záchody. Ve dvou spodních pastvinách protéká celoročně potok, který také slouží 

jako zdroj pitné vody pro koně. 

Posledními pozemky, které k areálu jezdecké stáje patří, jsou pozemky nacházející se 

v Mariánském údolí, vzdáleném tři kilometry od centra obce. Celková rozloha této 

pastviny je 29350 m
2
 (viz příloha č. 4 obr. č. 1). Také tudy celoročně protéká potok jako 

zdroj pitné vody. Přímo na pastvě se nachází venkovní boxy pro deset koní, tábořiště 

s ohništěm a základy pro srub, který je plánovaný do budoucna. K pastvě vede lesní 
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cesta. Zde se v minulosti pořádalo několik amatérských rodeí a jiných zábavních akcí 

stáje. V budoucnu mám v plánu prostory využívat také na dětské dny a amatérská 

vystoupení. 

 

3.2 SWOT analýza 

Hlavním úkolem podnikového managementu je zajištění existence a životaschopnosti 

podniku. Tu podnik zajistí v případě, že nastane rovnováha mezi vnitřním a vnějším 

prostředím podniku. SWOT analýza je jednoduchá metoda, která vzniká spojením dvou 

základních analýz. Slouží ke zhodnocení vnitřních a vnějších vlivů, tedy k analýze 

vnitřního a vnějšího prostředí, které se vztahuji ke konkrétní společnosti. Podnik se 

snaží silné stránky a příležitosti maximalizovat, naproti tomu slabé stránky a hrozby 

minimalizovat.  V praxi se SWOT analýza vyskytuje velice často právě díky svojí 

jednoduchosti a univerzálnosti. Používá se v rámci celého podniku, ale i v rámci 

jednotlivých oblastí nebo projektů. Je také součástí řízení rizik, což je jedna ze 

základních součástí podnikatelského plánu. Pomáhá nalézt a uvědomit si určité formy 

rizik a případné metody k jejich odstranění.  

 

3.2.1 Analýza vnitřního prostředí 

Interní prostředí je u každého podniku jiné. Určuje silné a slabé stránky, které je 

poměrně snadné měnit ve srovnání s vnějšími vlivy.  Silné a slabé stránky jsou 

určovány srovnáváním s konkurenčními podniky. V čem je náš podnik lepší, to jsou 

naše silné stránky. V čem je zase naopak horší, se řadí mezi slabé stránky.  

Vnitřní prostředí podniku je tvořeno takzvanými „7S“ od firmy McKinsey. Název 7S je 

proto, že všech sedm faktorů začíná v anglickém jazyce na písmeno „S“. Tento model 

byl vytvořen v sedmdesátých letech pracovníky konzultační společnosti McKinsey. Měl 

sloužit hlavně proto, aby mohli manažeři podniků lépe porozumět organizačním 

změnám. Dělíme je na tvrdé a měkké faktory.  
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Vztahy mezi jednotlivými měkkými a tvrdými faktory popisuje obrázek číslo dvě. 

 

Mezi tvrdé faktory patří:  

struktura (structure), systém (systems), strategie (strategy). 

Mezi měkké faktory patří: 

styl práce (style), zaměstnanci (staff), schopnosti (skills), sdílené hodnoty (shared 

values). 

 

Obrázek 3 Vzájemné vztahy mezi „7S“ McKinsey 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 1 SWOT analýza vnitřní prostředí 

 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 

S – strengths   silné stránky W – weaknesses   slabé stránky 

 

 kvalitní servis služeb 

 kvalifikovaní zkušení 

zaměstnanci 

 široká nabídka služeb 

 celoroční provoz 

 možnost dlouhodobých 

pobytů 

 dobrá likvidita  

 výhodná pozice stáje, 

dostupnost 

 moderní vybavení penzionu, 

každý pokoj má sociální zařízení 

 dobrá kapacita penzionu 

 

 

 vysoké náklady na chod penzionu a 

stájí 

 vysoké riziko pracovních úrazů 

 vysoké náklady na vybavení, 

stravování a základní péči o koně 

 nepřetržitý provoz 

 předem pevně neohraničená 

pracovní doba 

 práce venku i v extrémních 

podmínkách (mrazy, horka, deště)  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.2.2 Analýza vnějšího prostředí 

Níže je uvedena druhá část SWOT analýzy, která vychází právě z oborového prostředí. 

Externí neboli vnější prostředí firmy nemůže podnik nijak zvlášť ovlivnit. Tyto faktory 

vznikají v okolí podniku nikoliv uvnitř. Externí prostředí tvoří například úrokové sazby, 

devizové kurzy a další. Vnější prostředí můžeme dělit na makroprostředí, oborové 

prostředí, situační analýza vnějšího prostředí.  
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Makroprostředí 

Je to prostředí nadnárodní, národní a regionální. Tyto faktory působí přímo pouze na 

podnik, nikoliv však na konkrétní výrobek nebo službu. K analýze právě tohoto 

makroprostředí slouží analýza SLEPT/PESTE. Analýzy SLEPT A PESTE jsou 

identické. Název analýzy PESTE tvoří zkratky různých faktorů. P – politické prostředí, 

E – ekonomické prostředí, S – sociální prostředí, T – technické prostředí, E – 

ekologické prostředí. Stejně tak u analýzy SLEPT. Pro srovnání zkratky uvedu také. S 

– sociální prostředí, L – legislativní prostředí, E – ekonomické prostředí, P – politické 

hledisko, T – technologické hledisko. 

Oborové prostředí 

Definice oborového prostředí podle Portera zní přibližně tak, že se jedná o skupinu 

podniků, které na trhu nabízí téměř totožný výrobek nebo službu. Tyto podniky proto 

oslovují stejný okruh zákazníků. Z pohledu zákazníků tedy vyplývá, že oborové 

prostředí je vytvářeno takzvanými „4C“. Z pohledu prodejců je tvořeno „4P“. 

 

Tabulka 2 Souvislost 4P a 4C 

Ze strany prodejce „4P“ „4P“ ze strany zákazníka – „4C“ 

 

 product – produkt 

 price – cena 

 place – místo 

 propagation – propagace 

 

 

 customer value – zákaznické řešení 

 costs – náklady zákazníků 

 konvenience – pohodlí, dostupnost 

 communication - komunikace 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Situační analýza vnějšího prostředí 

Touto analýzou podnik zjistí, jaké konkrétní tržní příležitosti jsou mu vnějším 

prostředím nabízeny a zároveň také objeví hrozby, proti kterým bude muset obstát. 

 

Tabulka 3 SWOT analýza vnější prostředí 

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 

O – opportunities   příležitosti T – threats   hrozby 

 

 trénink problémových a mladých koní 

 možnost ustájení vlastních koní 

 firemní akce a školení 

 možnost čerpat dotace 

 vysoká poptávka po agroturistice 

 prozatím jediná stáj v dané lokalitě 

 možnost věrnostních programů stálým 

zákazníkům 

 možnost ubytování s koňmi 

 pořádání zábavných akcí (country 

zábavy, dětské dny, amatérská rodea, 

amatérská country vystoupení) 

 

 neuznání dotací 

 nezájem o dané služby 

 nemoci zvířat 

 možnost vzniku konkurenční stáje 

v blízkém okolí 

 dlouhodobější nepřízeň počasí 

(zejména v zimních měsících teploty 

hluboko pod nulou, náledí) 

 opožděné dodávky zboží (zejména 

stravy pro koně v zimních měsících) 

 neoblíbenost u místních obyvatel 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.3 SLEPT/PESTE analýza 

Jedná se o metodu, která se užívá k analýze vnějšího prostředí. Je to proces, při kterém 

se snažíme zjišťovat veškeré informace o událostech a změnách v okolí podniku. Určuje 
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aktuální trendy. Cílem je najít a rozpoznat složky prostředí, které mohou znamenat pro 

podnik hrozbu nebo příležitost. V případě příležitosti bývají podnikem maximalizovány, 

v případě hrozby naopak minimalizovány. Analýza se provádí na trzích, na kterých 

skutečně figuruje. Její význam stoupá v závislosti na velikosti podniku a na rozvojových 

plánech.  

Zkratky počátečních písmen analýzy PESTE: 

P + L – politické a legislativní, E – ekonomické, S – sociální a demografické, T – 

technické a technologické, E – ekologické. 

 

3.3.1 Aplikace SLEPT/PESTE analýzy 

Analýza vnějšího prostředí jezdecké stáje je velice důležitá avšak ekonomickým 

subjektem málo ovlivnitelná. V úvahu jsou brány faktory působící v celé České 

republice, konkrétněji pak v Jihomoravském kraji. Vzhledem k tomu, že jich je mnoho, 

budou zmíněny jen ty pro podnik důležitější.  

P + L – politické a legislativní 

Legislativa České republiky, jakožto jednoho z členských států Evropského 

společenství, je v souladu s legislativou Evropské unie. Zákonodárnou moc v našem 

státě vykonává Parlament ČR. Ten tvoří Poslanecká sněmovna a Senát.  

V posledních letech proběhlo několik státních úsporných opatření. Od 1. 1. 2012 došlo 

pro podnikatele zejména ke změnám v oblasti daní, v pracovněprávních vztazích a v 

podnikatelském prostředí, které je třeba při zakládání podniku zohlednit. Od výše 

zmíněného data vznikl Specializovaný finanční úřad s celostátní působností. Zabývá se 

jen vybranými podniky, které jsou pro stát zásadní vzhledem k výši jejich daní. Daňová 

kontrola u takových podniků je časově i odborně náročná. A právě proto vznikly tyto 

úřady. Celkem je šest poboček, jejichž hlavní sídlo se nachází v Praze. Jsou zcela 

podřízeny Finančnímu úřadu. Vhledem k tomu, že se v mé bakalářské práci zaměřím na 

založení malého podniku, je toto změna, která by neměla mít zásadní vliv.  

V tomto roce, stejně jako v roce loňském, je vyžadovaná daňová povinnost k těmto 

daním, jako jsou daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, silniční daň, daň z 
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nemovitosti, daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti, energetická daň a poplatek 

z biopaliv. 

Další změnou je změna v informačních systémech veřejné správy. Od 1. 1. 2011 je 

zaveden nový systém. Veřejné rozhraní pro e – Podání. Ten nahrazuje transakční část 

Portálu veřejné správy, která byla spuštěna od roku 2004. Zásadní je změna ve výši 

daně z přidané hodnoty. Snížená sazba z původních deseti procent vzrostla na čtrnáct 

procent, přičemž základní dvacetiprocentní sazba zůstává nezměněna. Přenesení daňové 

povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací je další novinkou, 

která vešla v platnost od začátku tohoto roku. Principem je, že povinnost přiznat a 

zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění. Plátce, který zdanitelné plnění 

uskutečnil, vystaví daňový doklad bez DPH. Na doklad uvede, že DPH doplní a přizná 

plátce, pro kterého bylo toto plnění uskutečněno. Také zpevněné plochy pozemků, které 

slouží k podnikání nebo s ním úzce souvisí, se nově staly předmětem daně 

z nemovitostí. Je uplatněna speciální sazba daně. Zákon o dani z nemovitostí dále nově 

uvádí danění plošných staveb, což jsou parkoviště, zastavěné plochy mezi budovami, 

komunikace a další.  

Při založení penzionu dále bude muset podnik splňovat některé legislativní podmínky 

dané zákonem. V případě, že by se jednalo pouze o ubytovací zařízení, jedná se o 

živnost volnou, číslo oboru 84, nařízení vlády č. 140/200 Sb. Podnik by musel 

obsahovat maximálně do deseti lůžek a nesměl by nabízet stravování kromě snídaní. 

V případě hostinské činnosti se ale jedná o živnost řemeslnou dle nařízení vlády č. 

455/1991 Sb., příloha 1, část C. K provozování penzionu je bezpochyby nutná 

kolaudace. Ta se provádí v případě, že je stavba nebo její část schopna samostatného 

užívání dle zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu. Kolaudační 

rozhodnutí uděluje Stavební úřad na základě kontroly a porovnání stavby dle projektu. 

Do patnácti dnů od dokončení stavby je stavebník nebo provozovatel povinen zažádat o 

kolaudaci stavby u příslušného Stavebního úřadu. Penzion v areálu jezdecké stáje, který 

je předmětem této bakalářské práce, již zkolaudovaný je. Dále také musí splňovat 

obecné technické podmínky na výstavbu dle nařízení vlády č. 137/1998 Sb.  
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Výše uvedené jsou jen některé podmínky, které podnikatel musí splňovat. Samozřejmě 

všechny tyto podmínky a nové změny budou mít dopad na řízení a chod podniku a je 

třeba je sledovat. Obecně tedy platí, že legislativa České republiky je velice složitá a 

problematická. Často dochází k reformám, novelizacím a to zrovna nepřidává na 

přehlednosti právního řádu.  

Česká republika je demokratickým právním státem, ale i přesto je stav soudnictví v této 

zemi v žalostné situaci. Dle mého názoru naše legislativa není zcela v pořádku, zejména 

pak protichůdná judikatura, vcelku dlouhá doba trvání soudních sporů a řízení a další 

chyby, které se v běžné praxi vyskytují. Kritikové také často tvrdí, že v oblasti 

vymahatelnosti práva je naše republika neúčinná.  

Z personálního hlediska se podnikání významně dotýká Zákoník práce, který prošel 

také určitými změnami k 1. 1. 2012. 

E – ekonomické 

Základním ukazatelem ekonomické aktivity vypovídající o průměrné životní úrovni je 

hrubý domácí produkt jinak označovaný zkratkou HDP. Životní úroveň obyvatelstva 

byla negativně ovlivněna hospodářskou krizí v roce 2008 - 2009. HDP v tomto roce 

klesl na historicky nejnižší hodnotu od samotného vzniku České republiky.  

Podniky pociťovaly dopady ekonomické krize. Přišly o miliony korun, o téměř padesát 

procent zakázek a zejména menší společnosti byly donuceny ukončit své podnikání 

zhledem k nedostatku likvidních prostředků a zakázek. V roce 2009 provedla 

Hospodářská komora České republiky průzkum ve spolupráci s Hospodářskými 

novinami. Zúčastnilo se ho 1350 tuzemských podniků a podnikatelů.  

„Z osloveného vzorku 1350 firem jich 803 (59,5%) pociťuje konkrétní dopady světové 

finanční krize na svoje hospodaření. Nejčastějším dopadem této skutečnosti u tohoto 

vzorku firem je méně zakázek (49,6%) a horší platební morálka odběratelů (19,2%). 

Mezi opatřeními, které se firmy chystají přijmout, vede utlumení investic (48,2%) 

a menší než plánovaný růst mezd (31,4%).“
11

 

                                                      

11
 Komora.cz [online]. c2009 [cit. 2012-1-30]. Hospodářská komora České republiky.   
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Z grafu, který je uveden viz příloha č. 7, graf. č. 1, jakým způsobem zasáhla 

ekonomická krize hrubý domácí produkt v časovém období od prvního kvartálu roku 

2008 do třetího kvartálu roku 2011. Je zjevné, že se naší ekonomice ještě nějakou dobu 

nepodaří vrátit se zpět do období před krizí, i když dochází k postupnému oživování 

ekonomické aktivity. Konec roku 2011 zaznamenal pokles HDP. Předběžné odhady 

růstu pro rok 2012 jsou 1,3 %. Vývoj ekonomiky je také značně závislý na tom, jak 

rychle a zda vůbec se podaří odstranit současnou situaci u problémových zemí 

eurozóny.  

Někteří ekonomové netají názor, že tato krize by neměla být poslední. Dále také díky 

situaci v eurozóně snížila Česká bankovní asociace odhady na rok 2012 o polovinu. 

Plánovaný nárůst měl být přibližně 2,6 %. Nyní je odhad pouze 1,3%.  

Minimální mzda v České republice by měla být jakýmsi ochranným nástrojem před 

nepřiměřeně nízkými platy. Logicky by se tedy předpokládalo, že po pěti letech její 

stagnace, stoupne z původní hranice 8 000 Kč. Původně se spekulovalo o dvou 

možnostech jejího navýšení. Obě však byly Vládou ČR zamítnuty. Prognóza 

k navyšování minimální mzdy je proto i nadále skeptická. 

Navýšení snížené sazby DPH z původních 10 % na 14 % se dotýká jak podniků, tak 

domácností. Do zboží a služeb, které spadají do snížené sazby a našeho podniku se 

budou dotýkat, jsou veškeré potraviny včetně nápojů, zvířata, teplo, chlad, ubytovací 

služby, kulturní, umělecké, sportovní činnosti, některé druhy výstavby a mnohé další. 

Původním plánem, který by měl vejít v platnosti od následujícího roku je, že by se sazba 

DPH sjednotila na 17, 5 %. Zatím se ale jedná jen o spekulace. Legislativci schválení 

jednotné sazby doposud neuzavřeli.  

Dalším důležitým ekonomickým faktorem je míra nezaměstnanosti. Optimální míra 

nezaměstnanosti je okolo 6 %. V současné době je procento rozhodně vyšší. 

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti byl od roku 2005 velice pozitivní. V průběhu roku 

2008 se dokonce pohybovala pod hranicí 6 %. Zásahem ekonomické krize ale následně 

došlo k jejímu rapidnímu růstu, který se zastavil až vždy počátkem roku 2010 a 2011 na 

necelých 10 %. Na konci roku 2011 byla hranice o něco málo nižší, přibližně 8, 6 %. Při 

založení podniku je tahle informace z určitých pohledů pozitivní. Současná situace má 
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za následek velké množství ekonomicky aktivního obyvatelstva. Lidé v produktivním 

věku se po práci poptávají, ovšem ne vždy úspěšně. Jsou ochotni přijmout 

s mnohdy vysokou kvalifikací i podřadnější pracovní pozici za neadekvátní platové 

ohodnocení. Pro podnik to tedy znamená větší možnost výběru mezi kvalifikovanými 

pracovníky, kteří mají opravdu velký zájem pracovat za obvykle nižší mzdu. 

S – sociální a demografické 

Celkový počet obyvatel v České republice ke konci roku 2010 byl 10 532 770.  

Z toho bylo: 

- 1 518 142 obyvatel ve věkové skupině 0 – 14 let, 

- 7 378 802 obyvatel ve věkové skupině 15 – 64 let, 

- 1 635 826 obyvatel ve věkové skupině 65 a více let. 

V České republice žije celkem velké množství obyvatel. Většina z nich je české 

národnosti. I přesto se zde nachází lidé jiných národností, s kterými ale nejsou žádné 

zásadní problémy. Asi kolem 60 % obyvatelstva je bez vyznání. Naše kultura je ale 

bezpochyby založena na křesťanském základě. Slavíme státní svátky, jako jsou 

Velikonoce, Vánoce, svátek Cyrila a Metoděje a další. Pro některé tyto svátky 

znamenají jen den volna a odpočinku, pro jiné mají hlubší význam než jen kvalitně 

uklizený byt a spousty jídla.  

Česká republika je rozdělena na 14 krajů (viz příloha č. 6, obr. č. 1). Ty se pak dělí na 

okresy. V Jihomoravském kraji (viz příloha č. 6, obr. č. 3), kde se nachází také obec 

Zbraslav, jsou tyto okresy: 

- Blansko s celkovým počtem 106 884 obyvatel ke konci roku 2010, 

- Brno – město s celkovým počtem 371 371 obyvatel ke konci roku 2010, 

- Brno – venkov s celkovým počtem 203 216 obyvatel ke konci roku 2010, 

- Břeclav s celkovým počtem 113 842 obyvatel ke konci roku 2010, 

- Hodonín s celkovým počtem 156 524 obyvatel ke konci roku 2010, 

- Vyškov s celkovým počtem 89 097 obyvatel ke konci roku 2010, 

- Znojmo s celkovým počtem 113 720 obyvatel ke konci roku 2010. 
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Poznámka k textu: V době zpracování této části bakalářské práce jsem měla k dispozici 

z  CSU pouze údaje za rok 2010. 

Je rozdělen na 21 správních obcí s rozšířenou působností. Rozloha tohoto kraje je 

719 454 ha. V České republice se řadí jako čtvrtý největší kraj hned za Prahu, 

Středočeský a Moravskoslezský kraj. Ke konci roku 2010 zde žilo celkem 1,15 milionu 

obyvatel. Nejpočetnější skupinou jsou obyvatelé ve věku 15 až 64 let. Tvoří 69,8 %, 

následuje skupina ve věku 65 a více let – 16,2 % a obyvatelstvo ve věku 0 až 14 tvoří 

14,1 %. Za posledních dvacet let byl zjištěn nárůst nejstarší věkové skupiny ve srovnání 

s přírůstkem dětí. Dětská populace ve věkové skupině 0 až 14 let tvořila v roce 2008 

13,8 % a v následujícím roce 14,1 %, což můžeme považovat za nepatrný vývoj.   

Mnou zvolený podnikatelský subjekt působí právě v tomto kraji, konkrétně v okrese 

Brno – venkov. Průměrný věk obyvatel je 40,2 let, což je ještě o něco málo méně, než je 

celorepublikový průměr.  Nejpočetnější skupinu tvoří produktivní obyvatelstvo. 

Průměrný plat v roce 2011 byl vyčíslen na 22 197 Kč právě v tomto kraji.  

T – technické a technologické 

V oblasti zemědělství došlo za posledních několik desetiletí k velkému pokroku. 

Postupně byly vynalezeny stroje, které nahrazovaly práci koní a jiného dobytka.  

Technologický postup jde v současné době stále kupředu a to nejen v zemědělství. 

Objevují se takzvané environmentální technologie. Jsou mnohem více ekologické, 

efektivní a šetrné k životnímu prostředí. Díky těmto technologiím se zlepšuje 

ekonomický vývoj a nejsou kladeny tak vysoké nároky na přírodní zdroje. Ovšem stroje 

s těmito technologiemi mají vysokou pořizovací cenu, která bohužel není reálná pro 

spoustu zemědělců.  

V případě jezdecké stáje není třeba se zabývat důkladně technologiemi v zemědělství. 

Spíše je nutné zaměřit se na ty, které s ustájením a chovem koní přímo souvisí, jako 

jsou například výstavba venkovních nebo vnitřních boxů. Dále pak stájové podlahy, 

vrata a okna, jízdárny a jízdárenský povrch, nejrůznější překážky. Pokud se některé 

z těchto technologií v areálu již nacházejí, je třeba zvážit jejich modernizaci. 
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Ve stájích, kde jsou koně ustájeni, musí být dostatek světla a čerstvého vzduchu. Kůň 

by měl mít možnost volného pohybu – v případě vnitřního ustájení jsou tedy ideální 

boxy. Forma vazného ustájení nepatří mezi nejlepší řešení obzvlášť, pokud by mělo jít o 

delší časový úsek. Toto všechno jsou důležité faktory, které se projeví zejména na 

zdravotním stavu koní. A právě proto se tento podnik zaměří na přirozené, tedy pastevní 

odchovy koní, kde mají dostatek volného prostoru, měkký povrch, světlo, stále čerstvý 

vzduch. Před povětrnostními podmínkami budou koně chráněni jednoduchými 

přístřešky, kde se budou moci schovat před silným větrem, mrazem i sluncem.  

Dále je třeba zaměřit se na výpočetní techniku, počítačové programy a další potřebnou 

elektroniku, která může podniku velice usnadnit práci, zpřehlednit datové záznamy a 

evidovat provedené změny a transakce.  

E – ekologické 

V tomto případě můžeme mluvit o ekologickém zemědělství. Jedná se o moderní formu 

obhospodařování půdy. Nepoužívají se žádná chemická hnojiva, která nemají dobrý vliv 

na životní prostředí, na zdraví lidí a zvířat. Většina potravin vypěstovaných tímto 

způsobem nese označení BIO.  

Mezi ekologické faktory také patří světlo, teplo, vlhkost vzduchu, podnebí, klimatické 

podmínky a další. Ty například ovlivňují jakost a množství úrody. Podle toho se určuje 

cena zemědělských produktů, které jsou pro chov koní nezbytné. Je to například seno, 

sláma, řepné řízky, otruby, oves a další.   

 

3.4 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Je to analýza věnující se konkurenčním silám v daném odvětví.  

„Porterovy konkurenční strategie vycházejí z názoru, že postavení firmy neurčuje 

množství silných a slabých stránek, ale jejich využití ve vztahu ke konkurenci. 

Konkurenční výhoda je jádrem každé strategie.“
12

 

                                                      
12

 SRPOVÁ, Jitka, a kolektiv. Podnikatelský plán a strategie. Str. 179. 
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Model Michaela E. Portera popisuje stav konkurence v daném oboru. Ta závisí na 

působení pěti konkurenčních sil, kterými jsou dodavatelé, odběratelé, noví klienti, 

substituty a konkurenční rivalita. 

Tento model by měl být přínosem pro management podniku. Manažeři by si všech 

těchto pět sil měli uvědomovat. Jejich působení a vliv na podnik. Tyto informace 

mohou být zohledněny při tvorbě různých strategií a to tak, že se s nimi bude předem 

počítat a podnik se pokusí jich využít ve svůj prospěch.  

 

Obrázek 2 Porterův model konkurenčních sil 

 

Zdroj: Vlastnicesta.cz [online]. Vlastnicestacz. 

 

3.4.1 Aplikace Porterova modelu  

Díky Porterově modelu pěti konkurenčních sil může podnik analyzovat dohadovací 

schopnosti dodavatelů a odběratelů, dále také ohrožení ze strany konkurence a ze strany 

nových náhradních výrobků.  



45 

 

Dodavatelé 

Vzhledem ke specifickému druhu podnikání, je jasné, že dodavatelů v okolí Zbraslavi u 

Brna není mnoho. Ceny určitého zboží nebo služeb nemůže podnik nijak ovlivnit. Jedná 

se například o kvalitní seno a slámu, speciální dostihové granule, služby kováře, služby 

veterináře.  

Jezdecká stáj se rozhodla seno a slámu kupovat u JZD Rudka, která nabízí nejnižší cenu 

v blízkém okolí. Další možností, jak toto zboží opatřit, by byl odkup od menších 

zemědělců z okolí za výhodnější cenu ovšem s dalšími vedlejšími náklady, jako jsou 

mzdy zaměstnanců nebo brigádníků, pohonné hmoty a čas. Podmínkou totiž většinou 

bývá, že si stáj sama pole pokosí, seno vysuší a odvozí. V jiném případě se zpravidla 

jedná o nekvalitní zboží. Seno není výživné, je přesušené nebo naopak vlhké, tedy 

plesnivějící. Speciální granule jsou vyráběny a dováženy z Brna. Jelikož jsou opravdu 

kvalitní a velice doporučované, jezdecká stáj nezamýšlí změnu značky ani v případě 

mírného zdražení. Žádný jiný dodavatel stejný typ granulí nevyrábí, ani nenabízí.  

Dále také podnik využívá služeb kováře a veterinárního lékaře. Oba jsou taktéž 

z blízkého okolí. Tyto služby jsou pro koně nezbytné a velmi důležité. Postavení 

poskytovatelů takových služeb na trhu by se dalo považovat za monopolní. Stáj proto 

neuvažuje o změně.  V případě potřeby kováře nebo veterináře hraje hlavní roli čas a 

kvalita služby. Služby těchto konkrétních dodavatelů jsou kvalitní a rychlé.  

Dále je třeba zauvažovat nad dodavateli potravin. Vzhledem k tomu, že se nejedná o 

typicky pohostinskou činnost a potraviny ve větším množství se nakupují pouze 

v případě, že na penzionu jsou ubytovaní lidé, budu pro začátek volit nákupy v blízkých 

obchodních domech. V Rosicích u Brna, tedy v dostupnosti do 10 km, se nachází 

obchodní dům Tesco expres, Lidl a Penny market s uzenářstvím. Kvalitní maso a 

uzeniny se také dají nakoupit ve Velké Bíteši, kde je Slámovo uzenářství.  

Stejně tak bude podnik postupovat při opatřování čistících saponátů, přípravků k praní 

ložního prádla a při nákupu základních hygienických pomůcek jako je toaletní papír, 

mýdlo a další. 

Servis praní pracovních oděvů a ložního prádla si taktéž podnik zajistí sám. Vzhledem 

k tomu, že kapacita penzionu není nijak velká (kapacita 18 lůžek) a stav personálu se 
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bude pohybovat maximálně okolo tří pracovníků, pro podnik by bylo značně 

neekonomické využívat služeb některé z prádelen. 

Odběratelé 

Vzhledem k rozmanitosti nabízených služeb má podnik značnou výhodu. Zákazníky se 

zájmem pouze o jednu konkrétní službu by ale obsáhlá vzájemně se prolínající nabídka 

služeb mohla odradit. Je tedy třeba nabídku předat potenciálnímu klientovi tak, aby 

neměl pocit, že je něčím vázán nebo někam tlačen. 

Značnou výhodou je, že v blízkém okolí není jiná možnost ubytování tak blízko přírodě 

nebo vyjížďky do přírody na koni. Podnik v rámci zefektivnění svých služeb nabídne 

klientům několik zajímavých cenově zvýhodněných nabídek. Například týdenní nebo 

víkendové pobyty, víkendy strávené v sedle pod širým nebem, dětské tábory a dětské 

dny s westernovým vystoupením, k pobytovým zájezdům možnost využití plné penze.  

V případě zájmu o ustájení koní může být klientovi nabídnuto využívání jízdárny 

zdarma, výběr mezi boxovým ustájením a pastevním odchovem, v případě časové 

vytíženosti majitele koně zajištění práce s koněm ze země i v sedle. 

Našimi významnými odběrateli budou zejména majitelé koní, kteří u nás budou 

ustájení, dennodenně trénovaní a školení k práci v terénu, dále také žáci v rámci 

školních výletů, kurzisté, lidé milující venkov, přírodu a koně nebo ti co si jen chtějí 

odpočinout. Celoročně mohou našich služeb využívat montážníci na cestách, hledající 

levné a kvalitní ubytování v domácké atmosféře.  

Noví konkurenti 

Noví konkurenti jsou samozřejmě značnou hrozbou jak pro podnik zabývající se 

agroturistikou, tak i pro subjekt podnikající v jiných oborech. Vzhledem k tomu, že 

agroturistika v kraji není prozatím moc rozšířená je třeba, zajistit si stálé zákazníky a 

dobré jméno dříve, než se v okolí objeví konkurenční stáj. Pokud tato situace nastane, 

bude třeba bedlivě sledovat nabídku konkurence a snažit se být vždy o krok napřed.  

Vizí do budoucna je také spolupráce s některou příspěvkovou organizací na pořádání 

akcí pro nevidomé nebo jinak postižené děti. Dále také reprezentace Jihomoravského 
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kraje a konkrétně i obce Zbraslav na vytrvalostních, takzvaných Endurance, závodech 

národního i nadnárodního formátu.    

Náhradní výrobky nebo služby - substituty 

Péče o koně může být nahrazena péčí o jiný druh domácích zvířat. K tomu slouží 

například pobyty na biofarmách, kde se klient stará o hospodářský dobytek, zahrádky, 

pole a pastviny a je dennodenně v úzkém kontaktu s přírodou. Relaxovat a rekreovat 

můžeme i jinými způsoby. Pronájmem nějaké chaty nebo chalupy uprostřed krásné 

přírody nebo týdenním pobytem ve wellness centru. Pro větší dobrodruhy nabízí 

tuzemské cestovní kanceláře adrenalinové pobyty se zaměřením na horolezectví, 

vodáctví, vysokohorskou turistiku a další.  Ale samotnou jízdu na koni není možné 

plnohodnotně nahradit ničím.  

Konkurenční rivalita 

Konkurence v oblasti agroturistiky ve Zbraslavi a okolí není příliš vysoká. Podniků se 

stejným zaměřením se v blízkosti moc nenachází. Jezdeckých stájí je v Jihomoravském 

kraji poměrně dost, hlavně v okolí Brna. Málokterá z nich se však zabývá přirozeným 

odchovem koní, výlety do přírody a navrácením člověka k přírodě. Většinou se jedná o 

sportovní stáje zaměřené na drezuru a parkur. Práce s koňmi probíhá v krytých halách, 

koně jsou na pastvách jen na několik hodin denně. Veškerou nadstandardní péči 

poskytuje pouze majitel. 

Vzhledem k tomu, že jízda na koni je převážně sezónní sport je nutné myslet na formu 

obživy zejména v zimních měsících. Tehdy hlavní příjem plyne z ubytování a 

stravování klientů, kde je konkurence značně vysoká. Jen v okolí asi 25 kilometrů se 

nachází hned několik pěkných zařízení s možností stravování a ubytování.  

 

3.5 Analýza možnosti financování 

V případě, že podnik se zaměřením na agroturistiku nemá dostatek finančních 

prostředků, můžeme využívat různých forem financování: 

- Financování pomocí úvěrů od obchodních bank, 

- Financování pomocí dotací. 
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3.5.1 Financování pomocí úvěrů u obchodních bank 

Je třeba důkladně nastudovat, co která banka nabízí a za jakých podmínek. K tomu, 

abychom úvěr opravdu dostali, si musíme předen nachystat tyto informace: 

- kontaktní údaje,  

- výši požadovaného úvěru,  

- stručný popis podnikatelského záměru,  

- navrhované zajištění úvěru,  

- aktuální finanční výkazy,  

- historické výkazy.  

Získat úvěr na začátku podnikání není úplně jednoduché. Podnikatel musí mít majetek, 

kterým by mohl ručit. V jiném případě si podnik musí opatřit soukromé investory, nebo 

zažádat o podporu z veřejných zdrojů.  

 

3.5.2 Financování pomocí dotací 

Existují dotace, které jsou přímo šité na míru agroturistice. Jedná se o dotace pro 

podnikatele, řemeslníky a živnostníky v obcích. Žadatelem může být jak fyzická tak i 

právnická osoba bez historie v tomto oboru podnikání, dále to může být zemědělský i 

nezemědělský podnikatel, jejichž definice je uvedena v zákoně 252/1997 Sb., § 2e, odst. 

1 – 3. Výše dotace, které podnik může dosáhnout je 60 %, přičemž maximální výše 

investice nesmí přesáhnout 10 mil. Kč. Dotace by měla být využita na rekonstrukci 

nebo kompletní výstavbu ubytovacího zařízení s malou lůžkovou kapacitou, která se 

bude využívat k agroturistice a venkovskému cestovnímu ruchu. Do dotace může být 

zahrnuto stravování, půjčovny sportovních potřeb a objektů pro sportovní vyžití.  

Další dotace, které by stáj mohla v průběhu svého působení získat, je dotace na 

reprezentaci obce nebo na reprezentaci Jihomoravského kraje na vytrvalostních 

závodech Endurance, které mají k agroturistice velice blízko.  
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3.6 Marketingový průzkum 

Pro svůj výzkum jsem se rozhodla použít metodu písemného dotazování. Dotazníky 

jsou považovány za nejčastěji užívaný nástroj shromažďování informací. Zároveň jsou 

velmi ekonomické. Sestavení dotazníků, vytištění a distribuce konečným respondentům 

jsou jedinými náklady. Tvůrce dotazníku rozhoduje, jak budou otázky formulovány a 

v jakém budou rozsahu. Čím obsáhlejší, bude zjištěno více informací. To samozřejmě 

neznamená, že může být kupříkladu dvacetistránkový. S největší pravděpodobností by 

takto obsáhlý dotazník respondenta odradil. Optimální délka je do dvaceti otázek a doba 

vyplňování do deseti minut.  Tato marketingová metoda je výhodná i pro samotné 

dotazující. Zpravidla zůstává utajena jejich totožnost a na průzkum mají dostatek času, 

takže si své odpovědi mohou řádně promyslet. Nevýhodou pro podnik je delší časový 

úsek, který uběhne od předání dotazníku respondentovi do vyplnění a zaslání zpět. Další 

je nízká návratnost. Dotazník musí zaujmout a něčím oslovit ať už průvodním dopisem, 

nebo svým tématem, rozsahem, obsahem. Jinak téměř 70 % respondentů dotazník vůbec 

nevyplní. 

 

3.5.1 Sestavení dotazníku  

Důležité je správně formulovat otázky. Ty by měly být jednoznačné, srozumitelné, 

stručné a validní. Řazení otázek v dotazníku má také svá pravidla. Na začátek se řadí 

otázky zajímavé, které respondenta osloví a upoutají pozornost. Ve středu jsou převážně 

ty nejdůležitější pro jejich tvůrce a na konci méně důležité. V dotazníku se respondenti 

mohou setkat s různými typy otázek. Dělíme je na otevřené, uzavřené a polozavřené. 

 

3.5.2 Vlastní průzkum na základě dotazníku 

Dne 8. 2. 2012 jsem na stránky www.vyplnto.cz uložila dotazník (viz příloha 6). 

Dotazník se na výše zmíněných stránkách nacházel celkem jeden týden v rozmezí od 8. 

2. 2012 do 15. 2. 2012. Bylo celkem 19 otázek. Průměrná doba vyplňování u všech 

respondentů byla do pěti minut. Celkem odpovědělo 74 respondentů. Návratnost 

dotazníku byla určena na 77,3 %.  

http://www.vyplnto.cz/
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Z dotazníku jsem zjistila následující informace: 

Z výše zmíněného počtu respondentů bylo více než 80 % žen a méně než 20 % mužů 

(viz příloha 8, obr. č. 1). Nejpočetnější skupinu respondentů tvořilo obyvatelstvo se 

středoškolským vzděláním (viz příloha 8, obr. č. 3) ve věku 26 – 40 let (viz příloha 8, 

obr. č. 2). Ze 74 dotazovaných byli jen tři osoby se zdravotním postižením (viz příloha 

8, obr. č. 5, příloha 9), ale přesto musíme brát v patrnosti, že i lidé, kteří jsou něčím 

hendikepováni, by agroturistiku chtěli vyzkoušet, pokud by se jim naskytla tato 

možnost. Necelých 15 % dotazovaných o agroturistice nikdy neslyšela (viz příloha 9). 

Těch, kteří někdy byli na podobné dovolené je pouze necelých 30 % (viz příloha 9), 

proto bude pro podnik rozhodující způsob, jakým způsobem klientelu navnadí. Ti, kteří 

už něco podobného zažili, by do jednoho dobrodružnou dovolenou rádi zopakovali (viz 

příloha 9). Více než 60 % respondentů by takovou dovolenou jednou chtěli vyzkoušet 

(viz příloha 9) a 95 % respondentů by se agroturistice chtělo věnovat aktivněji (viz 

příloha 9). Téměř 80 % respondentů jsou občané Jihomoravského kraje (viz příloha 9). 

Nejpočetněji je zastoupen okres Brno – venkov (viz příloha 8, obr. č. 7) a na otázku, zda 

je někde v okolí respondentů agroturistická stáj bylo z téměř 60 % odpovězeno ne (viz 

příloha 9). Toto je další dobrá zpráva pro náš podnik. Při pobytu na ranči by chtělo 

téměř 50 % klientů využívat možnost plné penze, polopenzi pak téměř 45 % klientů (viz 

příloha 8, obr. č. 13). Je tedy logické, že jsme se rozhodli v našem podniku tyto služby 

nabízet.  

Mezi respondenty se nacházelo i několik majitelů koní (viz příloha 9), kteří by měli 

zájem o ustájení a částka 5 000 Kč se jim nezdá nijak přehnaná (viz příloha 9). 

V případě, že by se v okolí respondentů objevila nová agroturistická farma je pro 55 % 

jasné, že by tento ranč navštívili (viz příloha 9). 

Poznámka k textu: Výše uvedené informace se v podobě grafického a tabulkového 

zpracování nachází v příloze č. 8 a 9.  
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4 Praktická část 
Tuto část bakalářské práce budu věnovat konkrétnímu návrhu podnikatelského plánu.   

 

Návrh na založení podnikatelského plánu 

Sestavení podnikatelského plánu by mělo být samozřejmostí pro každého podnikatele. 

Díky němu si může včas uvědomit, zda jsou jeho plány reálné či nikoliv. V dnešní době 

už je zcela běžné, že podnikatelský plán sestavuje téměř každý podnikatel nejen pro 

svoje potřeby, ale také pro budoucí společníky nebo bankovní instituce, od kterých na 

základě podnikatelského plánu může žádat o financování.  
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 4.1 Titulní strana 

 

 

Agroturistická Stáj Karolína II, s. r. o. 

PODNIKATELSKÝ PLÁN 

 

Název subjektu:  Stáj Karolína II 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Sídlo a provozovna:  Komenského 28, Zbraslav u Brna, 664 84 

WWW:   www.stajkarolinaII.cz 

E – mail:   jskarolinaII@tiscali.cz 

Kontaktní osoba:   Pavlína Pflugová 

  

 

Předmět podnikání: 

- Ubytovací služby, 

- Stravovací služby v rámci ubytování. 

- Chov koní a výcvik, 

- Zprostředkování služeb, 

- Pořádání kulturních akcí v rámci dětských dnů, 

- Pořádání kulturních akcí pro zdravotně postižené. 

- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oboru. 

 

Datum zpracování: 10. 2. 2012 

Tento podnikatelský plán je důvěrný a je autorským majetkem Lucie Šilhavé. 

http://www.stajkarolinaii.cz/
mailto:jskarolinaII@tiscali.cz
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4.2 Popis podniku 

Analýzu a popis současného stavu areálu jsem popsala již v kapitole 3.1. V blízkosti 

stáje je možnost i kulturního vyžití, které zobrazuje mapka Jihomoravského kraje 

s vyznačenými památkami (viz příloha 5, obr. č. 2). Jak bylo dále zmíněno, bude se 

jednat o společnost s ručením omezeným založenou čtyřmi společníky, z nichž každý 

složí vklad 200 000 Kč. Předmětem podnikání je chov zvířat a jejich výcvik, 

mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav. 

Vzhledem k tomu, že areál je v současnosti využíván občanským sdružením Stájí 

Karolína bez větších potíží, můžeme ihned přejít do provozu bez větších prvotních 

investic.  Časem bude třeba zainventovat hlavně do venkovní fasády domu, která na 

nové zákazníky nepůsobí právě lákavě, dále také do rekonstrukce zahrady a oplocení a 

částečné rekonstrukce vnitřních prostor stájí.  

 

4.3 Analýza trhu 

Všechny služby, které Stáj Karolína II, s. r. o. hodlá nabízet, spadají zejména do trhů 

ubytovacích a stravovacích služeb a do trhu cestovního ruchu. Naše služby jsou 

přizpůsobené pro velký počet zákazníků. Našimi klienty budou zejména rodiny s dětmi, 

skupiny mladších lidí, ale také lidé středního věku.  

 

4.3.1 Trh ubytovacích a stravovacích služeb 

V Jihomoravském kraji, konkrétně v okrese Brno - město a Brno – venkov jsou stovky 

ubytovacích a stravovacích zařízení. Pokud se ale zaměříme konkrétně na Zbraslav u 

Brna, tam se nachází pouze současný penzion Stáje Karolína. V okolí můžeme najít 

spoustu hotelů, hotýlků a penzionů, které nabízí obdobné služby z hlediska ubytování a 

stravování jako náš stávající podnik Stáj Karolína II, s. r. o.  V porovnání s cenami 

konkurenčních podniků mohu konstatovat, že naše ceny jsou adekvátní nabízeným 

službám. Ceny konkurenčních podniků se pohybují od 200 – 1000 Kč za osobu a noc.  
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4.3.1.1 Přehled konkurenčních podniků v okolí 

Zastávka, dojezdová vzdálenost 7 km 

- Hotel Harmonie, cena za osobu a noc 850 Kč. 

Rosice, dojezdová vzdálenost 9,5 km 

- Hotel Slovan Rosice, cena za osobu a noc 380 Kč, 

- Pension Krystal, cena za osobu a noc 180 Kč, 

- Pension Nika, cena za osobu a noc 300 Kč, 

- Penzion a Restaurace Rozsocháč, cena za osobu a noc 266 Kč, 

- Penzion Rosnička, cena za osobu a noc 304 Kč. 

 

4.3.2 Potenciální klientela 

Potenciální klientela je již podrobněji popsána v kapitole 3.4.1, kde se zabývám aplikací 

Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Díky rozmanité nabídce našich služeb je 

předpokládán široký okruh klientů různých věkových skupin. V okruhu 10 kilometrů 

není jiný podnik, který by nabízel takové komplexní služby jako naše stáj. Nabídka 

osloví rodiny s dětmi, které si chtějí odpočinout a načerpat energii a nové zážitky. 

Přitom se děti i mládež učí starat o domácí zvířata, seznamují se s tím, co tato záliba 

obnáší a nakonec se mohou povozit ve volné přírodě, nebo pod odborným dohledem na 

jízdárně. Pro skupiny mladých lidí může být pobyt na takovém ranči zajímavý právě 

tím, že se zde rozhodně nebudou nudit, mohou prožít romantické chvíle ve dvou a 

získat nové zážitky a stejně jako ostatní se mohou starat o zvířata, podílet se na chodu 

ranče a nakonec vyrazit na výlet do přírody. Další možnost, které mohou využít je 

přespání na našich pastvách mezi koňmi, kde máme vytvořené tábořiště s ohništěm, 

několika stany a velkým Tee – Pee stanem. Pro skupinky starších občanů a seniorů je 

zde vyžití také veliké. Mohou chodit na dlouhé procházky do přírody, mohou užívat 

klidu venkova a načerpat nové síly. Pro ty odvážnější je možnost svezení na koni na 
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jízdárně. V případě, že by některý ze seniorů zatoužil po větším adrenalinu, můžeme i 

s ním za pomocí zkušeného instruktora vyrazit na výlet v koňském sedle do přírody.  

Majitelé koní, kteří zatouží mít svého koně ubytovaného právě u nás, mohou být 

nabídnuty různé výhody. Například využívání jízdárny zdarma, výběr mezi boxovým 

ustájením a pastevním odchovem, v případě časové vytíženosti majitele koně zajištění 

práce s koněm ze země i v sedle, odborné rady v oblasti trénování koní na Endurance – 

vytrvalostní závody a další. 

Dále budou našimi klienty zejména majitelé mladých nepřeježděných koní, které u nás 

na určitou dobu ustájí a my jim poskytneme dennodenní trénink, individuální práci ze 

země i ze sedla, zvykání a učení práce v terénu, dále také žáci, kteří k nám zavítají 

v rámci školních výletů, kurzisté, lidé milující venkov, přírodu a koně nebo ti co si jen 

chtějí odpočinout. Celoročně mohou našich služeb využívat montážníci na cestách, 

hledající levné a kvalitní ubytování v domácké atmosféře.  

 

4.3.3 Dodavatelé 

Také dodavatele jsem již podrobněji popsala v kapitole 3.4.1 Aplikace Porterova 

modelu. Jak již bylo několikrát zmíněno, jde o specifický, převážně sezónní a jen těžko 

zaměnitelný druh podnikání. Tudíž není mnoho dodavatelů, kteří by nabízeli zboží, 

které potřebujeme. S tím je samozřejmě také spojeno, že podnik nemůže nijak zásadně 

ovlivnit ceny určitého zboží nebo služeb. Příkladem je například seno. Pokud se 

dodavatel v zimních měsících rozhodne cenu navýšit, nemáme téměř žádné možnosti, 

jak to ovlivnit. Můžeme se porozhlédnut v okolí po jiném dodavateli. V případě, že 

neuspějeme, musíme nakoupit seno i za vyšší částky. Kromě sena a slámy potřebujeme 

také speciální dostihové granule, služby kováře, služby veterináře.  

Dále je třeba zauvažovat nad dodavateli potravin. Vzhledem k tomu, že se nejedná o 

typicky pohostinskou činnost a potraviny ve větším množství se nakupují pouze 

v případě, že na penzionu jsou ubytovaní lidé, budu pro začátek volit nákupy v blízkých 

obchodních domech. V Rosicích u Brna, tedy v dostupnosti do 10 km, se nachází 

obchodní dům Tesco expres, Lidl a Penny market s uzenářstvím. Kvalitní maso a 

uzeniny se také dají nakoupit ve Velké Bíteši, kde je Slámovo uzenářství.  
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Stejně tak bude podnik postupovat při opatřování čistících saponátů, přípravků k praní 

ložního prádla a při nákupu základních hygienických pomůcek jako je toaletní papír, 

mýdlo a další. 

Další analýzy jako je analýza současného stavu areálu, kompletní analýza Porterova 

modelu pěti konkurenčních sil, SWOT analýza a SLEPTE analýza, jsou podrobněji 

popsány v kapitole 2 Analýzy.  

 

4.4 Organizační plán 

Stáj Karolína II, s. r. o. je zakládána jako společnost s ručením omezeným Pavlínou 

Pflugovou, Tomášem Pflugem, Ing. Soňou Tylšarovou a Lucií Šilhavou. Všichni výše 

jmenovaní mají dostatek zkušeností s prací v malém penzionu i s prací u koní. Nabyté 

znalosti by rádi využili v praxi. Stáj Karolína II bude malý rodinný ranč. 

 

4.4.1 Osobní a profesní údaje 

Stáje Karolína II, s. r. o. bude založena následujícími osobami: 

Pavlína Pflugová  

Věk 39 let, současně je zaměstnaná ve jezdecké Stáji Karolína. S prací v agroturistice 

má tedy více než pět let zkušeností. Mimoto má praxi s vedením účetnictví a 

administrativními úkony (žádosti o dotace, podpisy smluv, fakturace), které provádí i 

pro současnou stáj Karolína. Absolvovala střední odbornou školu ukončenou maturitní 

zkouškou. Budoucí hlavní manažerka Stáje Karolína II, s. r. o.  

Tomáš Pflug 

Věk 54 let, současný majitel a předseda občanského sdružení jezdecké Stáje Karolína. 

Více než 20 let praxe s prací u koní a vystudovanou střední zemědělskou školu. 

Specializace na výchovu a výcvik problémových koní, zkušenosti s vedením penzionu, 

kurzů, dětských táborů, vesnických zábav a jiných kulturně – společenských akcí. 

Komunikace s dodavateli krmiva pro koně, opravy a údržby na pastvách, stavění 
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venkovských boxů, údržba areálu. Aktivní zkušenosti s vedením týmu. Rekvalifikační 

kurz pro instruktory turistických jízdáren.  

Ing. Soňa Tylšarová 

Věk 27 let, současná členka stáje, mimo jiné také realitní makléřka podnikající na 

základě živnostenského oprávnění a současně zaměstnanec výrobní společnosti, kde má 

funkci asistentky ředitele, která koordinuje kontakty se zákazníky, příjem objednávek, 

jejich zpracování a následná fakturace odběrateli. Má ukončené inženýrské studium na 

VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství se zaměřením na reality a bakalářské studium 

na Masarykově univerzitě, Přírodovědecká fakulta, obor Aplikovaná matematika.  Dále 

také několik let praxe s vedením rodinného podniku, prodejny s mobilními telefony, 

vedení účetnictví, objednávky, zpracování reklamací, kontakt se zákazníky i dodavateli, 

aktivní práce s programem Pohoda, dva roky praxe v personalistice, aktivní vyhledávání 

životopisů, komunikace s uchazeči i firmami, vedení osobních pohovorů, selekce 

zájemců o práci. Mimoto jako členka stáje zná a rozumí práci s koňmi, pomáhá 

s organizací dětských táborů a kurzů. 

Lucie Šilhavá 

Věk 27 let, současná členka stáje. Má vystudovanou Střední zemědělskou školu, 

konkrétně SOU a SOŠ dopravní a mechanizační, obor Ekonomika zemědělství a výživy. 

Současně pracuje jako HR konzultantka v personální agentuře již šestým rokem, vedení 

osobních pohovorů, komunikace s firmami i uchazeči, příprava podkladů pro mzdy, 

aktivní vyhledávání životopisů, získávání nových obchodních partnerů, vedení týmu do 

pěti členů. Dále také praxe s administrativní prací. Zároveň je také autorem tohoto 

podnikatelského plánu. Jelikož jsem členkou, stejně jako Soňa Tylšarová znám a 

rozumím práci s koňmi, mám praxi ve vedení penzionu a v organizaci dětských táborů, 

kurzů a jiných kulturně – zábavných akcí. 

Každý z těchto zakladatelů vložil do podnikání počáteční kapitál ve výši 200 000. 

Obchodní podíl těchto společníků je rovnocenný pro každého z nich.  
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4.4.2 Nabídka služeb 

Služby agroturistického ranče Stáje Karolína II jsou specifické tím, že je můžeme 

provést pouze v místě nabídky. Jedná se spíše o sezónní služby. Služby budou nabízeny 

jednotlivě, ale také ve formě balíčků, které budou samozřejmě pro naše klienty 

výhodnější. Současně si náš klient může sestavit balíček individuálně tak, aby 

vyhovoval jeho přáním a požadavkům. 

Přehled základních nabízených služeb: 

- pronájem vnitřních a venkovních boxů, 

- výuka jízdy na koni, 

- trénink koní, 

- ubytovací a stravovací služby, 

- pronájem klubovny jakožto školících prostor nebo společenské místnosti, 

- zprostředkování doprovodných programů, 

- pořádání westernových show a jiných vystoupení pro děti a mládež, 

- pořádání kurzů a letních dětských táborů. 

 

4.4.3 Ceník 

Ceníky nabízených služeb jsem vyčíslila v příloze č. 11, tabulka č. 1.  

 

4.4.4 Pracovní doba 

 

Tabulka 5 Pracovní doba 

Den Pracovní doba 

Pondělí - pátek 10 – 18 

Sobota, neděle  10 - 20 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Návštěvy i mimo pracovní dobu jsou možné. Více méně by se dalo říci, že se zde jedná 

o nepřetržitý provoz. V objektu se stále někdo nachází, hlavně z důvodu péče o koně. 

Vzhledem k tomu, že celý areál patří Pavlíně a Tomášovi Pflugovým, jsou zde s celou 

rodinou ubytovaní.  Samozřejmě preferujeme telefonickou domluvu předem.  

 

4.4.5 Zaměstnanci 

V prvních letech našeho podnikání nebudeme navyšovat o další zaměstnance.  

Jak již bylo uvedeno Pavlína Pflugová bude hlavní manažerkou, která bude zajišťovat 

chod penzionu, dotace, sponzoring a administrativu stáje. Dále se bude podílet na 

výchově, přeježdění a trénincích koní i jezdců.  

Ing. Soňa Tylšarová bude s těmito úkony pomáhat. Zejména pak, co se týká účetnictví, 

fakturací, příjmu objednávek, organizace kulturních akcí a vystoupení a samozřejmě 

také práce s koňmi i klienty.  

Lucie Šilhavá bude mít na starosti zhruba stejné úkony jako Soňa Tylšarová. Musíme 

ale brát v patrnosti to, že jsou obě zaměstnány na hlavní pracovní poměr. 

Administrativě se tedy budou aktivně věnovat zejména z domova ve svém osobním 

volnu. Aktivní práci s koňmi a jezdci mohou vykonávat pouze víkendově nebo v době 

dovolených.  

Tomáš Pflug se bude zabývat zejména provozními záležitostmi. Údržba objektu, 

automobilů, stájí, pastvin, objednávky krmiva, veterináře a kováře. Práce s klienty na 

jízdárně, trénink mladých problematických koní. Dále také údržba penzionu.  Příprava 

koní a jezdců na závody. 

Sezónně do našeho kolektivu přijmeme brigádnici, která bude vypomáhat v době 

dětských táborů a kurzů, které jsou situovány do měsíců červenec a srpen. Naše 

představa by byla nejlépe studentka vysoké školy, která má praxi a kladný vztah 

k dětem i koním. V objektu bude mít zajištěno ubytování a stravu po celé dva měsíce a 

navíc bude pobírat mzdu ve formě kapesného.   
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Podobně na sezonu červen – září zvažujeme o brigádníkovi, který by byl nápomocen 

Tomáši Pflugovi. Celý areál je značně rozlehlý a na údržbu ne vždy stačí jeden člověk 

sám. Tomáš Pflug by se mohl alespoň aktivněji věnovat přípravě koní na závody a 

problematickým koním. Stejně tak samozřejmě klientům.  

 

4.5 Marketingový plán 

Na počátku našeho působení, tedy v období do jednoho roku, se budeme snažit oslovit 

co možná nevětší okruh potenciálních klientů, abychom zajistili likviditu podniku. 

V průběhu našeho působení do tří let, budeme zdokonalovat poskytované služby, 

plynulost provozu a odstraňovat drobné nedostatky. Vzhledem k tomu, že všichni 

společníci mají zkušenosti s podnikáním v tomto oboru, nedostatků by mělo být co 

nejméně. Zároveň jsme schopni již na počátku našeho podnikání odhadnout personální 

obsazení, které jsem popsala v kapitole 4.4.5 Zaměstnanci. V tomto období bychom 

chtěli zaujmout stabilní místo na trhu a proniknout do povědomí zákazníků. 

Samozřejmě je naším cílem získat dobré jméno mezi stávajícími klienty. 

Z dlouhodobého hlediska se budeme snažit vymyslet a zkombinovat poskytované 

služby tak, aby se k nám stálí klienti vraceli. Cílem je, abychom se stali vyhledávaným 

agroturistickým rančem, což by znamenalo, že bychom již nemuseli investovat tolik 

úsilí na oslovení nových klientů, ale oni by vyhledávali nás.  

 

4.5.1 Produkt 

Produktem našeho ranče jsou služby, které nabízíme a které jsou shrnuty v kapitole 

4.4.2 Nabídka služeb.  

Naše služby mají několik specifických vlastností: 

- jsou proveditelná pouze v místě, kde se nabízí, 

- jde převážně o sezónní služby, 

- jsou jen málo zaměnitelné a napodobitelné.  
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Služby budeme nabízet ve formě balíčků nebo individuálně. Záleží na požadavcích 

zákazníků. Našim cílem je klienty oslovit nejen pestrou nabídkou služeb, ale také 

příjemným, klidným rodinným prostředím, kde se každý bude cítit dobře.  

Dalším lákadlem je také kvalitně zvolené logo tak, aby bylo pro ostatní snadno 

zapamatovatelné.  

 

Obrázek 3 Logo Stáje Karolína II, s. r. o. 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

4.5.2 Cena 

Vhledem k tomu, že zakládáme zcela nový podnik, který potřebuje zesílit a upevnit své 

místo na trhu, je na místě přiměřená cenová politika nabízených služeb. Kdybychom 

zvolili příliš navýšené ceny, odradili bychom spoustu potenciálních klientů. Naopak 

přehnané ponížení cen také není vhod. Klient může mít pocit, že námi nabízené služby 

jsou nekvalitní, proto je cena tak nízká. V blízkém okolí se žádný podobný podnik 

nenachází. Toho bychom měli využít. Proto je třeba ceny sestavit tak, aby byly pro 

zákazníky atraktivní a přesto podnik dosahoval dostatečných tržeb.  

Cena za ustájení koní a dlouhodobější výcvik je sestavena podobně, jako jsou ceny 

konkurenčních stájí v Jihomoravském kraji. Každou službu máme oceněnou zvlášť, ale 

také v podobě nabízených balíčků služeb, které jsou pro klienta levnější.  
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Dále je pro podnik dobré zvolit věrnostní program pro naše stále klienty v podobě 

zvýhodněných permamentek deset jízd + jedna zdarma, nebo nabídka desáté výukové 

lekce na jízdárně zdarma, každá desátá vyjížďka + 30 minut v sedle a další. Klienti, 

kteří byli s našimi službami spokojeni, budou zajisté s oblibou využívat těchto výhod. 

Samozřejmě by stejně tak měly být zvýhodněny týdenní kurzy nebo víkendy strávené 

na ranči. Například na konci kurzu dvouhodinový výlet v sedle s obědem, nebo plavení 

koní v ceně, nebo při strávení víkendového pobytu například sobotní grilování za cenu 

běžné večeře a další. 

Žádoucí je také skupinová sleva, nebo sleva pro děti handicapované, děti z dětských 

domovů, školek a škol.  

Podrobný ceník je sestaven již v příloze č. 11, tabulka č. 1.  

 

4.5.3 Propagace 

Kvalitní propagace je pro podnik velice důležitá a hraje významnou roli při získávání 

nových zákazníků a tím i upevňování postavení na trhu. Propagace musí v lidech 

probudit zvědavost a zájem místo navštívit. Rozhodli jsme se využívat propagaci ve 

formě letáčků, informačních tabulí, které umístíme na štít domu a druhou máme v plánu 

umístit v nedaleké obci Zastávka u Brna. Dalším propagačním předmětem jsou plakáty, 

které rozvěsíme různě po školách základních, středních i vysokých. V současnosti jsou 

nejrozšířenějším a nejmodernějším druhem propagace internetové stránky a různé 

online reklamy a poutače, které je třeba pravidelně aktualizovat.  

Ještě jako členové občanského sdružení Jezdecká Stáj Karolína se manželé Pflugovi a 

dcera Karolína účastnili vytrvalostních závodů. Další sezonu již nastoupí za naši Stáj 

Karolína II, s. r. o. Za rok 2011 jsme se stali stájí číslo 1 v závodech Endurance. Tím 

zajistili propagaci mezi lidmi z oboru již v minulé sezoně. V našem kolektivu je mistr 

České republiky v kategorii juniorů Karolína Pflugová a první vicemistr České 

republiky v kategorii seniorů Pavlína Pflugová. To by mohlo přilákat zákazníky, kteří 

vlastní koně, shání ustájení a chtěli by se ubírat tímto směrem.  

Dalším plánem, který máme, je zrealizovat westernové odpoledne pro handicapované 

děti z nedalekého ústavu v Ivančicích, s kterým příležitostně spolupracujeme. Pokud 

bude akce úspěšná, nabídneme podobné odpoledne více ústavům s nemocnými nebo 
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opuštěnými dětmi. To vše za spolupráce příspěvkové organizace Světýlko, o.p.s.  Ke 

dni dětí plánujeme den otevřených dveří pro místní obyvatele. Všechny tyto skutečnosti 

budou pravidelně aktualizovány na našich www stránkách a při každé takové akci 

budou vytvořeny plakáty, letáky, případně oslovíme místní Obecní úřad o vyhlášení 

rozhlasem.  

Dále necháme otisknout poutač do časopisu Jezdectví, kde čtenáři v minulých vydáních 

mohli najít pozitivní hodnocení a úspěchy jezdců, kteří jsou zakladateli naší nové stáje, 

Další formu propagace, kterou zvažujeme je využití nabídky od různých slevových 

webů. Nejvíce nás zaujaly stránky www.vykupto.cz, kam bychom chtěli umístit 

hodinové vyjížďky, ale třeba i víkendové pobyty na ranči.   

 

4.5.3.1 Internetové stránky 

Naše internetové stránky budou zpracovány tak, aby byly na první pohled líbivé a 

zajímavé. Budou obsahovat všechny důležité informace včetně nabízených služeb, 

kontaktů a možností online objednávek. Na hlavní stránce bude umístěn takzvaný 

stájový kalendář, kde budou uvedeny veškeré akce. Nabídka na stránkách bude 

přehledná a věcná. Zároveň zde budou fotky a krátké články ke všem již uskutečněným 

akcím, takže si je potenciální klienti budou moci prohlédnout a pročíst. Informace se 

budou týkat nejen závodů ale i hobby akcí.  

 

4.5.4 Distribuce 

Distribučními kanály budou zejména naše internetové stránky, popřípadě letáky, které 

budeme pravidelně rozmísťovat po školách, jak jsem již výše uvedla. Zvažujeme také 

spolupráci s některou z tuzemských cestovních kanceláří jako je například Kudrna se 

sídlem v Brně.  

 

4.6 Finanční plán 

Díky finančnímu plánu se můžeme přesvědčit, zda je celý podnikatelský plán výnosný 

či nikoliv. Na finanční plány se spíše díváme pesimisticky hlavně díky tomu, že 

http://www.vykupto.cz/
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předpokládané příjmy a výdaje, náklady a výnosy jsou odhadovanými čísly. V tomto 

finančním plánu předpokládáme, že všechny platební transakce budou hrazeny 

v hotovosti v době poskytnutí služby, nikoliv s pozdější splatností. Pro jednodušší 

výpočty jsem zvolila průměrný počet dní v měsíci na 30. V tomto finančním plánu 

sestavím pesimistickou a optimistickou variantu projektu výhledově na tři následují 

roky včetně roku, kdy byl podnik založen. Předpokládáme, že reálné náklady a výnosy 

jsou mezi těmito dvěma variantami.  

 

4.6.1 Náklady 

V této kapitole vyčíslím všechny náklady měsíční, roční i jednorázové, které nám 

vzniknou při založení a chodu Stále Karolína II, s. r. o.  

Vklady společníků jsou celkem 800 000 Kč. Rozhodli jsme se, že základní kapitál 

necháme zapsat ve výši 800 000 Kč. V prvních letech zajistíme profinancování 

z vlastních zdrojů. V následujících letech zvážíme možnost bankovního úvěru 

s přihlédnutím k aktuální finanční situaci společnosti a stejně tak i ČR.  

 

Tabulka 6 Celkové náklady 

 Běžné náklady + náklady spojené se založením spol. 

První měsíc 120 567 Kč + 262 100 Kč 

Následující měsíce 120 567 Kč 

První rok 1 446 804 Kč + 262 100 Kč 

Následující roky 1 446 804 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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4.6.1.1 Náklady s přiznáním dotace 

Žádat o dotace může fyzická i právnická osoba. V případě přiznání dotace může být část 

našich nákladů proinvestována. Nárok činí 60 % z nákladů a maximální výše 10 mil. 

Kč. Dotace ale nemohou být poskytnuty na veškeré naše náklady jako je výstavba 

malokapacitního ubytovacího zařízení pro účely agroturistiky nebo rozvoj venkovského 

cestovního ruchu. V tomto podnikatelském plánu s přiznáním dotace nepočítám.  

 

4.6.1.2 Náklady areálu Stáje Karolína II, s. r. o. 

Veškeré náklady jsou vyčísleny v příloze č. 10, tabulka č. 1. 

Celý areál je ve vlastnictví manželů Pflugových, kromě dvou pastvin o rozměru 6642 

m
2 

(viz příloha č. 3 obr. č. 1, obr. č. 2). Současně budou oba společníky Stáje Karolína 

II, s. r. o. a celý areál chtějí bezúplatně zapůjčit pro naše budoucí podnikání stejně jako 

terénní vůz Nissan Patrol. Počátečními náklady tedy budou pravidelné platby spotřeby 

vody a energií, které jsou stanoveny na 13 000 Kč, z toho 5 000 Kč připadá na stáje. 

Dále náklady na údržbu vozidla a pohonné hmoty ve výši 10 000 Kč. Areál je trvale 

obýván, proto je stav hlavní budovy celkem uspokojivý. Není tedy třeba investovat do 

rozsáhlejších rekonstrukcí. V případě, že bychom nějakou naplánovali, předem se 

všichni společníci domluví, jak bude financována a jakým dílem se budou společníci 

podílet. Do budoucna plánujeme novou fasádu domu a koupi malotraktoru. Tyto 

nákladnější investice nás čekají až v období 3 – 5 let od počátku podnikání. 

 

4.6.1.3 Náklady penzionu 

Veškeré náklady penzionu jsou vyčísleny v příloze č. 10, tabulka č. 2. 

Penzion tvoří čtyři pokoje celkem s 18 lůžky. Bude třeba zakoupit 10 kusů peřin a 

polštářů, 20 kusů ložního prádla včetně prostěradel a stejný počet ručníků. Penzion byl 

využíván i při předchozím podnikání a je tedy lůžkovinami vybaven. Jejich stav bylo 

třeba zjistit a výše zmíněné, musíme přikoupit. Dále také musíme počítat se základními 
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hygienickými potřebami na každý pokoj. Samozřejmostí je nákup kvalitní pračky, 

vzhledem k její vytíženosti a žehličky stejně, jako žehlicího prkna.  

 

4.6.1.4 Náklady stravovacího úseku  

Celkové náklady stravovacího úseku jsou vyčísleny v příloze č. 10, tabulka č. 3. 

Restaurace, nebo v tomto případě spíše společenská místnost je základně vybavena. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o klasické restaurační zařízení, je vybavení plně 

dostačující. Vařit budeme pouze v případě, že si klient předem objedná i stravování. 

V takovém případě nebudeme dávat na výběr s jídelního lístku, nýbrž se s klientem 

pobavíme o jeho nárocích a jídelníček individuálně sestavíme. Podotýkám, že se bude 

jednat převážně o domácí typicky českou stravu jako je svíčková, špenát, guláš apod. 

Proto budou naše nákupy vždy jiné, co se týká surovin i nápojů. Na začátek tedy 

preferujeme nákupy v nedalekých obchodních centrech a masnách. Rozhodně je ale 

třeba zakoupit kvalitní kávovar, který by měl stát 7 000 Kč. 

 

4.6.1.5 Náklady na provoz stájí 

Celkové náklady na provoz stájí a nákup koní jsou vyčísleny v příloze č. 10, tabulka č. 3 

a č. 4. 

Je třeba nakoupit pracovní nářadí, které budeme potřebovat. Jedná se o kolečka, 

smetáky, lopaty a vidle. V areálu i nadále bude pět koní, které patří manželům 

Pflugovým, jeden kůň ve vlastnictví Soni Tylšarové a jeden ve vlastnictví Lucie 

Šilhavé. I přesto bude muset podnik zainventovat do nákupu alespoň dalších tří 

takzvaných provozních koní vhodných i pro začínající jezdce. Ceny jsou vyčísleny na 

40 000 Kč – 10tiletá klisna Českého Teplokrevníka, 35 000 Kč – 11tiletý valach 

Českého Teplokrevníka a 30 000 Kč - 7letý kříženec Shagia araba a chladnokrevníka.  

Výstroj budeme nakupovat na jezdeckých bazarech nebo budeme užívat výstroj našich 

koní. Dále nakoupíme nové základní čištění a ochranné pomůcky pro jezdce, které 

budeme pronajímat.  
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Dalším pravidelným nákladem se zajištění krmiva pro koně. Počítáme s nárůstem na 

dvacet koní celkem při využití nabídky pastevního a boxového ustájení. Náklady na 

krmivo pro jsou vyčísleny v příloze č. 10, tabulka č. 11. Krmná dávka jednoho koně na 

den je cca 15 Kg sena a 1 Kg granulí. Pro dvacet koní na den budeme potřebovat 300 

Kg sena, přičemž počítáme, že jeden balík váží 250 Kg a 20 Kg granulí, které se 

prodávají v pytlích po 25 Kg. 

 

4.6.1.6 Náklady na propagaci 

Propagaci jsem detailně popsala v kapitole 4.5 Marketingový plán. Celkové náklady 

jsou znázorněny v tabulce č. 5, příloha č. 10. 

 

4.6.1.7 Náklady spojené s administrativou a elektronika 

Celkové náklady jsou vyčísleny v příloze č. 10, tabulka č. 7 a č. 8. 

Je třeba zajistit nákup základního vybavení. Určitě bude třeba koupit kvalitní PC 

sestavu s tiskárnou, telefonní linku s faxem, jeden notebook a čtyři mobilní telefony. 

Budou třeba ještě další kancelářské potřeby. V současné budově se nachází místnost 

vybavená jako pracovna, ale nábytek i elektronika jsou zastaralé a ne vždy plně funkční. 

Zakoupíme proto dva kancelářské stoly s dvěma křesly. Protože se nejedná o 

kancelářskou práci, toto vybavení bude plně dostačující. Jeden pracovní stůl s PC 

sestavou bude sloužit Pavlíně Pflugové. V tomto počítači bude nainstalovaný účetní 

program Pohoda. Notebook bude sloužit zejména při návštěvách na úřadech, při 

žádostech o sponzoring a další méně náročné úkony. Dále investujeme do internetového 

připojení, které je nezbytné. 

 

4.6.1.8 Náklady na založení společnosti a pojištění 

Náklady spojené se založením společnosti s ručením omezeným jsou vyčísleny 

v příloze č. 10, tabulka č. 9. 
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Dále jsme si sjednali pojištění TREND od Kooperativy. Toto pojištění z odpovědnosti 

za škodu je pro malé a střední začínající podnikatele. Obsahuje živelní pojištění, 

pojištění pro případ odcizení, vandalismu, pojištění skel, strojů, elektronických zařízení, 

pojištění věcí během silniční dopravy pojištění pro případ přerušení nebo omezení 

provozu, pojištění odpovědnosti za škodu včetně odpovědnosti za škody způsobené 

vadným výrobkem nebo vadně provedenou prací. Toto pojištění také kombinuje 

následující pojištění: poškození či zničení věcí živelní událostí, krádeže nebo loupeže, 

rozbití skla včetně snímačů zabezpečovacího zařízení, folií, nápisů, poškození nebo 

zničení strojů, elektrického zařízení, poškození, zničení nebo odcizení věcí během 

silniční dopravy, škody způsobené jinému, za které pojištěný odpovídá v důsledku 

svého jednání nebo vztahu a které byly způsobeny vadným výrobkem nebo vadně 

provedenou prací. 

Od pracovnice Kooperativy v Brně, paní Renáty Hasoňové, jsme si nechali toto 

pojištění vyčíslit. Celkem nám vznikl roční náklad po zaokrouhlení 20 000 Kč. Měsíčně 

splátka je 1667 Kč. 

Návrh pojištění je uveden v příloze č. 12, tabulka č. 1 až č. 7. 

 

4.6.1.9 Mzdové náklady 

Veškeré mzdové náklady jsou vyčísleny v příloze č. 10, tabulka č.  

Pavlína Pflugová a Tomáš Pflug jsou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr. Dále 

počítáme s jednou brigádnicí na červenec a srpen a jedním brigádníkem v období červen 

až září. Dalšími brigádníky jsou společníci Lucie Šilhavá a Soňa Tylšarová, vzhledem 

k tomu, že obě pracují na hlavní pracovní poměr u jiných společností. 

 

4.6.2 Předpokládané příjmy 

Je zřejmé, že v prvních měsících podnikání nebudeme dosahovat zisků. Důvodem jsou 

vysoké počáteční náklady a také to, že společnost není ještě příliš známá a nemá svoji 

stálou klientelu. O co déle bude ranč existovat, o to více by mělo přibývat klientů, kteří 
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mají zájem o naše služby. Kapacita stájí je přibližně kolem dvaceti koní. Počítáme s tím, 

že postupně začnou projevovat svůj zájem také majitelé koní, kteří zde budou využívat 

zejména služeb v podobě ustájení.  

Pro jednodušší výpočty počítáme s tím, že v měsíci je průměrně 30 dní. V příloze č. 13, 

tabulka č. 1 a tabulka č. 2 jsem vyčíslila pesimistickou a optimistickou variantu 

předpokládaných příjmů. V pesimistické variantě počítáme s tím, že první rok 

podnikání bude ztrátový. Nárůst v následujících letech počítáme ve výši 5 % při 

stejných nákladech. Naopak u optimistické varianty je zřejmé, že jsme dosáhli zisku již 

v prvním roce. Nárůst v následujících letech očekáváme ve výši 10 % při stávajících 

nákladech.   

Dále předpokládáme, že reálná varianta se nachází mezi těmito dvěma extrémy. Tedy 

mezi pesimistickou a optimistickou variantou. Můžeme tedy konstatovat, že podnik by 

měl dosahovat zisk již v prvních letech, ovšem ne dostatečně vysoký. Situace by se 

měla s přibývající klientelou stále zlepšovat. 

 

4.6.2.1 Pesimistická varianta 

Zisk prvního roku: roční příjmy – roční náklady – náklady spojené se založením 

společnosti = zisk 

Zisk prvního roku:  1 290 000 – 1 446 804 - 262 100 = - 418 904 

Zisk následujících let: roční příjmy + 5 % - roční náklady = zisk 

Zisk druhého roku:  1 290 000 + 64 500 – 1 446 804 = - 92 304  

Zisk třetího roku:  1 354 500 + 67 725 – 1 446 804 = - 24 579  

Z výpočtů uvedených výše je jasné, že společnost začne dosahovat zisků až ve čtvrtém 

roce podnikání při nárůstu příjmů o 5 % každý rok a nezměněných nákladech.  
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4.6.2.2 Optimistická varianta 

Zisk prvního roku: roční příjmy – roční náklady - náklady spojené se založením 

společnosti – navýšené náklady stravovacího a ubytovacího zařízení = zisk 

Zisk prvního roku:  2 343 600 – 1 446 804 - 262 100 – 120 000 = 514 696 

Zisk následujících let: roční příjmy + 10% - roční náklady – navýšené mzdové náklady 

– navýšené náklady ubytovacího a stravovacího zařízení = zisk 

Zisk druhého roku:  2 343 600 + 234 360 – 1 446 804 –  384 000 – 120 000 = 627 156 

Zisk třetího roku:  2 578 200 + 257 820 – 1 950 804 = 885 216 

Z výše uvedených výpočtů je jasné, že společnost dosahuje značných zisků. Počítáme 

s nárůstem příjmů o 10 % v každém roce. Vzhledem k tomu, že s přibývající poptávkou 

po našich službách jsme museli zaměstnat další dva zaměstnance na HPP, mzdové 

náklady se navýšily o 384 000 Kč celkem. Dále jsme navýšili nákup potravin také 

v návaznosti s rostoucím počtem klientů a to celkem o 120 000 Kč ročně. Bylo by dobré 

začít zvažovat výběr dodavatele, který by nám mohl poskytnout nižší ceny, než jsou 

v nákupních centrech, kde zajišťujeme nákupy doposud. 

 

4.6.3 Předpokládaný Cash flow  

Díky cash flow znázorníme přírůstky nebo úbytky peněžních prostředků v návaznosti na 

činnost ranče. Cash flow znázorníme v prvních třech letech podnikání.  

Na počátku podnikání jsme se dohodli, že základní kapitál bude ve výši 200 000 Kč. 

Dalších 600 000 Kč budeme mít jako vklad do začátku podnikání. Výpočty cash flow 

jsou znázorněny v příloze č. 14, tabulka č. 1 – pesimistická varianta, tabulka č. 2 – 

optimistická varianta.  

 

4.7 Rizika projektu 

Jako každý podnikatelský plán i ten náš podléhá mnohým rizikům. Rizika jsem již 

vyjmenovala v kapitole 3.2 Swot analýza, tabulka č. 3 Analýza vnějšího prostředí. Na 
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tato rizika musí být naše společnost připravena a musí mít nachystaná řešení. Rizika 

projektu jsem důkladně popsala i s jejich řešením v příloze č. 15, tabulka č. 1.  
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5 Závěr 
 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vypracovat kompletní podnikatelský plán, který 

bude možno uvést do praxe. Podnikatelský plán se týká malého podniku se zaměřením 

na agroturistiku. Provedla jsem několik analýz a marketingový průzkum v podobě 

dotazníku. Z výsledků můžeme zjistit, zda podnik bude či nebude vytvářet zisk.  

Teoretická část byla věnována několika základním pojmům. Byly zvoleny ty, které je 

třeba znát k pochopení další analytické a praktické části. Zejména jsem objasnila, co to 

vůbec podnikání je, jaké formy podnikání mohou být v případě fyzických nebo 

právnických osob. Dále také co to vůbec je podnikání v zemědělství, jaký zákon ho 

upravuje, co je to vůbec agroturistika a venkovská turistika a co je samotný 

podnikatelský plán. Podrobně jsem rozebrala všechny části. 

V kapitole analýz této bakalářské práce jsem popsala rozlohu a současný stav areálu 

Stáje Karolína II, s. r. o. Dále také několik analýz jako je SWOT analýza, SLEPTE 

analýza a Porterova analýza pěti konkurenčních sil. Ve SWOT analýze byly 

vyjmenovány a popsány silné a slabé stránky společnosti, hrozby a příležitosti. Ve 

SLEPTE analýze jsem popsala faktory politické a legislativní, ekonomické, sociální a 

demografické, technické a technologické a ekologické. V Porterově modelu pěti 

konkurenčních sil jsem popsala dodavatele, odběratele, substituty, konkurenční rivalitu 

a nové konkurenty. 

Praktická část byla věnována zejména sestavení podnikatelského plánu a všech jeho 

složek. Detailně bylo popsáno personální sestavení, způsob vedení společnosti, veškeré 

nabízené služby s jejich cenami, marketingový plán a podrobné vyčíslení nákladů a 

výnosů. Stejně jako návrh pesimistické a optimistické varianty s výpočty na následující 

tři roky. Také cash flow a v poslední řadě hodnocení rizik celého projektu.  

Díky sestavení tohoto podnikatelského plánu a celé mojí bakalářské práce jsem došla 

k závěru, že založení Stáje Karolína II, s. r. o. je perspektivním projektem. Zisky by 

společnost měla dosahovat již od samého počátku i přesto, že získávání nových klientů 

a upevňování pozice na trhu nebude příliš jednoduché. Pokud zvolíme efektivní 

marketingovou kampaň a věrnostní programy pro stálé klienty, podnik se brzy stane 
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navštěvovaným a oblíbeným místem. Na základě několika analýz a průzkumů jsme 

zjistili, že stejně tak je dobře zvolené prostředí. Venkovská vesnice na hranicích kraje 

Vysočina nabízí mnoho přírodních krás i kulturního vyžití. V blízkém okolí klienti 

naleznou prostředky pro další vyžití jako je krytý bazén, letní koupaliště s tobogánem, 

sportovní centra, bowling, kvalitní restaurace, diskotéky, kulturní památky, kino a další. 

Pokud se naší společnosti podaří nalákat nové a přesvědčit stávající klienty, aby se 

k nám vraceli, ranč začne dosahovat zisků. S postupem let bychom mohli zvážit 

nákladnější rekonstrukce, jako je venkovní fasáda domu, nová střecha včetně krovů nad 

stájemi nebo nákup malotraktoru. Toto jsou nákladnější investice, které ale s postupem 

let budeme muset podniknout.  

Značná výhoda je, že ve stejném objektu se dříve nacházela Stáj Karolína, občanské 

sdružení s předsedou Tomášem Pflugem, které mělo své příznivce a stálé klienty. Tito 

se nechali slyšet, že zůstanou i nadále věrni naší nové společnosti, kde jako jednatelé 

budou opět figurovat manželé Pflugovi. Záměrně jsme zvolili dost podobné logo a 

téměř totožné barvy společnosti jako předchozí podnik, který sice nedosahoval 

dostatečných zisků, aby si zajistil svoji budoucí existenci, ale začal budovat kvalitní 

jméno společnosti, zejména vítězstvím na vytrvalostních závodech Endurance 

v Mikulově v roce 2011, kde se jelo Mistrovství České republiky v kategorii juniorů a 

seniorů. Zde Stáj Karolína získala zlaté a stříbrné umístění.  

Agroturistika je odvětví venkovského cestovního ruchu, který se začíná stále více těšit 

oblibě. Domnívám se, že si tento podnik najde svoji klientelu a bude perspektivní 

společností v oblasti nabízených ubytovacích a agroturistických služeb.  
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PŘÍLOHA 1: Obrázky parcel – stavba, zahrada, zastavěná plocha a nádvoří 

 

Obrázek 1 Parcela č. 25o rozloze 565 m
2
 – stavba  

        

Zdroj: Cuzk.cz [online]. Nahlížení do katastru nemovitostí. 

 

Obrázek 2 Parcela č. 16 o rozloze 512m
2
 - zahrada 

 

Zdroj: Cuzk.cz [online]. Nahlížení do katastru nemovitostí. 
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Obrázek 3 Parcela č. 30/3 o rozloze 268m
2
 – zastavěná plocha a nádvoří 

 

Zdroj: Cuzk.cz [online]. Nahlížení do katastru nemovitostí. 

 

PŘÍLOHA 2: obrázky parcel – pozemky patřící stáji 

 

Obrázek 1 Parcela č. 652/3 o rozloze 5257 m
2
 – trvalý travnatý porost 

 

Zdroj: Cuzk.cz [online]. Nahlížení do katastru nemovitostí.  
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Obrázek 2 Parcela č. 652/2 o rozloze 4277 m
2
 – trvalý travnatý porost 

 

Zdroj: Cuzk.cz [online]. Nahlížení do katastru nemovitostí. 

 

PŘÍLOHA 3: Obrázky parcel – pozemky trvale v pronájmu 

 

Obrázek 1 Parcela č. 650 o rozloze 1752 m
2
 – trvalý travnatý porost 

 

Zdroj: Cuzk.cz [online]. Nahlížení do katastru nemovitostí. 
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Obrázek 2 Parcela č. 649 o rozloze 4890 m
2
 – trvalý travnatý porost 

 

Zdroj: Cuzk.cz [online]. Nahlížení do katastru nemovitostí. 

 

PŘÍLOHA 4: Obrázek parcely – tvalý travní porost Mariánské údolí 

 

Obrázek 1 Parcela č. 319/5 o rozloze 29350 m
2
 – trvalý travnatý porost 

 

Zdroj: Cuzk.cz [online]. Nahlížení do katastru nemovitostí. 
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PŘÍLOHA 5: Mapa České republiky a Jihomoravského kraje 

 

Obrázek 1 Rozdělení České republiky do krajů 

 

Zdroj: Asolo.cz [online].  c2011 [cit. 2012-2-9]. Asolo. 
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Obrázek 2 Nejvýznamnější památky Jihomoravského kraje 

 

Zdroj: Jizni-morava.info [online]. [cit. 2012-2-9]. Jižní Morava turistický rezervační 

portál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Obrázek 3 Rozdělení Jihomoravského kraje na okresy 

 

 

 

Zdroj: Czso.cz [online]. 13.6.2011 [cit. 2012-1-31]. Český statistický úřad 
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PŘÍLOHA 6: Dotazník 

 

Milý respondente / respondentko, 

tento dotazník je vytvořen proto, aby zjistil, jaké názory mají lidé na agroturistiku a 

pobyty v přírodě. Dotazník je zcela anonymní. Jde o vědecký výzkum, proto jsou pro 

nás pravdivé a upřímné odpovědi přínosem. Odpovědi označte křížkem. 

 

 Pohlaví:  Žena             Muž              

 

 Do jaké věkové kategorie se řadíte? 

 mezi 18 – 25 let  

 mezi 26 – 40 let 

 mezi 41 – 55 let 

 více než 56 let 

 

 Dosažené vzdělání: ………………………………………………………. 

 

 Máte nějaké zdravotní postižení? 

Ano           Ne 

 

Jaké: ……………………………………………………………………… 

 

 Bydlíte v Jihomoravském kraji? 

Ano           Ne 

 

Uveďte konkrétní město: ………………………………………………... 

1. Setkali jste se s pojmem agroturistika? 

Ano            Ne       (v případě, že odpovíte ne, přejděte na otázku 

číslo5) 



86 

 

 

2. Zúčastnili jste se někdy agroturistické dovolené? 

Ano            Ne      

3. Líbilo se vám to natolik, že byste si tento typ dovolené zopakovali? 

Ano            Ne      

 

4. Chtěli byste se aktivněji věnovat agroturistice? 

Ano            Ne      

 

5. Chtěli byste si zkusit dovolenou na agroturistické farmě? 

Ano            Ne      

6. Měli byste zájem při ubytování na agroturistické farmě o: 

 Snídaně 

 Polopenzi 

 Plnou penzi 

 Bez stravování 

 

7. Nachází se ve vašem okolí farma nebo stáj, která tyto služby nabízí? 

Ano            Ne      

8. Máte zájem naučit se jízdě na koni? 

Ano            Ne      

 

9. Jste majitelem koně? 

Ano            Ne     (v případě, že odpovíte ne, přejděte na otázku 

číslo 12) 

 

10. Měli byste zájem o ustájení koně? 

Ano            Ne      

 

11. Přijde vám adekvátní cena ustájení 5 000 Kč ? 
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Ano            Ne      

 

12. Pokud byste se dozvěděli o nové agroturistické farmě, navštívili byste ji? 

Ano            Ne      

 

 

PŘÍLOHA 7: Grafické znázornění růstu HDP v letech 2008 – 2011 

 

Graf 1:  Růst reálného HDP v České republice v letech 2008 - 2011 

 

Zdroj: Euroekonom.cz [online]. Euroekonom.cz. Obrázek byl upraven.  
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PŘÍLOHA 8: Základní údaje o provedeném výzkumu v grafickém znázornění 

 

Graf 1Určení pohlaví respondentů 

 

Zdroj: Vyplnto.cz    [online]. c2008-2012   [cit. 2012-02-21]. Vyplňto.cz.  

Graf 2: Určení věkové kategorie 

 

Zdroj: Vyplnto.cz    [online]. c2008-2012   [cit. 2012-02-21]. Vyplňto.cz.  
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Graf 3: Určení věkové kategorie 

 

Zdroj: Vyplnto.cz    [online]. c2008-2012   [cit. 2012-02-21]. Vyplňto.cz. 
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Graf 4: Druh zdravotního postižení 

 

Zdroj: Vyplnto.cz    [online]. c2008-2012   [cit. 2012-02-21]. Vyplňto.cz. 
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Graf 5: Určení místa bydliště dle okresů v Jihomoravském kraji 

 

Zdroj: Vyplnto.cz    [online]. c2008-2012   [cit. 2012-02-21]. Vyplňto.cz. 
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Graf 6: Zájem o stravování při pobytu na agroturistické farmě 

 

Zdroj: Vyplnto.cz    [online]. c2008-2012   [cit. 2012-02-21]. Vyplňto.cz. 
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PŘÍLOHA 9: Některé otázky a odpovědi z dotazníku 

Tabulka 6 Marketingový průzkum – některé otázky z dotazníku 

Otázka ANO % NE % 

Máte nějaké zdravotní postižení? 4, 05 95, 95 

Bydlíte v Jihomoravském kraji? 78, 38 21, 62 

Setkali jste se někdy s pojmem agroturistika?  86, 49 13, 51 

Zúčastnili jste se někdy agroturistické dovolené?  27, 03 72, 97 

Líbilo se vám to natolik, že byste to rádi zopakovali?  100 0 

Chtěli byste se aktivněji věnovat agroturistice? 95 5 

Chtěli byste si zkusit dovolenou na agroturistické farmě? 62, 16 37, 84 

Nachází se ve vašem okolí farma nebo stáj, která tyto služby 

nabízí? 

43, 24 56, 76 

Máte zájem naučit se jízdě na koni? 63, 51 36, 49 

Jste majitelem koně? 14, 86 85, 14 

Měli byste zájem o ustájení koně? 18, 92 81, 08 

Přijde vám adekvátní cena 5 000 Kč? 55, 41 44, 59 

Pokud byste se dozvěděli o nové agro farmě, navštívili byste ji? 66, 22 33, 78 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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PŘÍLOHA 10: Přehled nákladů společnosti 

 

Tabulka 1 Celkové náklady areálu 

Náklad Měsíčně Ročně Jednorázově 

Náklady objektu 

Pronájem dvou pastvin - 1 500 Kč - 

Spotřeba vody a energií 13 000 Kč 156 000 Kč - 

Údržba a spotřeba pohonných hmot 10 000 Kč 120 000 Kč - 

Celkem 23 000 Kč 277 500 Kč  

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tabulka 2 Celkové náklady ubytovacího zařízení 

Náklad Měsíčně Ročně Jednorázově 

Náklady ubytovacího zařízení 

10 ks peřin a polštářů - - 7 500 Kč 

20 ks ložního prádla a prostěradel - - 13 000 Kč 

20 ks ručníků  - - 1 200 Kč 

Hygienické potřeby 2 000 Kč 24 000 Kč - 

Žehlička  - - 3 000 Kč 

Žehlicí prkno - - 500 Kč 

Celkem 2 000 Kč 24 000 Kč 25 200 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Tabulka 3 Celkové náklady stravovacího zařízení 

Náklad Měsíčně Ročně Jednorázově 

Náklady stravovacího zařízení 

Potraviny a nápoje 5 000 Kč 60 000 Kč - 

Kávovar - - 7 000 Kč 

Celkem 5 000 Kč 60 000 Kč 7 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tabulka 4 Celkové náklady stájí 

Náklad Měsíčně Ročně Jednorázově 

Náklady stájí 

Lopaty 2 ks, vidle 2 ks, smetáky 2 ks a kolečka 

1 ks 
- - 3 500 Kč 

Výstroj koní - - 12 500 Kč 

Čištění  -  - 700 Kč 

Jezdecká přilba 2 Ks -  - 3 000 Kč 

Nákup koní - - 105 000 Kč 

Celkem   124 700 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Tabulka 5 Náklady spojené s nákupem koní 

Plemeno Měsíčně Ročně Jednorázově 

Klisna ČT, 10 let - - 40 000 Kč 

Valach ČT, 11 let - - 35 000 Kč 

Valach Shagia arab - chladnokrevník, 7 let - - 30 000 Kč 

Celkem   105 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tabulka 6 Náklady na propagaci 

Forma propagace Měsíčně Ročně Jednorázově 

WWW stránky - 6 000 Kč 15 000 Kč  

Reklama – internet - 12 000 Kč 3 000 Kč 

Reklama v Jezdectví - - 4 600 Kč 

Letáky a plakáty - 60 000 Kč - 

Celkem   78 000 Kč 22 600 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Tabulka 7 Náklady spojené s administrativou 

Náklad Měsíčně Ročně Jednorázově 

Náklady spojené s administrativou a elektronika 

PC soustava s tiskárnou - - 12 500 Kč 

Telefon s faxem - - 3 500 Kč 

Notebook - - 15 000 Kč 

Mobilní telefon 4 ks - - 8 000 Kč 

Kancelářský stůl 2 ks - - 10 000 Kč 

Křeslo 2 ks - - 4 000 Kč 

Celkem   53 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tabulka 8 Náklady na software 

Náklad Měsíčně Ročně Jednorázově 

Pohoda Standard - - 10 000 Kč 

Internet 600 Kč 7 200 Kč - 

Zapojení internetu - - 300 Kč 

Pevná linka 300 Kč 3 600 Kč - 

Microsoft office pro podnikatele - - 7 000 Kč 

Celkem 900 Kč 10 800 Kč 11 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Tabulka 9 Náklady na založení společnosti 

Jednorázové náklady na založení s. r. o. Částka v Kč celkem 

Sepsání zakladatelské listiny u notáře 4 000 Kč 

Ověřování podpisů a listin, další stejnopisy zakl. listiny 2 500 Kč 

Výpis z rejstříku trestů a z katastru nemovitostí 800 Kč 

Ohlášení živnosti 4 500 Kč 

Bankovní poplatky za účet pro složení základního kapitálu 1 000 Kč 

Návrh na prvotní zápis do obchodního rejstříku 5 000 Kč 

Výpis z obchodního rejstříku 400 Kč 

Výpis z živnostenského rejstříku 400 Kč 

CELKEM 18 600 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Tabulka 10 Mzdové náklady 

Zaměstnanec Měsíčně Ročně Jednorázově 

Pavlína Pflugová 16 000 Kč 192 000 Kč - 

Tomáš Pflug 16 000 Kč 192 000 Kč - 

Ing. Soňa Tylšarová 8 000 Kč 96 000 Kč - 

Lucie Šilhavá 8 000 Kč 96 000 Kč - 

Brigádnice červenec – srpen 5 000 Kč 10 000 Kč - 

Brigádník červen - září 7 000 Kč 28 000 Kč  

Celkem 60 000 Kč 614 000 Kč  

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Tabulka 11 Náklady krmiv pro koně 

Náklad Ks / měsíc Cena / ks Měsíčně  Ročně 

Granule 25 Kg 25 kusů 400 Kč 10 000 120 000 Kč 

Seno 250 Kg 40 balíků 300 Kč 12 000 Kč 144 000 Kč 

Sláma 250 Kg 20 kusů  300 Kč 6 000 Kč 72 000 Kč 

Celkem   28 000 Kč 336 000 Kč 
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PŘÍLOHA 11: Ceník nabízených služeb 

Tabulka 4 Ceník služeb 

Služba Cena Kč/hod 

Výcvik koně 200 

Trénink koně na vytrvalostní závody  400 

Zapůjčení bezpečností výstroje 50 

Pronájem jízdárny + úklid 250 

Pronájem jízdárny bez úklidu 150 

Pronájem školících prostor  1 000 

Výcvik jezdce na jízdárně  400 

Vyjížďka do přírody s vedoucím 360 

Zapůjčení koně 300 

Zapůjčení koně na celý den 1 300 

Příprava jezdce na závody  Dohodou 

Ubytování osoba červen - říjen 450 

Ubytování osoba listopad - květen 350 

Ubytování dítě do 2 let Zdarma 

Ubytování pes 100 

Snídaně 60 

Oběd 90 

Večeře 70 

Večerní grilování masa 100 

Ustájení koně  5 000 

Pastevní odchov koně 2 500 

Westernové vystoupení, firemní školení Dohodou 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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PŘÍLOHA 12: Nabídka pojištění podnikatelských riozik Trend 7 

 

Tabulka 1 Základní živelní pojištění 

ZÁKLADNÍ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ VPP 150 

Předmět pojištění rozsah 
Horní hranice 

plnění v Kč 
způs. spoluúčast 

roční 

pojištění v 

Kč 

Budovy požár, náraz 7 000 000 K  6 300 

Jezdecká stáj s penzionem a přilehlé budovy - vlastní - jednotlivá věc - cena nová 

Ostatní vlastní věci movité požár, náraz 500 000 K  968 

kancelářský nábytek, výpočetní technika a další - soubor - cena nová 

Spoluúčast pro základní živelní pojištění 5 000 Kč 

 Zdroj: Zaměstnanec Kooperativy Renáta Hasoňová. 

 

Tabulka 2 Doplňkové živelní pojištění 

DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ VPP 150 

Předmět 

pojištění 
rozsah 

Horní hranice plnění v 

Kč 
způs. spoluúčast 

roční pojištění v  

Kč 

Movité věci Vodovod 200 000 Z  180 

Spoluúčast pro případ vodovodní škody se sjednává ve výši 5 000 Kč. 

 Zdroj: Zaměstnanec Kooperativy Renáta Hasoňová. 
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Tabulka 3 Doplňkové živelní pojištění 2 

DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ VPP 150 

Předmět 

pojištění 
rozsah 

Horní hranice plnění 

v Kč 
způs. spoluúčast 

roční pojištění v  

Kč 

Nemovité věci 
Vichřice, 

sesuv 
1 500 000 Z  1 120 

Movité věci 
Vichřice, 

sesuv 
200 000 Z  72 

Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu se sjednává ve výši 5 000 

Kč. 

 Zdroj: Zaměstnanec Kooperativy Renáta Hasoňová. 

 

Tabulka 4 Pojištění pro případ odcizení 

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ VPP 200 

Předmět pojištění rozsah 
horní hranice plnění 

v Kč 
způs. spoluúčast 

roční pojištění v  

Kč 

Budovy  500 000 P  2 025 

Jezdecká stáj s penzionem a přilehlé budovy - vlastní - jednotlivá věc - cena nová 

Ostatní vlastní věci 

movité 
 200 000 Z  2 214 

kancelářský nábytek, výpočetní technika a další - soubor - cena nová 

Spoluúčast pro případ odcizení  3 000 Kč 

 Zdroj: Zaměstnanec Kooperativy Renáta Hasoňová. 
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Tabulka 5 Pojištění vandalismu 

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU VPP 200 

Předmět 

pojištění 
rozsah 

horní hranice plnění 

v Kč 
způs. spoluúčast 

roční pojištění v 

Kč 

Nemovité věci  300 000 P  4 496 

Movité věci  100 000 P  1 604 

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 se sjednává 

ve výši 10% min. 5 000 Kč 

 Zdroj: Zaměstnanec Kooperativy Renáta Hasoňová. 

 

Tabulka 6 Pojištění odpovědnosti za škodu 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VPP 600 

roční příjmy pojištěného Do 10 mil. Kč. 

Základní pojištění 

Rozsah pojištění 
územní platnost 

pojištění 

limit poj. 

plnění 
spoluúčast 

roční pojistné 

Kč 

Obecná 

odpov. 
ČR 

5 000 000 

Kč 

2 500 

Kč 
5 313 

 Zdroj: Zaměstnanec Kooperativy Renáta Hasoňová. 
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Tabulka 7 Souhrnná tabulka pojistného 

REKAPITULACE POJISTNÉHO 

Druh pojištění Roční pojistné 

Živelní pojištění 8 640 Kč 

Pojištění pro případ odcizení 4 239 Kč 

Pojištění pro případ vandalismu 6 098 Kč 

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní 5 313 Kč 

Celkové roční pojistné před úpravou 24 290 Kč 

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.  

Sleva za délku pojistného období -5 % 

Jiná sleva / přirážka -15 % 

Saldo přirážek a slev -20 % 

Celkové roční pojistné po úpravě 19 432 Kč 

Pojistné za pojistné období 19 432 Kč 

 Zdroj: Zaměstnanec Kooperativy Renáta Hasoňová. 

 

Místo pojištění č. 1: Komenského 28, 664 84 Zbraslav u Brna.  

V místě pojištění se v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava: ani jednou.  

Klasifikace rizika: 1 - nízké 

Návrh pojistného byl zpracován v Brně dne 26. 3. 2012. 
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PŘÍLOHA 13: Předpokládané příjmy 

Tabulka 1 Pesimistická varianta předpokládaných příjmů 

Činnost Cena Kapacita / 

měsíc 

Množství / 

měsíc 

Tržby / 

měsíc 

Výcvik koně 200 Kč 120 hodin 15 hodin 3 000 Kč 

Ustájení  5 000 Kč 20 koní 5 koní 25 000 Kč 

Pastevní odchov 2 500 Kč 10 koní 3 koně 7 500 Kč 

Pronájem jízdárny  200 Kč 150 hodin 35 hodin 7 000 Kč 

Pronájem 

klubovny 

1 000 Kč 30 dní 5 dny 5 000 Kč 

Pronájem koně 300 Kč 120 hodin  13 hodin 3 900 Kč 

Zapůjčení koně 1 000 Kč 15 dní 3 dny 3 000 Kč 

Výcvik na jízdárně 400 Kč 140 hodin 30 hodin 12 000 Kč 

Vyjížďka  360 Kč 180 hodin 40 hodin 14 400 Kč 

Osoba / noc 400 Kč 540 osob 45 osob 18 000 Kč 

Pes / noc 100 Kč 240 psů 17 psů 1 700 Kč 

Snídaně 60 Kč 540 porcí 30 porcí 1 800 Kč 

Oběd 90 Kč 540 porcí 15 porcí 1 350 Kč 

Večeře 70 Kč 540 porcí 25 porcí 1 750 Kč 

Grilování 100 Kč 270 porcí 17 porcí 1 700 Kč 

Celkem                                                                                                  107 100 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Tabulka 2 Optimistická varianta předpokládaných příjmů 

Činnost Cena Kapacita / 

měsíc 

Množství / 

měsíc 

Tržby / 

měsíc 

Výcvik koně 200 Kč 120 hodin 25 hodin 5 000 Kč 

Ustájení  5 000 Kč 20 koní 8 koní 40 000 Kč 

Pastevní odchov 2 500 Kč 10 koní 7 koní 17 500 Kč 

Pronájem 

jízdárny 

 200 Kč 150 hodin 50 hodin 10 000 Kč 

Pronájem 

klubovny 

1 000 Kč 30 dní 15 dní 15 000 Kč 

Pronájem koně 300 Kč 120 hodin 35 hodin 10 500 Kč 

Zapůjčení koně 1 000 Kč 15 dní 5 dní 5 000 Kč 

Výcvik - jízdárna 400 Kč 150 hodin 55 hodin 22 000 Kč 

Vyjížďka  360 Kč 150 hodin 60 hodin 21 600 Kč 

Osoba / noc 400 Kč 540 osob 70 osob 28 000 Kč 

Pes / noc 100 Kč 240 psů 35 psů 3 500 Kč 

Snídaně 60 Kč 540 porcí 60 porcí 3 600 Kč 

Oběd 90 Kč 540 porcí 60 porcí 5 400 Kč 

Večeře 70 Kč 540 porcí 60 porcí 4 200 Kč 

Grilování 100 Kč 270 porcí 40 porcí 4 000 Kč 

Celkem    195 300 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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PŘÍLOHA 14: Cash flow 

Tabulka 1 Cash flow – pesimistická varianta 

Stav peněžních prostředků na počátku prvního roku 600 000 Kč 

Příjmy v prvním roce + 1 290 000 Kč 

Výdaje prvního roku - 1 708 904 Kč 

Stav peněžních prostředků na konci prvního roku 181 096 Kč 

Stav peněžních prostředků na počátku druhého roku 181 096 Kč 

Příjmy v prvním roce + 1 354 500 Kč 

Výdaje prvního roku - 1 446 804 Kč 

Stav peněžních prostředků na konci druhého roku 88 792 Kč 

Stav peněžních prostředků na počátku třetího roku 88 792 Kč 

Příjmy v prvním roce + 1 422 225 Kč 

Výdaje prvního roku - 1 446 804 Kč 

Stav peněžních prostředků na konci třetího roku 64 213 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Tabulka 2 Cash flow – optimistická varianta 

Stav peněžních prostředků na počátku prvního roku 600 000 Kč 

Příjmy v prvním roce + 2 343 600 Kč 

Výdaje prvního roku - 1 708 904 Kč 

Stav peněžních prostředků na konci prvního roku 1 234 696 Kč 

Stav peněžních prostředků na počátku druhého roku 1 234 696 Kč 

Příjmy v prvním roce + 2 577 960 Kč 

Výdaje prvního roku - 1 446 804 Kč 

Stav peněžních prostředků na konci druhého roku 2 365 852 Kč 

Stav peněžních prostředků na počátku třetího roku 2 365 852 Kč 

Příjmy v prvním roce + 2 836 020 Kč 

Výdaje prvního roku - 1 446 804 Kč 

Stav peněžních prostředků na konci třetího roku 3 755 068 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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PŘÍLOHA 15: Hodnocení rizik 

 

Tabulka 1 Rizika projektu 

RIZIKO ŘEŠENÍ 

Zamítnutí dotací Možnost financování i z jiných zdrojů, možnost úvěrů 

od bank a nebankovních institucí, zvýšení cen 

produktů, tvorba rezerv, zajištění sponzoringu. 

Nezájem o dané služby Dobře zvolená marketingová strategie, rozmístění 

reklamy, spolupráce s dalšími cestovními kancelářemi, 

rozšíření služeb o půjčovnu kol. 

Nemoci zvířat Pravidelná a důsledná veterinární péče, pravidelné 

očkování a odčervení, pojištění koní, kvalifikovaní 

zaměstnanci. 

Vznik konkurenční stáje Udržení vysoké kvality nabízených služeb, zajištění 

stálých a spokojených klientů, bonusové programy pro 

věrnostní zákazníky, příjemné vystupování a prostředí, 

zajímavé ceny, široká paleta nabízených služeb. 

Nepřízeň počasí Aktivity konané uvnitř, zastřešení jízdárny, kvalitní 

uskladnění krmiva pro koně na suchém a teplém 

místě, pojištění proti živelným pohromám 

Opožděné dodávky zboží Výměna za kvalitnější dodavatele, kteří své závazky 

budou hradit vždy včas. 

Neoblíbenost u místních 

obyvatel 

Zábavné akce a programy pro místní obyvatelstvo, 

zejména pak děti a mládež, příjemné vystupování.  

Zdroj: vlastní zpracování.  

 


