
 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení 

agroturistického penzionu v Moravskoslezském kraji. V první části jsou popsány pojmy 

a definice související s danou problematikou. Ve druhé části jsou zpracovány analýzy 

vnějšího a vnitřního prostředí, marketingový výzkum a analýza vlastních zdrojů 

a schopností. V třetí části je v návaznosti na tyto analýzy zpracován podnikatelský plán 

pro založení agroturistického penzionu.  

Klíčová slova 

Podnikatelský plán, agroturistika, SLEPT analýza, Porterův model pěti sil, marketingový 

výzkum, SWOT analýza 

 

Abstract 

The master’s thesis deals with the creation of a business plan to establish an agrotourist 

pension in the Moravian-Silesian Region. The first part describes concepts and definitions 

related to the given issue. In the second part the external and internal environment, own 

resources and capabilities are analysed and marketing research is performed. In the third 

part business plan to establish an agrotourist pension is processed based on these analysis. 

Keywords 

Business plan, agrotourism, SLEPT analysis, Porter five forces model, marketing 

research, SWOT analysis 
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ÚVOD 

V dnešní době se mnoho lidí pokouší podnikat. Začít podnikat je snadné. Založení 

živnosti nebo obchodní společnosti je poměrně jednoduché, a pokud vybraný obor 

podnikání nevyžaduje další povolení, je cesta k podnikání otevřena. Podnikat může 

de facto každý. Jednoduchost zahájení podnikání s sebou nese velké množství nezdarů. 

Začínající podnikatelé si totiž neuvědomují rizika, která podnikání přináší. Nepočítají 

s možností, že se podnikání nebude dařit a sen o vlastním podniku se zhroutí. Důvody 

nezdaru můžou být různé. Nečekaný vstup nové konkurence, která okopíruje nový 

produkt, nedostatek kapitálu, nezájem zákazníků o produkt nebo službu atd. Tyto důvody 

může odhalit plán. Zamyšlení se nad svojí myšlenkou, načrtnutí možných scénářů 

a vypočítání ekonomické návratnosti může začínajícímu podnikateli ukázat, že je jeho 

nápad nedomyšlený a může skončit katastrofou.  

K tomuto účelu slouží podnikatelský plán.  Struktura podnikatelského plánu je dobře 

propracovaná a nutí jeho autora k promyšlení veškerých aspektů podnikání. Dobře 

zpracovaný podnikatelský plán vykreslí jasný obraz o možnostech, které podnikatel má 

a ten se bude moci rozhodnout, zda svojí myšlenku bude realizovat či nikoliv. 

V poslední době čím dál více lidí objevuje kouzlo venkova a agroturistiky. Dovolená na 

venkově v klidném prostředí farmy je ideální pro relaxaci, uvolnění od stresu 

a každodenního shonu. Dovolená na venkově není spjata pouze s relaxací a odpočinkem. 

Při tomto typu dovolené lze získat vědomosti o výrobních postupech produktů, které 

známe z pultů obchodů. Lze si vyzkoušet, jaké je to žít a pracovat na farmě, starat se 

o zvířata. Kromě toho je zde možnost poznat tradiční zvyky lidí z venkova. 

Tato diplomová práce se proto zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení 

agroturistického penzionu v Moravskoslezském kraji. Penzion bude nabízet širokou škálu 

služeb a ukazovat zákazníkům život na farmě. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Myšlenka výstavby agroturistického penzionu se objevovala v rodinných kruzích 

opakovaně, při různorodých pracích v areálu farmy. Zpočátku tomuto nápadu nebyla 

věnována dostatečná pozornost. S každou další zmínkou dostávala tato myšlenka 

konkrétnější podobu a bylo nutné dát tomuto nápadu řád.  

Hlavním cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu na založení vlastního 

agroturistického penzionu v Moravskoslezském kraji. Podnikatelský plán bude 

ekonomicky realizovatelný. Tohoto cíle bude dosaženo zpracováním analýz obecného 

okolí, trhu a vlastního průzkumu potencionálních zákazníků. Na základě výstupů z analýz 

a průzkumu bude podrobně zpracována obchodní, marketingová a finanční část plánu, 

včetně zhodnocení jeho rizik a harmonogramu realizace. 

K dílčím cílům práce patří zpracování teoretických podkladů, provedení analýzy 

obecného a oborového okolí, analýzy vlastních zdrojů, vlastního marketingového 

výzkumu a zpracování jednotlivých částí podnikatelského plánu. 

K dosažení těchto cílů jsou v první částí zpracována teoretická východiska. Při 

zpracování teoretických východisek jsou využity knižní a elektronické zdroje. Analýza 

obecného okolí je provedena SLEPT analýzou. Pro analýzu oborového okolí je využita 

analýza dle Portera. Dále je provedena analýza vlastních zdrojů a schopností. Následuje 

marketingový průzkum preferencí zákazníka, který zahrnuje sběr primárních dat 

prostřednictvím dotazníkového šetření. Cílem výzkumu je zjištění poptávky po službách 

agroturistického penzionu a preference zákazníků v tomto odvětví. Výstupy 

z provedených analýzy jsou poté v SWOT analýze shrnuty ve finální SWOT matici. 

Výstupy z analýz zpracovaných ve druhé části jsou následně ve třetí části použity pro 

sestavení vlastních návrhů řešení. Ty jsou sestaveny ve formě podnikatelského plánu, 

který zahrnuje provozní, marketingový a finanční plán. Následně je zpracována analýza 

rizik projektu a představen harmonogram celého projektu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V následující části jsou vymezeny pro práci dva klíčové pojmy a tím je oblast cestovního 

ruchu a s ním spojených služeb a dále plánování. Na plánování dále navazuje vymezení 

pojmu podnikatelský plán a představení jeho struktury. Následně jsou popsány metody 

analýz, které budou použity v analytické části. Rovněž je definován termín strategie 

a jsou popsány základní konkurenční strategie. 

1.1 Oblast venkovského cestovního ruchu a jeho formy 

Obecně lze říct, že cestovní ruch označuje přesun lidí na jiná místa, mimo jejích 

obvyklého místa pobytu s úmyslem realizace příjemné činnosti. Cestovní ruch je mnoha 

lidmi považován za činnost, která je výsledkem služeb, jako jsou ubytování, stravování 

a doprava (6).  

Služba je činnost, kterou jedna strana nabízí druhé a má tyto vlastnosti: 

 velmi snadno napodobitelná.,  

 nehmotná,  

 proměnlivá, 

 pomíjivá, 

 nelze ji vlastnit (8). 

Venkovský cestovní ruch patří k tzv. zelenému cestovnímu ruchu. Uskutečňuje se mimo 

oblasti rekreačních a turistických center a oblasti městského osídlení. Pobyty jsou 

realizovány hlavně ve venkovském osídlení, ale mohou být uskutečněny i mimo něj. 

Typickým projevem je ohleduplný vztah k přírodě, decentralizované ubytování 

s omezenou kapacitou, které přináší téměř rodinné zázemí. Často jsou hostům 

poskytovány čerstvé produkty hospodářství (22). 

Agroturistika je forma venkovského cestovního ruchu, provozována zemědělskými 

podnikateli. Jedná se o turistické nebo rekreační pobyty na farmách (statcích, 

hospodářských usedlostech), kde dochází ke spojení s přírodou a autentickou kulturou. 

Charakteristický je aktivní odpočinek, relaxace a poznání atmosféry venkova. 

Organizovány jsou různé turistické výlety, součásti je poznávání lidových zvyků a tradic 

daného regionu nebo zkouška lidových řemesel a podobně (19)(20). 
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Hosté na agrofarmách mají možnost volného pohybu po farmě a seznámení se s chodem 

farmy. Toto zahrnuje poznání zvířat žijících na farmě, vyzkoušení typických úloh 

spojených se zemědělskou výrobou (od kosení louky až po dojení). Rovněž je zde 

možnost zakoupit produkty vyrobené na farmě (mléko, tvaroh, vejce atd.)(22). 

Rozlišujeme dvě základní formy agroturistiky: 

1. Agroturistika na rodinné farmě - ubytování je přímo v zemědělské usedlosti. Je 

možný volný pohyb po farmě a seznamování se s chodem farmy, možnost 

výpomoci při jednoduchých činnostech. Doporučená kapacita je 10 – 12 lůžek, 

která vychází s praktických výsledků a pozorování, že je tento počet dobře 

zvládnutelný při běžném provozu a nevyžaduje vytvoření dalšího pracovního 

místa. Pouze víc vytíží rodinné příslušníky jinak orientovanými činnostmi (22). 

2. Agroturistika provozována ostatními zemědělskými podniky – ubytování je 

rekreačních objektech nebo v agrohotelech a agropenzionech ve vlastnictví 

zemědělského podniku. Existuje přímě spojení se zemědělským prostředím a je 

možnost využít různé služby (jezdecká škola, rybolov atd.), které jsou situovány 

v zemědělském hospodářství nebo na něj navazují. Tato forma agroturistiky se 

blíží více venkovské turistice, chybí zde sounáležitost, sepjetí s rodinou farmáře 

(22). 

Současná agroturistika volně navazuje na tradice 50. let, ve kterých jezdili lidé pomáhat 

sklízet úrodu, a 70. a 80. let, kdy studenti sklízeli chmel a poznávali zemědělství (20). 

1.2  Plánovací proces a podnikatelské plány 

Plánování je klíčovou manažerskou funkcí a proto zahrnuje všechny obory a aspekty 

organizace: Ekonomika a finance, Informatika, Kvalita, Lidské zdroje, Logistika 

a doprava, Management organizace, Marketing, Služby, Výroba. Dílčí plány jednotlivých 

oblastí musí být navzájem provázány (11). 

Podstatou plánování je určení cílů a způsobu k jejich dosažení. Plánování bere v potaz 

všechny relevantní vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují úspěšnost dosažení 

stanoveného cíle (11). 
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Plánovací proces se skládá ze tří stupňů:  

1. porozumění kde jsme – jedná se o porozumění vlastnímu produktu nebo službě 

a porovnání s konkurencí, uvědomění si kdo jsou zákaznici podniku, jaké má 

podnik silné a slabé stránky a jaké příležitosti a hrozby na podnik čekají. 

2. rozhodnutí kam chceme dojít – je třeba si stanovit cíle podnikání a měřítka pro 

zjišťování zda bylo těchto cílů dosaženo 

3. plánování jak se tam dostaneme – obsahuje vytvoření strategie pro dosažení 

stanovených cílů, stanovení jakým způsobem budou koordinovány jednotlivé 

oblasti: marketing, operace, lidé a finance (1). 

Součástí plánování je projektový trojimperativ ve které je potřeba definovat: 

 kvalitu provedení – co se bude realizovat a jak to bude vypadat, 

 časovou osu – kdy budou jednotlivé části plánu realizovány, 

 finanční rozpočet – kolik to všechno bude stát (12).  

 

Podnikatelský plán je koncepce podniku v písemné podobě, zpracovaný podnikatelem, 

popisující všechny klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem 

podniku. Obsahuje: 

 cíle a strategie podniku, 

 podnikatelský záměr a jeho přednosti, 

 vymezení trhu, cílových skupin a konkurentů, 

 další kroky budování podniku, 

 plánování obratu hospodářského výsledku a financování (1)(3). 

Podnikatelský plán dává možnost porovnání plánu s realitou a v případě, že se liší, 

identifikovat kde, v jaké míře, a proč (1). Plány můžeme rozdělit dle těchto funkčních 

oblastí: marketingové, výrobní, organizační, finanční, plány řízení kvality, plány 

výzkumu a vývoje, počítačové plány. Tyto plány se mohou stát součástí podnikatelského 

plánu. Plány lze rozdělit rovněž dle časového období na krátkodobé, střednědobé 

a dlouhodobé (1). 
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V praxi se často používají strategické plány, které obsahují čtyři základní části:  

 analýza situace – situaci v podniku analyzujeme pomocí pěti W, kde zjišťujeme, 

kdo jsou klíčoví lidé pro náš podnik, co podnik vyrábí a jaké je prostředí podniku, 

kdy máme největší zisk, kde je ideální místo pro umístění našeho podnikání, proč 

vůbec začínat, 

 návrh zbraní – jedná se o identifikaci potřebných zdrojů a uvědomění si, kde tyto 

zdroje získat, 

 stanovení cílů – jako cíl se plánují prodeje a zisky v krátkodobém i dlouhodobém 

horizontu, 

 vytvoření taktik – taktikami se rozumí dílčí plány zahrnuté v podnikatelském 

plánu jako marketingový plán, finanční plán, plán lidských zdrojů (1). 

Koncepce podnikatelského plánu by měla být realistická a konzistentní. Plán by měl být 

přesvědčivý a srozumitelný. Neměly by se v něm vyskytnout žádné rozpory 

a  nesrovnalosti.  Nabízený produkt nebo služba by měly zákazníkovi přinášet užitek. 

Šance produktu prosadit se na trhu musí být zdůvodněna. Jednotlivé plány by měly být 

sladěné a podložené fakty. (3) 

Podnikatelský plán by měl být konkrétním vyjádřením záměru podnikatele, jeho strategie 

a nástrojem pro její realizaci. Strategie by měla odrážet existující předpoklady pro 

podnikání plynoucí z externího prostředí, momentální interní situace a fáze životního 

cyklu, ve které se organizace nachází. Při tvorbě strategie je třeba prozkoumat, ve kterých 

oblastech může dojít k největším změnám a jak využít nepředvídané a nepředvídatelné 

události. Strategie by měla být schopna využívat nové příležitosti. Před tvorbou 

podnikatelského plánu je nutné důkladně promyslet: 

 co bude obsahem podnikatelské činnosti, 

 co znamená hodnota pro její zákazníky, 

 jaké jsou silné stránky organizace pro danou oblast podnikání a jestli jsou 

dostatečné, 

 jestli jsou zjištěné silné stránky aplikovány tam, kde budou realizovány výsledky, 

 jaký je aktuální trh pro danou oblast podnikání a jak bude tento trh vypadat 

v budoucnu (2). 
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Podnikatelský plán není jen kus papíru, zpracovaný pro banku. Plní důležitou roli při 

zakládání podniku. Jedná se o řídící dokument. Slouží k uspořádání jednotlivých 

myšlenek do smysluplné koncepce. Obsah lze prodiskutovat s odborníky, kamarády 

a vylepšit ho. Stanovuje cíle, strategie, které jsou podrobnější než slovní závazek. 

V pozdější fázi je nástrojem pro srovnání reality a plánu. (3) 

Start-up (zahájení podnikání) – v této fázi existují dva typy podnikatelského plánu. 

Rozlišujeme, jestli zakládáme živnost nebo větší podnik. V případě živnosti jsou 

podnikatelské plány jednodušší.  V mnoha případech nejsou zpracovány vůbec. 

V případě většího podniku je zde více profesionální přístup a podnikatelský plán je 

propracovanější. Samozřejmě toto rozdělení nemusí být vždy pravdivé. Propracovanost 

podnikatelského plánu závisí na velikosti a záběru navrhovaného podniku (1). 

1.3 Struktura plánu pro začínající podniky 

V literatuře je uvedeno spousta struktur podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského 

plánu záleží na daném podniku, některé části by však podnikatelský plán měl 

obsahovat (1). Jedna z možných struktur podnikatelského plánu má tyto základní části: 

 Titulní strana, 

 Exekutivní souhrn, 

 Analýza trhu, 

 Popis podniku, 

 Provozní plán, 

 Marketingový plán, 

 Organizační plán, 

 Hodnocení rizik, 

 Finanční plán, 

 Harmonogram realizace, 

 Přílohy (1).  

Titulní strana  

Na titulní straně by se měly objevit tyto údaje: obchodní název, logo a sídlo společnosti, 

jméno autora, zakladatelů, kontakty, datum založení, popis podniku, povaha podnikání 



18 

 

nebo způsob financování a jeho struktura. Pro účel diplomové práce je obsah titulní strany 

zahrnut v popisu podniku (1)(4). 

Exekutivní souhrn 

Tato část podnikatelského plánu je obvykle zpracovávána jako poslední. Rozsah je 

několika stránkový. V případě, že je zpracováván pro investory, je jeho úkolem oslovit 

investory a přimět je k investici kapitálu do podniku. Je nutné mu věnovat mimořádnou 

pozornost protože, právě exekutivní souhrn rozhodne, zda si investor přečte celý 

podnikatelský plán nebo nikoliv. Exekutivní souhrn je výtah toho nejdůležitějšího co 

podnikatelský plán nabízí – hlavní myšlenku, silné stránky, očekávání, stručný finanční 

plán. Cílem je vzbudit u čtenáře zvědavost. Pro potřeby diplomové práce bude exekutivní 

souhrn umístěn nakonec celé práce jako závěr (1). 

Analýza prostředí a trhu 

V této části je popsána analýza podnikatelského prostředí, ve které jsou zahrnuti 

nejvýznamnější konkurenti, jejich silné a slabé stránky a možnosti, jak by mohli 

negativně ovlivnit úspěch podniku na trhu. Dále je nutné popsat odvětví z pohledu 

historických výsledků a možností vývoje v budoucnu. Součástí jsou faktory, které můžou 

podnikání ovlivnit jako přírodní faktory, politická situace, legislativní podmínky aj. 

Rovněž je zde uvedena analýza preference zákazníků na základě provedené segmentace 

trhu a analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku. Jednotlivé analýzy jsou důkladněji 

popsány v kapitole 1.4. Na základě komplexní analýzy identifikovaných faktorů z dílčích 

analýz je následně vybrána vhodná strategie pro začínající podnik v této oblasti. 

Popis podniku 

Zde je uveden podrobný popis podniku. Je zde třeba představit veškeré fakta, která 

prozradí, jak velký podnik bude a jaký bude jeho záběr. Je nutné upřesnit název podniku, 

určit jeho sídlo, čas založení. Dále by zde měla být definovány cíle podniku a strategie 

pro dosažení těchto cílů. Je potřeba specifikovat předmět podnikání, určit právní formu, 

se kterou souvisí vlastní kapitál podniku, rozdělení podílů. K právní formě je třeba uvést, 

proč byla daná forma zvolena. Klíčovými prvky jsou: výrobky nebo služby, lokalita 

a velikost podniku, přehled personálu, veškeré vybavení podniku, znalosti podnikatele 

a jeho předchozí praxe nebo reference (1) (3).  
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Plán výroby, obchodu nebo služeb (provozní plán) 

V této pasáži je zachycen celý výrobní proces. Jestliže je celá výroba zajišťována 

podnikatelem, musí zde být uvedeno potřebné vybavení pro realizaci výroby a používané 

materiály a jejich dodavatelé. Pokud předmětem podnikání není výroba, tak se tato část 

jmenuje obchodní nebo provozní plán a obsahuje informace o nakupovaném zboží 

a službách, potřebných skladovacích prostorách aj. Jestliže se jedná o oblast poskytování 

služeb, týká se tato část popisu procesu poskytování služeb, vazby na subdodávky 

zahrnující hodnocení vybraných subdodavatelů (1). 

Marketingový plán 

V této části je objasněna distribuce, oceňování a propagace výrobků nebo služeb. Součásti 

jsou odhady objemu produkce nebo služeb, ze kterých lze později odvodit rentabilitu 

podniku (1). Marketingová koncepce říká, že dosažení cílů vede přes určování potřeb 

a požadavků cílových trhů a uspokojení těchto potřeb účinněji a efektivněji než 

konkurence. Součásti jsou čtyři pilíře: soustředění se na trh, orientace na zákazníka, 

koordinovaní marketingu a výnosnost (7). Důležitou součásti tohoto plánu je 

marketingový mix v podobě souboru marketingových nástrojů, pomocí kterých podnik 

dosahuje své marketingové cíle na cílovém trhu. Tvoří ho několik prvků, které jsou 

vzájemně propojené. Čtyřmi základními prvky (tzv. 4P) jsou: 

 Product – Produkt, 

 Price – Cena, 

 Place - Místo, distribuce, 

 Promotion - Marketingová komunikace (7). 

Vzhledem k tomu, že u start-upů nelze využít analýzu „4P“ jako vnitřní analýzu, bude 

pro optimální nastavení prvků „4P“ proveden marketingový průzkum preferencí 

zákazníků, který je blíže popsán v kapitole 1.5. 

Organizační plán 

Tato část popisuje formu vlastnictví nového podniku. Kdo podnik povede a jaké jsou jeho 

podnikatelské i odborné znalosti. Je zde uvedena organizační struktura, která znázorňuje 

nadřazenosti, podřízenosti a začlenění pracovních míst. Ty jsou popsány a k nim jsou 
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uvedeny požadavky na příslušné zaměstnance. Dále jsou uvedení klíčoví vedoucí 

pracovníci podniku, jejich vzdělání a praktické zkušenosti (1) (3). 

Hodnocení rizik 

Zde jsou popsány největší rizika, uvedeny pravděpodobnosti vniku rizikové situace 

Následně jsou pro odhalená rizika pomocí analýzy připravena preventivní opatření pro 

jejich eliminaci, nebo snížení významu rizika. Pro zpracování analýzy rizik existuje 

mnoho metod a metodik. V této práci byla zvolena metoda RIPRAN, která je blíže 

popsaná v kapitole 1.8 (1)(4). 

Finanční plán 

Finanční plán je důležitou součásti podnikatelského plánu. Jsou zde uvedeny potřebné 

objemy investic, a ukazuje, zda je podnikatelský plán ekonomicky realizovatelný jako 

celek (1). 

Součástí struktury finančního plánu je: 

 Plán peněžních toků (cash flow) – jsou zde specifikovány příjmy a výdaje, které 

souvisí s činností podniku. Začátek podnikání by měl být zpracován podrobněji 

na měsíční bázi (alespoň 6 měsíců). Dle tohoto výkazu podnik zjistí, zda bude mít 

v jednotlivých obdobích dostatek finančních prostředků. 

 Plánovaný výkaz zisku a ztrát – jsou zde vyčísleny výnosy, náklady 

a hospodářský výsledek v jednotlivých letech. Rovněž zde platí podrobnější 

zpracováni v začátcích podnikání. Výkaz poskytuje informace o hospodářském 

výsledku v jednotlivých letech, a zda podnik bude schopen hradit své závazky. 

 Plánovaná rozvaha – ukazuje vývoj majetku podniku a jeho zdrojů financování. 

Rozvahy se sestavují vždy k 31.12 jednotlivých let. Informují o struktuře majetku 

a plánu jeho obnovy, o zdrojích financování, o předpokládaném průběhu splácení 

cizích zdrojů atd. (4) 

Typickým horizontem dlouhodobého plánování je doba 5 let. Krátkodobé finanční plány, 

které se zpravidla sestavují na dobu 1 roku, zajišťují splnění dlouhodobého finančního 

plánu. V této práci bude finanční plán sestaven na dobu 5 let (21).  
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Harmonogram realizace 

Časový harmonogram všech činností a jejich dodavatelského zajištění je velmi 

podstatným krokem při sestavování podnikatelského plánu. Nejprve stanovíme veškeré 

důležité aktivity, které je potřeba při realizaci podnikatelského plánu podniknout. 

Zároveň je třeba si stanovit milníky, kterých chceme dosáhnout a jejich termín dosažení.  

K tomu všemu se dá využít úsečkový diagram, jinak řečeno Ganttův diagram. V něm jsou 

znázorněny plánované aktivity jako úsečky. Lze tedy vidět kdy, která aktivita začíná, jak 

dlouho bude trvat a kdy bude dokončena. Rovněž lze určit výši a termín finančních 

a osobních výdajů (4). 

Přílohy 

Přílohy slouží jako podpůrná dokumentace. Jsou zde uvedeny informativní materiály, 

které nelze začlenit do textu podnikatelského plánu (1). 

1.4 Analytické a evaluační metody v podnikatelském plánu 

Pomocí analytických metod se v podnikatelském plánu zkoumá jednotlivé složky 

a vlastnosti vnějšího prostředí, ve kterém společnost podniká, a vnitřní prostředí podniku. 

K tomuto účelu slouží mnoho různých metod. Mezi metody použité v této práci patří: 

 SLEPT analýza,  

 Analýza oborového prostředí dle Portera, 

 Marketingový průzkum preferencí zákazníka, 

 Analýza vlastních zdrojů a schopností, 

 SWOT analýza, 

 RIPRAN (13). 

1.4.1 Analýza vnějšího prostředí pomocí metody SLEPT 

Jednou z mnoha analýz obecného okolí je metoda SLEPT, která slouží pro analýzu 

makrookolí (viz obr. č. 1.), které jsou externí ve vztahu k danému mikrookolí a ovlivňují 

poptávku a podnikový zisk. Spousta z těchto faktorů se stále mění a vytváří prostor pro 

nové hrozby a příležitosti. Analýza by měla v návaznosti na minulý vývoj a současného 

stavu predikovat vývoj faktorů a určit, zda se bude jednat o příležitost nebo hrozbu. 
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Těmito faktory jsou společenské, právní, ekonomické, politické a technologické 

faktory (2)(5).  

 

Obr. 1 SLEPT analýza (16) 

Sociální/společenské faktory 

U společenských faktorů je důležité sledovat tyto aspekty, které ovlivňují spotřebitelské 

chování zákazníků. Řadíme zde:  

 společensko- politický systém a klima ve společnosti,  

 hodnotové stupnice a postoje lidí, hlavně ve vztahu k oblasti našeho podnikání, 

 životní styl a jeho změny, 

 životní úroveň a její změny, 

 demografické faktory a struktura populace, včetně rozdělení dle kvalifikace 

a jejího vlivu na pracovním trhu, 

 různé další faktory, které můžou být relevantní pro naše podnikání jako: vývoj 

životního prostředí, zdravotní stav populace, dopravní infrastruktura aj. (2)(5) 

Právní faktory 

Založení a řízení podniku je ovlivňováno a do značné míry limitováno mnoha zákony, 

předpisy a povoleními. Analýza dodržování všech platných zákonů je jednou 

z nejdůležitějších analýz, protože i neúmyslné porušení zákonu, může přivést podnik 

k velkým problémům (2).  
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Ekonomické faktory 

Pro podnik je klíčový současný stav ekonomiky a jeho budoucí vývoj. K důležitým 

makroekonomickým indikátorům patří: míra ekonomického růstu, úroková míra, směnný 

kurs a míra inflace úroveň nezaměstnanosti. Je důležité si uvědomit, které z těchto faktorů 

ovlivňují situaci na trzích zboží a služeb a na trzích výrobních faktorů (2)(5).  

Politické faktory 

Je důležité zmapovat politické faktory, protože významně ovlivňují ekonomickou situaci 

a podmínky pro podnikání, vytvářejí tak různé příležitosti a hrozby. Jejich vliv značně 

souvisí s legislativními a ekonomickými faktory. Je potřeba se zajímat o aktuální 

rozložení sil v politice a predikovat, kdo se může ujmout vlády a jaké rozhodnutí může 

udělat. Vládnoucí politické uskupení má možnosti ovlivnit mnoho oblastí, které následně 

mohou ovlivnit naše podnikání. Rovněž je potřeba sledovat mezinárodní scénu s ohledem 

na embarga, cla a jiné nadnárodní zákony související např. s životním prostředím (2)(5). 

Technologické faktory 

Používaná technologie se v mnoha odvětvích rychle mění a technický vývoj jde kupředu. 

Tyto změny můžou představovat pro podniky, které je nesledují, velikou hrozbu. Pro 

podniky, které se o tyto změny zajímají, je to naopak velká příležitost získat náskok před 

konkurencí. Existují obory, kde je míra technologických změn zanedbatelná. Je potřeba 

sledovat nové technologie pro výrobu a distribuci, nové informační a komunikační 

technologie, nové technologie ovlivňující podmínky výkonu práce (2)(5). 

1.4.2 Analýza oborového prostředí dle Portera 

Pro analýzu mikrookolí E. Porter vyvinul model, který pomáhá tuto analýzu zrealizovat. 

Jedná se o model, který zkoumá existující i potencionální konkurenty podniku. Model je 

zobrazen na obr. 2. V modelu jsou zobecněné tyto prvky: 

 rizika vstupu potencionálních (nových) konkurentů, 

 rivalita mezi stávajícími konkurenty, 

 smluvní síly kupujících, 

 smluvní síly dodavatelů, 

 hrozba substitučních výrobků (1)(5). 
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Tyto prvky Porter definuje jako síly, které na podnik působí. Na podnik můžou působit 

a ovlivňovat ho všechny síly nebo pouze některé z nich. Uvedené síly se mohou 

v průběhu času měnit (4)(5). 

Potencionální konkurenti 

Potencionální konkurent je podnik, který v současné době nekonkuruje podnikům 

v mikrookolí, ale muže do něj vstoupit, pokud se tak rozhodne. Toto závisí na mnoha 

faktorech: bariéry pro vstup na trh, vývoj trhu, výše dosahovaného zisku na trhu. Bariéry 

pro vstup na trh jsou nejdůležitějším faktorem výnosností v odvětví. Překonání těchto 

bariér obvykle zvyšuje náklady (1)(4)(5). 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Druhou silou v Porterově modelu je rozsah rivality mezi stávajícími podniky. Stávajícími 

podniky jsou nejen totožné podniky jako zakládaný podnik, ale i podniky které poskytuji 

podobné výrobky/služby. Např. pekaři konkuruje pekař i supermarket. Mezi faktory, 

které ovlivňují rozsah rivality, patří struktura odvětví, poptávkové podmínky a bariéry 

pro výstup z daného trhu. Nejčastěji bývá mezi podniky cenová rivality. Silná rivalita 

vytváří velkou hrozbu pro ziskovost (1)(4)(5). 

 

 

Obr. 2 Porterův model konkurenčních sil (17) 
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Smluvní síla kupujících 

Kupující mohou ovlivnit zisk podniku poptávkou po vysoce kvalitních 

produktech/servisu a tlačením ceny dolů. Kupující mají větší sílu, pokud jsou splněny 

tyto podmínky: 

 počet kupujících je omezen a mají dominantní postavení, 

 nakupují ve velkém množství, 

 kupující má velké množství výběru mezi podniky s nízkými cenami, 

 je možné nakoupit od několika podniků najednou, 

 existuje reálná hrozba, že kupující si začne danou komoditu vyrábět sám (5). 

Smluvní síla dodavatelů 

Dodavatelé mohou způsobit pokles zisku, pokud dokážou zvýšit cenu a podnik bude 

muset přistoupit na toto zvýšení nebo se spokojit s nižší kvalitou. Dodavatelé mají větší 

sílu v těchto případech: 

 výrobek dodavatele má málo substitutů, 

 odvětví, ve kterém působí podnik, není pro dodavatele stěžejní. Může odvětví 

opustit, 

 je obtížné přestoupit od jednoho dodavatele k druhému, 

 dodavatel má možnost pohrozit vstupem do daného odvětví a přímo konkurovat 

podniku, 

 podnik není schopen využít hrozby vstoupením do odvětví odběratele (5). 

Hrozba substitučních výrobků 

Posledním prvkem je konkurenční síla substitučních výrobků. Pokud existují blízké 

substituty, vytváří konkurenční hrozbu a omezují cenu, za kterou může podnik nabízet 

své výrobky/služby. Pokud neexistuje mnoho substitučních výrobků, může podnik zvýšit 

ceny a tím zvýšit svůj zisk (5). 

1.5 Marketingový průzkum preferencí zákazníka 

Marketingový výzkum patří k marketingovému řízení podniku. Má vazby na ostatní 

marketingové činnosti, bez kterých by postrádal smysl. Poskytuje informace, které 

umožnují  rozpoznat marketingové hrozby a příležitosti a reagovat na ně. Zahrnuje 
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plánování, sběr a analýzu dat, relevantních pro rozhodování. Umožnuje organizaci 

zhodnotit svoji současnou výkonost, identifikovat příležitost a vyvinout produkt 

a komunikaci, pro využití příležitosti (6)(8). Klíčovými prvky jsou: 

 Sběr dat, 

 Převedení dat do formy, poskytující užitečné informace, 

 Použití získaných informací k přijetí opatření (8). 

Data dělíme na primární a sekundární. Primární data získáváme pomocí výzkumu. 

Sekundární data již existují nebo byla publikována za jiným účelem. Lze je získat od 

statistických úřadů a státních institucích, z internetu, z tisku, z knihoven, ze statistických 

ročenek atd. (8). Výzkum dělíme na: 

 Kvantitativní výzkum – jedná se o faktické, kvantitativně zjistitelné údaje 

o vlastnostech trhu spolu se statistickými údaji o výkonosti organizace. Cílem je 

testování hypotéz. Mezi základní metody sběru dat patří: pozorování, analýza 

dokumentů, dotazování a experiment. 

 Kvalitativní výzkum – zde se analyzují dojmy, názory, postoje zákazníků. Jedná 

se o hloubkový rozbor některých jevů a jejich psychologických kvalit. Cílem 

je hlubší porozumění zkoumané skutečnosti. Výsledkem jsou nové hypotézy, 

teorie. Mezi základní metody patří strukturovaný, polostrukturovaný nebo 

nestrukturovaný rozhovor (8)(23). 

Cílem výzkumu bude zjištění zobecnitelných informací o preferencích zákazníků 

v oblasti agroturistiky.  Pro účel zjištění preferencí zákazníka v další části práce je zvolen 

kvantitativní výzkum. Jelikož údaje, které budou zjišťovány, lze snadno kvantifikovat 

a pro relevanci výzkumu je potřeba velký vzorek respondentů, jako metodu sběru dat byl 

zvolen dotazník.  

Postup dotazníkového šetření 

Výzkum má několik fází. První fází je přípravná fáze. V přípravné fázi se formuluje 

výzkumná otázka, cíle výzkumu, rámcové hypotézy, proběhne rozhodnutí o metodě 

výzkumu a techniky sběru dat. Další fází je předvýzkum, ve kterém ověřujeme, zda 

zvolené metody pro výzkum jsou opravdu vhodné. Součástí je rovněž literární rešerše. 

Poté sestavujeme dotazník (24). 
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Dobrý dotazník by měl splňovat několik požadavků: 

 takové sestavení a formulace otázek, aby mohl dotazovaný odpovídat co 

nejpřesněji na to, co nás zajímá. 

 je potřeba vytvořit podmínky, které co nejvíce napomohou, aby se dotazovaný 

cítil příjemně a vyplnění se mu zdálo jednoduché. 

 dotazník by měl mít solidní grafickou úpravu. 

 otázky je potřeba formulovat jednoznačně a srozumitelně (8). 

Před hlavní vlnou sběru dat je potřeba nejprve provést pilotní šetření, které by mělo 

odhalit chyby a nejasnosti v dotazníku (24). 

Pro stanovení velikosti vzorku bude použít následující zjednodušený vzorec podle autora 

Glenn Israel (1992), kde: 

 𝑛 =
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

e – požadovaná úroveň přesnosti (0,05% při 95%); 

n – stanovená minimální velikost vzorku; 

N – celkový základní soubor (25). 

Po skončení sběru dat následuje interpretace výsledů a potvrzení nebo vyvrácení 

hypotéz (24). 

1.6  Analýza vlastních zdrojů a schopností 

Vnitřní prostředí společnosti tvoří zdroje společnosti a schopnost tyto zdroje využívat.  

Jsou to faktory, které může podnik přímo řídit a ovlivňovat. Obecně dělíme zdroje 

podniku do čtyř skupin: 

 Fyzické zdroje (strojní vybavení, výrobní plochy…), 

 Lidské zdroje (struktura pracovních sil, organizace práce…), 

 Finanční zdroje (vlastní kapitál, hotovost, řízení pohledávek a závazků…), 

 Nehmotné zdroje (ochranná známka, znalost trhu…) (7)(13). 

Výsledkem analýzy vnitřních zdrojů je nalezení takových oblastí, které není možné 

jednoduše napodobit tak, aby byla zajištěna jejich dlouhodobá existence (7). Analýza 
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vnitřního prostředí by měla obsahovat rovněž analýzu osoby podnikatele. Je potřeba 

zanalyzovat jeho odborné a osobní schopnosti a zkušenosti. Rovněž tyto faktory mohou 

být zdrojem konkurenční výhody nebo mohou vést k neúspěchu (14). 

1.7 Analýza faktorů za pomocí SWOT matice 

Cílem externí a interní analýzy je odhalit příležitosti hrozby v podnikovém okolí a najít 

silné a slabé stránky podniku. Z těchto poznatků je potřeba vyvodit závěry, které budou 

podklady pro formulaci strategie. Strategie by měla brát v potaz tyto závěry 

a v maximální míře využít silné stránky k zisku příležitostí vyskytujících se v okolí 

podniku.  K tomuto účelu slouží SWOT analýza, která prozkoumává vzájemné vztahy 

výsledů externí a interní analýzy. SWOT je zkratka anglických výrazů: 

 Strengths - silné stránky, 

 Weaknesses - slabé stránky, 

 Opportunities – příležitosti, 

 Threats – hrozby (5)(9). 

Veškeré faktory zařazeny do SWOT analýzy musí být uvedeny v některé z dílčích analýz. 

Není možno uvádět nepodložené informace a tvrzení. Rozřazování do jednotlivých části 

matice se řídí dvěma otázkami:  

 Mohu ovlivnit „danou položku“? Ano – Silná /Slabá stránka; Ne – 

Hrozba/Příležitost 

 Je „daná položka“ nápomocná nebo škodlivá? – Nápomocná – Silná 

stránka/Příležitost; Škodlivá Slabá stránka/Hrozba (15). 

Rozdělení faktorů SWOT analýzy zobrazuje tabulka č. 1. 

Tab. 1 Rozdělení faktorů SWOT analýzy (15). 

  

Pozitivní charakter 

(pomocné) 

Negativní charakter 

(škodlivé) 

Vnitřní (ovlivnitelné) Silné stránky Slabé stránky 

Vnější (neovlivnitelné) Příležitosti Hrozby 

Na základě toho je vytvořena finální matice, kterou zobrazuje tabulka č. 2. 
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Tab. 2 Matice jednotlivých faktorů SWOT analýzy (15). 

Silné stránky Slabé stránky 

S1 silná stránka 1 W1 slabá stránka 1 

S2 silná stránka 2 W2 slabá stránka 2 

S3 silná stránka 3 W3 slabá stránka 3 

S4 silná stránka 4 W4 slabá stránka 4 

Sx silná stránka x Wx slabá stránka 5 

Příležitosti Hrozby 

O1 příležitost 1 T1 hrozba 1 

O2 příležitost 2 T2 hrozba 2 

O3 příležitost 3 T3 hrozba 3 

O4 příležitost 4 T4 hrozba 4 

Ox příležitost x Tx hrozba x 

Vyhodnocení 

Pro vyhodnocení je důležité, aby v každé položce byl stejný počet položek. V případě, že 

je tomu tak, pokračuje se souhrnnou tabulkou. Pokud je počet rozdílný, je potřeba provést 

dílčí hodnocení, ze kterého jsou vybrané potřebné položky. Ty jsou vybírány dle jejich 

váhy vůči ostatním položkám. Pro hodnocení váhy se používá tří stupňové hodnocení: 

1 – znak je důležitější; 0,5 – váha znaků je stejná; 0 – znak je měně důležitý. Zjištěné 

hodnoty se poté zanesou do příslušné tabulky. Výpočet zobrazuje tabulka č. 3. (15) 

Tab. 3 Výpočet váhy faktorů (15). 

  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Součet Váha % 

S1 X 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 5,5 19,64% 

S2 0 X 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 2 7,14% 

S3 0,5 1 X 1 0,5 1 1 0,5 5,5 19,64% 

S4 0 0,5 0 X 0 0,5 0,5 0 1,5 5,36% 

S5 0,5 1 0,5 1 X 1 1 0,5 5,5 19,64% 

S6 0 0,5 0 0,5 0 X 0,5 0 1,5 5,36% 

S7 0 0,5 0 0,5 0 0,5 X 0 1,5 5,36% 

S8 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 X 5 17,86% 

Suma                 28 100,00% 

 

Pro další hodnocení se použije položky s nejvyšší váhou. Obdobně se postupuje u všech 

položek (15). Vybrané položky se poskládají do čtvercové matice (viz tabulka č. 4). 

Jednotlivé vztahy mezi vnitřními a vnějšími faktory se ohodnotí na škále, zpravidla 1-5. 
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1 – není žádný vztah;5 existuje úzký vztah mezi položkami. Pokud je vztah negativní, 

využije se záporné znaménko (15). 

Tab. 4 Finální SWOT matice (15). 

  

Klíčové interní faktory 

S1 S2 S5 S8 

Součet 

O,T/S W2 W3 W4 W5 

Součet 

O,T/W 

K
lí

čo
v

é 
ex

te
rn

í 
fa

k
to

ry
 

O1 3 1 2 1 7 1 1 1 4 7 

O2 5 1 4 1 11 -2 1 2 3 4 

O3 2 1 4 1 8 1 1 1 3 6 

O4 5 4 2 2 13 3 3 3 2 11 

Součet O/S,W 15 7 12 5 39 3 6 7 12 28 

T1 -2 -2 -1 -1 -6 -5 -5 -3 -1 -14 

T3 -2 -2 2 -1 -3 0 0 -5 -1 -6 

T4 -4 -3 -1 -1 -9 -3 -3 -5 -4 -15 

T5 -4 -3 -1 -1 -9 -1 -2 -5 -3 -11 

Součet T/S,W -12 -10 -1 -4 -27 -9 -10 -18 -9 -46 

Strategie se vybírá dle vazby, ve které hodnota dosáhla absolutního maxima (15).  

SWOT analýza je silným nástrojem pro stanovení a optimalizaci strategie společnosti. 

Nabízí tyto čtyři možnosti: 

 MAX-MAX strategie - maximalizace silných stránek a příležitosti, 

 MIN-MAX strategie - minimalizace slabých stránek a maximalizace příležitosti, 

 MAX-MIN strategie - maximalizace silných stránek a minimalizace hrozeb, 

 MIN-MIN strategie - minimalizace slabých stránek a hrozeb (10). 

O strategii nového podniku je možno uvažovat i z pohledu konkurenční výhody. V roce 

1980 Michal Porter navrhl tři základní konkurenční strategie. Podnik může mít mnoho 

silných a slabých stránek v porovnání s konkurenty, ovšem existují dva základní typy 

konkurenční výhody nízké náklady nebo diferenciace. Na základě těchto dvou typů 

konkurenčních výhod a dalších činností, které směřují k jejich získání, formuloval tři 

základní konkurenční strategie (viz obr. č. 3):  
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 Strategie vedoucího postavení nízkých nákladů, 

 Diferenciační strategie, 

 Cílené strategie (5). 

 

Obr. 3 Porterovy konkurenční strategie (26). 

Cílená strategie má dvě varianty. Je zaměřena na nízké náklady, nebo na diferenciaci. 

Strategie jsou nazývané základními, protože se mohou uplatnit ve výrobních podnicích, 

podnicích služeb i neziskových organizacích (5).  

Strategie vedoucího postavení nízkých nákladů 

Tato strategie se zaměřuje na vytvoření takových podmínek, při kterých bude podnik 

vyrábět levněji než konkurenti. Z toho pramení dvě výhody. Podnik může nabízet své 

produkty nebo služby levněji než konkurence a při tom si udržet stejný zisk jako 

konkurence. Konkurenční pozice při cenové válce je lepší a silnější. Tato strategie chrání 

podnik před hrozbami konkurentů, substitučními výrobky, před silnými dodavateli 

a odběrateli. Podniky z touto strategii mají velký tržní podíl, a při vstupu nového 

konkurenta nebo výrobce substitučního produktu, může snížit cenu a vytvořit značnou 

vstupní bariéru. Zřejmou nevýhodou je snadné napodobení konkurenty. Tohoto lze docílit 

koupi stejné technologie a zařízení (5).  

Diferenciační strategie 

Záměrem této strategie je odlišit se od konkurence a nabízet lepší výrobek. Podnik si tak 

může účtovat vyšší cenu a tím zvýšit zisk. Tato strategie je velmi drahá. Předpokladem 
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jsou vysoké investice do vědeckotechnického rozvoje a marketingu.  Diferenciační 

strategie umožnuje vytvářet dobrý vztah se zákazníkem čímž chrání podnik proti 

konkurentům. To se stává významnou vstupné bariérou pro ostatní. Hlavním nedostatkem 

je schopnost podniku přesvědčit zákazníka v čem je jeho výrobek ojedinělý (5). 

Cílená strategie 

Na rozdíl od předchozích dvou strategií, které hledají konkurenční výhodu napříč 

různými segmenty trhu, cílená strategie se soustřeďuje na jeden úzký segment. Využívá 

k tomu jeden ze dvou zmíněných postupů. Výhody i nevýhody se shodují s předchozími 

strategiemi (5). 

Vhodnou strategii pro začínající podnik je cílená diferenciace. Pro začínající podnik je 

velmi obtížné získat výhodu v oblasti nízkých nákladů. Pro aplikování výhody nízkých 

nákladů je potřeba dosáhnout relativně většího podílu na trhu. Sám podíl na trhu není 

rozhodující, ale je výhodný k udržení výhody. Diferenciace nezahrnuje pouze výrobek 

nebo službu. Patří sem např. lokalita, ve které podnik podniká nebo další prostory které 

má podnik k dispozici (5).  

1.8 Analýza rizik metodou RIPRAN 

Existuje mnoho různých metod pro řízení rizik. Metoda RIPRAN je pro řízení rizik 

u projektů nejpoužívanější. Je však nutné zdůraznit, že metoda RIPRAN se primárně 

zaměřuje na identifikaci hrozeb, tedy vnějších faktorů, které by mohly ovlivňovat projekt. 

Avšak u start-up projektů je nutné zvažovat i faktory vnitřní jako je špatně nastavena 

cena, nesprávně složen marketingový tým apod. Metoda RIPRAN se skládá ze čtyř 

základních kroků: 

 identifikace nebezpečí projektu, 

 kvantifikace rizik projektu, 

 reakce na rizika projektu, 

 celkové posouzení rizik projektu (18). 

Krok 1 

V prvním kroku se identifikují nebezpečí sestavením seznamu. Toto interpretuje 

tabulka č. 5. 
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Tab. 5 Hrozby a scénáře (18). 

Poř. Číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 

1. 
Výskyt chřipkové 

epidemie v jarním 

období březen - duben 

Onemocní skoro 

30% 

zaměstnanců 

Předpokládáme počasí podle 

předpovědí jako v 

předchozím roce 

2. … … … 

 

Existují dva přístupy pro vyplnění této tabulky: 

HROZBA -> SCÉNÁŘ – zjišťujeme, co se stane, když… 

SCÉNÁŘ -> HROZBA – zjišťujeme, co by mohlo být příčinnou daného scénáře (18). 

Hrozba je konkrétní projev nebezpečí. Scénář je děj, který nastane, pokud se vyskytne 

hrozba. Hrozba je příčinnou scénáře (18).  

Krok 2 

V druhém kroku je realizovaná kvantifikace rizika. Prvotní tabulka je rozšířená 

o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt a výslednou 

hodnotu rizika (viz tabulka č. 6). Ta se vypočítává dle rovnice:  

Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře x hodnota dopadu (18). 

Tab. 6 Kvantifikace rizika (18) 

Poř. 

Číslo 

rizika Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad na projekt 

Hodnota 

rizika 

1. Výskyt 
chřipkové 

epidemie v 

jarním 
období 

březen - 

duben 

Onemocní 

skoro 30% 
zaměstnanců 

50% 

Výpadek pracovní 
kapacity a zpoždění 

zakázky o 3 měsíce - 

penále 600 tis. Kč 

300 tis. 

Kč 

2. … … … … … 
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Kromě číselné kvantifikace, umožnuje metoda RIPRAN i verbální kvantifikaci. Pro 

verbální kvantifikaci pravděpodobnosti se využívá tohoto slovního hodnocení: 

 vysoká pravděpodobnost – VP – nad 33%; 

 střední pravděpodobnost – SP – 10-33%; 

 nízká pravděpodobnost – NP – pod 10% (18). 

Pro hodnoty nepříznivého dopadu na projekt: 

 velký nepříznivý dopad – VD – ohrožení cíle projektu, koncového termínu, škoda 

více než 20% z hodnoty rozpočtu; 

 střední nepříznivý dopad – SD – ohrožení termínu, nákladů, zdrojů dílčí činnosti, 

vyžadující mimořádný akční zásah do plánu projektu; 

 malý nepříznivý dopad – MD – dopad vyžadující určitý zásah do plánu 

projektu (18). 

Zjištění verbální hodnoty rizika ukazuje tabulka č. 7. 

Tab. 7 Zjištění verbální hodnoty rizika (18) 

  VD SD MD 

VP VHR VHR SHR 

SP VHR SHR NHR 

NP SHR NHR NHR 

Jednotlivé verbální hodnoty rizika: 

 VHR – vysoká hodnota rizika; 

 SHR  - střední hodnota rizika; 

 NHR – nízká hodnota rizika (18). 

Krok 3 

Ve třetím kroku jsou sestavena opatření (viz tabulka č. 8), která mají snížit hodnotu rizika 

na akceptovatelnou úroveň (18).  
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Tab. 8 Návrhy na opatření (18). 

Poř. 

Číslo 

rizika 

Návrh na 

opatření 

Předpokládané náklady  

Termín realizace opatření  

Osob. Odpovědnost (vlastník rizika) 

Nová hodnota 

sníženého rizika 

1. 

očkování proti 

chřipce 

20 000 Kč vakcína; očkování v lednu; 

dohodnuto s podnikovým lékařem – 

odsouhlaseno zaměstnanci na pracovních 
poradách 

výjimečná onemocnění 

budou kompenzovaná 

přesčasy - nulová 
hodnota rizika 

2. … … … 

 

Krok 4 

Ve čtvrtém kroku se zhodnotí celková hodnota rizika projektu. Zda je možné projekt 

realizovat bez zvláštních opatření. Pokud je celková úroveň velmi vysoká, je problém 

eskalován na vyšší úroveň řízení (18).  
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Tato část se zaměřuje na zhodnocení současného stavu okolí podniku. Toto zhodnocení 

je provedeno pomocí několika analýz. Součástí je analýza obecného okolí SLEPT, 

analýza oborového prostředí dle Portera, marketingový průzkum preferencí zákazníka, 

analýza vlastních zdrojů a schopností. Výstupy z těchto dílčích analýz poté vstupují do 

analýzy SWOT, která určí vhodnou strategii pro podnik. 

2.1 Analýza obecného okolí SLEPT 

Obecné okolí podniku je analyzováno pomocí SLEPT analýzy. Ta se zaměřuje na faktory, 

které ovlivňují podnik, poptávku po jeho službách a podnikový zisk. Tyto faktory jsou 

pro podnik hrozbou nebo příležitostí. 

2.1.1 Sociální faktory 

Jako analyzované sociální faktory byly vybrány: počet turistů navštěvujících Českou 

republiku (ČR), počet hostů a strávených nocí v ubytovacích zařízeních v ČR 

a bezpečnost. Z dat o počtech hostů lze vyvodit trend, který panuje v cestovním ruchu 

v ČR a téma bezpečnosti je důležitý faktor, který může tento trend posílit. Dle těchto 

faktorů můžeme predikovat vývoj poptávky. 

Cestování jako životní styl 

Zájem o dovolenou v České republice každým rokem stoupá. Návštěvnost hostů 

v tuzemských ubytovacích hromadných zařízeních se zvyšuje už pátým rokem v řadě. 

V druhém čtvrtletí roku 2018 se v hotelích, penzionech, kempech a dalších zařízeních 

ubytovalo 5,5 miliónu hostů a strávili zde 13,4 miliónu nocí. To představuje meziroční 

nárůst 2,2%. Od ledna do září zde přenocovalo o 6,6% více hostů než v roce 2017. Větší 

část tvoří domácí turisté 8,5 miliónu. Zahraničních hostů přijelo 8,1 milionu, meziročně 

o 4,7 %více. Nejčastěji k nám míří Němci (1,5 miliónu) Slováci (556 tisíc) 

a Poláci (519 tisíc) (27) (28).  

V roce 2017 uskutečnili všichni občané v ČR ve věku 15 a více let 13 mil. delších 

a 21,4 mil. kratších soukromých cest. Delší cesta – 4 a více noclehů, kratší 

cesta - 1-3 noclehy. Častější destinací těchto cest bylo tuzemsko. Ve srovnání 
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s předchozím rokem vyjížděli v roce 2017 čeští občané ve svém volném čase mimo 

obvyklé prostředí častěji (29). 

Nejčastější cílová destinace tuzemských cest byl Středočeský a Jihočeský kraj. 

V Moravskoslezském kraji (MSK)byl zaznamenán meziroční nárůst v obou druzích cest 

(29). 

Kromě stále rostoucího zájmu o cestování po ČR je stále větší tlak vyvíjen na kvalitní 

služby, doprovodné programy, atraktivní pobyty pro děti. Dále roste touha po ubytování 

s domácími mazlíčky, farmářských akcích, kulturních podnicích a hudebních 

festivalech (30). 

Na grafu č. 1. je možné vidět nárůst počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních 

ubytovaných v ČR mezi roky 2012 a 2017. Tento nárůst nebyl způsoben zvýšením 

kapacity, která ve sledovaném období zůstala na stejné úrovni. 

 

Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR (31). 

 

Tab. 9 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Moravsko-slezský kraj  (31). 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Česká republika 15 407 671 15 587 086 17 195 550 18 388 853 20 000 561 

Moravskoslezský kraj 698 211 703 009 775 047 816 653 896 742 
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Tabulka č. 10 ukazuje čisté využití lůžek v roce 2018.  

Tab. 10 Čisté využití lůžek v roce 2018 (31). 

  ČR  MSK 

leden 2018 37,1 30,7 

únor 2018 45,7 37,2 

březen 2018 45,4 33,7 

duben 2018 46,4 33,4 

květen 2018 51,1 37,2 

červen 2018 52,2 42,0 

červenec 2018 64,5 51,8 

srpen 2018 66,0 50,5 

září 2018 55,0 41,8 

říjen 2018 51,4 38,1 

listopad 2018 45,1 36,4 

prosinec 2018 44,8 26,6 

Faktor bezpečnosti 

Významným faktorem hovořícím ve prospěch cestovního ruchu v České republice je 

bezpečnost. Dle žebříčku Global Peace Index (GPI) patří Česká republika mezi deset 

nejbezpečnějších oblastí světa. Na předních příčkách se pohybuje dlouhodobě od roku 

2008. Bezpečnostní situace ve světě není dobra, proto je tento výsledek velkým plusem 

pro cestovní ruch v zemi. Česká republika dopadla v hodnocení indexu lépe než většina 

sousedních zemí kromě Rakouska, které patří mezi nejbezpečnější destinace vůbec. 

To, že je Česká republika vnímána jako bezpečná destinace se pozitivně projevuje 

na výkonnosti tuzemského cestovního ruchu. Dochází k nárůstu nejen zahraničních, ale 

i domácích návštěvníků (32). 

Narůstající zájem o dovolené v České republice je velmi pozitivní informací. Dá se 

předpokládat, že v souvislosti s vysokým stupněm bezpečnosti bude tento trend 

pokračovat do budoucna, což je povzbudivé pro založení vlastního ubytovacího zařízení. 

2.1.2 Legislativní a politické faktory 

Při zakládání nového podnikání je potřeba dát si pozor na legislativní stránku věci. 

Nejprve je potřeba seznámit se s obecnými normami a zákony, které jsou univerzální pro 

všechny oblasti podnikání. To jsou např.: 

 Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 



39 

 

 Zákon č. 235/2004 Sb. – zákon o dani z přidané hodnoty 

 Zákon č. 586/1992 Sb. - zákon České národní rady o daních z příjmů 

 Zákon o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb.  

Další skupiny zákonů jsou specifické zákony a normy pro určitý obor. V oblasti 

poskytování ubytovacích služeb jsou to zákony týkající se výstavby ubytovacího zařízení, 

bezpečnosti práce požární ochrany apod. a hygieny Zde patří např.: 

 Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. - § 21a  hovoří o nutnosti 

provozního řádu.  

 Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb.  

 Živnostenský zákon č. 455/1991, novela č.356/1999 

 Vyhláška o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb., 

 Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb č. 23/2008 Sb.,  

 Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb č. 398/2009 Sb.,  

 Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových 

látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. – říká, že v ubytovacím zařízení není 

obecný zákaz kouřit. Zakázáno kouřit je v prostorách poskytující stravovací 

služby. 

 Nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin  

 Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní 

a provozní hygieny při činnosti epidemiologicky závažných č.137/2004 Sb.   

 ČSN 56 9606 - pravidla správné hygienické a výrobní praxe, obecné principy 

hygieny potravin 

 Nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 

 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Upravuje zásady 

skladování potravin. 

Podnikatelská činnost bude legislativními faktory značně ovlivněna. Na začátku 

podnikáni při návrhu a výstavbě ubytovacího zařízení hlavně zákony z řad hygieny 

a technických požadavků. V pozdější fázi to budou zákony z řad finanční evidence 

a reportování státu.  
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Politické faktory ovlivňují ekonomické a legislativní faktory. Politická rozhodnutí mají 

vliv na podnikatelské prostředí v ČR.  Dle průzkumu Ministerstva průmyslu a obchodu 

z roku 2016 „Přeměření administrativní zátěže podnikatelů“, se v porovnání s rokem 

2005 administrativní zátěž snížila o více než 30%. Počet informačních povinností kles 

o 675 na 1493. I přesto je byrokracie v ČR vysoká. Nejvíce problémovou oblastí je oblast 

placení daní (41). 

Dotace 

V souvislosti z programem rozvoje venkova  2014-2020 lze žádat o dotaci na podporu 

agroturistiky. O dotaci může žádat zemědělský podnikatel. Pro obdržení dotace je potřeba 

splnit několik podmínek. Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé 

výdaje, a to ve výši: 

 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky, 

 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky, 

 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky (39). 

Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na projekt. 

Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt (39). 

Další dotační příležitostí je program „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském 

kraji“. Tento program byl vyhlášen v roce 2017 2018 a 2019, proto je velmi 

pravděpodobné, že bude vyhlášen i pro rok 2020.  Součástí tohoto programu je dotační 

titul „Podpora agroturistiky“. Minimální výše dotace je 50 000 Kč a maximální činí 

400 000 Kč (40). 

Vliv politických faktorů na legislativní a ekonomické faktory, přináší jistou dávku 

nejistoty do budoucna. Podnikatelské prostředí se v důsledku zavedení nových zákonů 

a rozhodnutí může negativně změnit. 

2.1.3 Ekonomické faktory 

Pro úspěšné podnikání je důležité sledovat aktuální ekonomickou situaci a predikovat, 

kterým směrem se bude ekonomika ubírat v příštích letech. Pro zjištění této skutečnosti 

slouží zejména ukazatele vývoje vymezeného trhu a další. 
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Vývoj trhu 

Počet aktivní podniků v oblasti Ubytování, stravování a pohostinství (CZ-NACE 

55 a 56) je od roku 2005 poměrně stabilní. Osciluje kolem hodnoty 60 tisíc. Počet 

v aktivních podniků v jednotlivých letech ukazuje graf č. 2. 

 

Graf  2 Počet aktivních podniků CZ NACE 55,56 roky 2005-2016 (43) 

V počtu zaměstnaných osob jsou výkyvy větší. Každým rokem jsou počty různé a jejich 

hodnoty se pohybují od 160 do 175 tisíc. V letech 2015 a 2016 byla zaznamenán rapidní 

nárůst ve výsledku hospodaření (VH) po zdanění, který ukazuje graf č. 3 (43). 

 

Graf  3 VH po zdanění (v mil. Kč) CZ NACE 55, 56 roky 2010 – 2016 (43). 

Hrubý domácí produkt (HDP) 

HDP je jednou ze základních makroekonomických veličin. Jeho vývoj ukazuje jak na tom 

ekonomika je. Tabulka č. 9. ukazuje vývoj HDP v cenách předchozího roku v České 

republice a Moravskoslezském kraji. 
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Tab. 11 Vývoj HDP v ČR a MSK (33). 

HDP v mil Kč 2013 2014 2015 2016 2017 

ČR 4 040 276 4 209 397 4 542 818 4 708 404 4 975 522 

MSK 391 040 406 621 433 588 450 985 466 427 

ČNB předpokládá v dalších dvou letech růst HDP mírně nad 3%. Tento předpokládaný 

růst je dobrou zprávou. Celé ekonomice se bude dařit, tedy je málo pravděpodobné, že by 

trh cestovního ruchu zaznamenal výrazný pokles poptávky. 

Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost je v ČR nejnižší v celé EU.  Ve třetím čtvrtletí roku 2018 dosahovala 

2,3%. Nízká nezaměstnanost znamená problém pro podniky s hledáním vhodných 

zaměstnanců, ale na druhou stranu je spotřební síla populace větší. Vývoj obecné míry 

nezaměstnanosti prezentuje tabulka č. 10. 

Tab. 12 Obecná míra nezaměstnanosti (35). 

  

3. 

čtvrtletí 

2017 

4. 

čtvrtletí 

2017 

1. 

čtvrtletí 

2018 

2. 

čtvrtletí 

2018 

3. 

čtvrtletí 

2018 

Obecná míra nezaměstnanosti (%) 2,8 2,4 2,4 2,2 2,3 

Obrázek č. 4. prezentuje hodnoty míry nezaměstnanosti v jednotlivých krajích ČR.  

Vyšší míra nezaměstnanosti v MSK v porovnání s celorepublikovým průměrem, 

znamená jednodušší získávání pracovní síly. S ohledem na zákazníky může tato 

skutečnost znamenat nižší poptávku po ubytovacích službách. Rovněž je potřeba 

zahrnout i sousedící kraje, kde je situace příznivější. 
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Obr. 4 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let (36). 

Mzda 

Meziročně ve třetím čtvrtletí roku 2018 průměrná mzda rostla. Nominální o 8,5 % 

a reálná o 6%. V MSK se průměrná hrubá měsíční nominální mzda ve 2 čtvrtletí 2018 

zvýšila o 8%, reálná o 5,7 %. Toto představuje po Praze a Plzeňském kraji třetí 

nejpomalejší mzdový nárůst (37)(38). 

Aktuálně je ekonomika v dobrém stavu a spotřebitelé disponují peněžními prostředky na 

utrácení. Tato skutečnost je pro sektor cestovního ruchu určitě pozitivní zprávou. 

Můžeme očekávat stabilní poptávku po ubytovacích službách. I přesto, že aktuální situace 

vypadá příznivě, je vždy nutné počítat s možností propadu ekonomiky a zhoršení 

ekonomické situace v zemi. 

2.1.4 Technologické faktory 

Technologický vývoj jde stále kupředu. Objevují se nové technologie jako průmyslová 

revoluce spojená s automatizací, internet věcí, sociální sítě, big data. To vše jsou aktuální 

témata, která zároveň představují příležitost také v hotelnictví. Pro dosažení 

dlouhodobého úspěchu v oblasti poskytování ubytovacích služeb je potřeba se těmto 

tématům věnovat (32). 
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Srovnávače ubytování 

Každý kdo poskytuje ubytování, nesmí zapomínat na srovnávače. V dnešní době již 

existuje nespočet těchto stránek. Každá z těchto stránek má různé zaměření od hotelů 

(např. Trivago) až po malé penziony a statky v ČR.  Pro přilákání dalších zákazníku je 

skoro nutností být na těchto stránkách. Součástí těchto srovnávačů můžou být také 

recenze, které je důležité sledovat. 

Webové stránky 

Obdobně důležité jsou kvalitní vlastní webové stránky. Jenom českých domén se každý 

den zaregistruje 300 - 700. Za poslední rok stoupl počet domén zaregistrovaných 

u www.cz.nic o téměř 15000. V dnešní době se dá říci, že co není na internetu, neexistuje. 

Je proto žádoucí, vytvořit webovou stránku tak, aby se zobrazila co nejvýše ve 

vyhledávání. Druhou částí je vzhled a přehlednost stránek, který zajistí, že zákazník 

zůstane na našich stránkách. 

Iot (Internet of things) 

Trend „internetu věcí“ je nezvratný a dynamicky kolem nás roste. Pomalu ale jistě se 

začíná využívat v odvětví poskytování ubytování. Je příliš brzy na to uvažovat o využití 

této technologie v agroturistice. Ovšem nic nelze vyloučit (42). 

Sociální sítě  

Rozvoj sociálních sítí změnil přístup ke komunikaci se zákazníky. Množství interakcí se 

zvýšilo a komunikace se soustředí na poskytování konkrétních informací a řešení 

problémů v reálném čase. Rychlost a kvalita komunikace se zákazníkem se významně 

podílí na tvorbě image podniku. Proto je důležité se tomuto kanálu věnovat (42).  

2.2 Analýza oborového prostředí dle Portera 

Analýza oborového prostředí podle Portera se zabývá popisem stávající konkurence 

v oblasti poskytování agroturistický služeb na vymezeném trhu, zohledňuje jednoduchost 

vstupu nové konkurence na trhu, substitutů a vyjednávací sílu dodavatelů a zákazníků. 

Celkově lze říct, že uvedená analýza se zabývá atraktivitou a potenciálem vymezeného 

trhu pro vstup a další rozvoj podniku. 
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Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Pro vymezení stávající konkurence byly použity tyto kritéria: vzdálenost od podniku do 

100km, poskytující agroturistické služby nebo ubytování na farmě. V závorce za názvem 

konkurenta je uvedena jeho vzdálenost. Na obrázku č. 5 jsou fialovou barvou zobrazeni 

konkurenti a modrou barvou lokalita podniku. 

 

Obr. 5 Mapa přímých konkurentů dle spádové oblasti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Farma Menšík (30km) 

Farma Menšík se nachází v obci Kunčice pod Ondřejníkem. Farma se věnuje chovu krav 

a produkci mléka. Rozloha obhospodařované půdy je 140 ha. Farma vlastní 70 krav 

a stejný počet telat a jalovic. Součástí farmy je mini mlékárna, kde jsou produkovány 

mléčné výrobky široké škály. Přímo na farmě probíhá prodej těchto výrobků ve čtvrtek 

od 16 do 19h. Jiné dny lze zakoupit výrobky po předchozí domluvě. 

Nabídku ubytování poskytuje apartmán o rozloze 120m2. Součásti apartmánu jsou dvě 

ložnice s celkovou kapacitou 5 pevných lůžek + 3 přistýlky. V apartmánu je plně 

vybavená kuchyň. K zapůjčení jsou k dispozici trekingová kola, lukostřelba, badminton, 

petánque a během pobytu je možnost návštěvy farmy, prohlídky zemědělských strojů 

a nahlédnutí do minimlékárny.  
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Cena ubytování je proměnlivá a záleží na mnoha faktorech. Pohybuje se od 560 Kč do 

700Kč  za osobu na noc. Mimo to jsou nabízeny zvýhodněné pobytové balíčky pro rodinu 

a pro dvě osoby. 

Farma Nový Jičín –Žilina (42km) 

Areál Farmy Nový Jičín - Žilina se nachází v městě Nový Jičín v městské části Žilina. 

Farma se zaměřuje na chov sportovních koní. Pro tyto účely jsou na farmě dvě pískové 

jízdárny, krytá jezdecká hala a velké travnaté kolbiště. Součástí farmy je malé domácí 

hospodářství, kde se nachází ovce, kozy, králici a další domácí zvěř. V letní sezóně je 

volně přístupná pro rodiny s dětmi. Rovněž je zde malá hospůdka. Farma nabízí tyto 

služby: ustájení koní, lekce jezdectví, vožení dětí na ponících, různé soukromé a firemní 

akce s koňmi, vyjížďky na koních. Farma nenabízí ubytování. 

Farma Kočov (83km) 

Farma Kočov se nachází ve městě Kočov nedaleko Bruntálu. Součástí farmy je 

restaurace, tenisové kurty, bowlingová dráha. Farma nabízí projížďky kočárem a půjčení 

elektrokol. Celková kapacita ubytování je 28 míst. K dispozici jsou 1, 2, 3, 4 lůžkové 

pokoje s vlastním sociálním zařízením. Cena ubytování je 390 Kč za osobu a noc včetně 

všech příplatků. Snídani, podávanou v restauraci, je možno přikoupit za 90 Kč. 

Farma Loděnice (85km) 

Farma Loděnice se nachází v Horních Loděnicích. Farma nabízí ustájení koní, projížďky 

na koních, výukové hodiny jízdy na koních. Dále je součástí mini zoo, kde lze spatřit 

kozy, králíky, osla, lamu a další zvířata. Farma pravděpodobně nenabízí možnost 

ubytování, jelikož na webových stránkách chybí popis nabídky. 

Penzion na Farmě (99km) 

Penzion se nachází v obci Tvrdkov. K ubytování slouží 3 apartmány pro 4- 6 osob 

s možností přistýlky. Každý apartmán má obývací pokoj s plně vybaveným kuchyňským 

koutem, ložnici, samostatné WC a koupelnu. Ceny ubytování se pohybují dle délky 

pobytu a velikosti apartmánu od 200 Kč do 300Kč za osobu na noc  
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Konkurence v Polsku 

Vzhledem ke vzdálenosti od hranic s Polskem je potřeba vzít v potaz i podniky v této 

oblasti. Žádné z nalezených ubytovacích zařízeních nenabízelo agroturistické služby. 

Následující tabulka č. 13 ukazuje přehled přímých konkurentů dle spádové oblasti 

v klíčových parametrech jako vzdálenost, kapacita lůžek, cenu a nabízené služby. 

Tab. 13 Přehled vybraných klíčových parametrů přímých konkurentů dle spádové oblasti  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název konkurenta 
Vzdálenost 

od podniku 

Kapacita 

lůžek 

Cena za 

os. /noc 
Služby 

Farma Menšík 30km 8 

560 - 700 

Kč minimlékárna 

Farma Nový Jičín - 

Žilina 42km 

nenabízí 

ubytování 

nenabízí 

ubytování 

ustájení koní, lekce 

jezdectví, jízda dětí na 

ponících 

Farma Kočov 83km 28 390 Kč 

restaurace, tenisové kurty, 

bowlingová dráha, 
projížďky kočárem 

Farma Loděnice 85km 

nenabízí 

ubytování 

nenabízí 

ubytování 

ustájení koní, lekce 

jezdectví, mini zoo 

Penzion na Farmě 99km 18 200-300 Kč žádné doplňkové služby 

 

Riziko vstupu nových konkurentů 

Vstupní bariéry pro založení agroturistického penzionu jsou relativně vysoké. Je potřeba 

disponovat dost velkými pozemky na to, aby byl zabezpečen provoz farmy. Dále jsou 

nutností obydlí pro zvířata, skladovací prostory a zemědělské stroje. Je patrné, že 

množství fyzických nebo právnických osob splňující tyto podmínky není mnoho.  Pro 

osoby, které již nevlastní tento majetek, je pořízení velice nákladné. Rovněž je potřeba 

zdůraznit nutnost vybudování nebo rekonstrukce objektu pro ubytování hostů tak, aby 

splnil veškeré normy a předpisy. Osoby již podnikající v sektoru zemědělství můžou 

vnímat založení agroturistického penzionu na své usedlosti jako zbytečnou zátěž. Tyto 

faktory ukazují, že je nepravděpodobné očekávat masivní vstup nových konkurentů na 

trh agroturistiky. 
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Smluvní síla kupujících 

Zákazníky můžeme rozdělit dle několika kritérií. Prvním z nich je vzdálenost mezi 

bydlištěm zákazníka a ubytovacím zařízením, které volí pro trávení dovolené. Lze 

očekávat, že pro zákazníky, kteří jsou ochotni překonat velkou vzdálenost, nebude cena 

hrát tak významnou roli, jako kvalita nabízených služeb a destinace.  

Dalším segmentačním kritériem je velikost a charakter skupiny se, kterou zákazník 

realizuje dovolenou. Pokud zákazník realizuje pobyt sám, bude pravděpodobně ochoten 

zaplatit vyšší cenu. Oproti tomu pro rodinu s dětmi je cena jedním s klíčových faktorů 

výběrů destinace a způsobu strávení dovolené. 

Obecně lze předpokládat vysokou kupní sílu zákazníků, jelikož nabídka ubytovacích 

služeb je v celé ČR široká. Trh s ubytováním na farmě je pouze malou částí tohoto 

velkého trhu, ale i přesto lze předpokládat podobné závěry. O něco menší kupní síla bude 

v regionech s omezenou nabídkou těchto služeb pro zákazníky, kteří nejsou ochotni 

vycestovat daleko. 

Smluvní síly dodavatelů 

Existují dvě významné skupiny dodavatelů pro zabezpečení provozu agroturistického 

penzionu a tím jsou dodavatelé krmiva pro zvířata na farmě a dodavatelé spotřebního 

zboží, surovin, energie a dalších služeb k zajištění provozu. 

První skupinou jsou dodavatelé krmiv pro zvířata na farmě. Ke krmivu můžeme zařadit 

např. obilný šrot, obilí, trávu a seno. Dodavatelé krmiv mají v tomto případě poněkud 

ztíženou situaci. Jelikož je agroturistický penzion sám o sobě farmou, může být ve velké 

míře soběstačný a všechno potřebné krmivo si obstarat s vlastní produkce. Příležitostí pro 

dodavatelé může být neúroda na pozemcích penzionu nebo neočekávané zvýšení spotřeby 

krmiva. Možnosti pro uspokojení poptávky po krmivech má penzion dvě. První z nich 

jsou nejbližší sousedé farmáři. Zde je těžké odhadnout cenu, jelikož se prodeji krmiv 

nevěnují jako primární činnosti. Rovněž nabídka může být omezená. Druhou možností 

jsou velké zemědělské podniky nebo farmy a prodejny krmiv. Takových subjektů je 

v blízkém okolí poměrně hodně, což stěžuje pozici dodavatele. 

Druhou významnou skupinou dodavatelů jsou dodavatelé spotřebního zboží a surovin. 

Spotřebním zbožím a surovinami rozumíme vše, co zákazník potřebuje pro uskutečnění 
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pobytu, od jídla až po mýdlo a ručníky. Rovněž tato skupina dodavatelů nemá silnou 

pozici. V okolí do 10km se nachází celá řada pekáren, supermarketů a obchodů.  

Hrozba substitučních výrobků 

Je skoro nemožné nahradit zážitek spojený s farmařením jinde než v agroturistickém 

komplexu. Riziko substituce se týká poskytování ubytování a je potřeba ho rozdělit do 

dvou skupin, dle jednoduchosti substituce: 

1. První skupina jsou ubytovací zařízení (penziony, chaty, kempy), která jsou 

situována na venkově, v klidných oblastech s hezkou přírodou. Zde lze rovněž 

v klidu odpočívat, relaxovat a podnikat turistické výlety.  

2. Druhou skupinou jsou veškeré ubytovací zařízení (hotely apod.) umístěné 

kdekoliv. Takovýchto subjektů je spousta. Riziko substituce u zákazníků, kteří 

hledají pouze místo pro nocleh, je proto velmi vysoké.  

2.3 Marketingový průzkum preferencí zákazníka 

Hlavním cílem výzkumu je identifikace preferencí potencionálních zákazníků ve 

vybraných parametrech marketingového mixu a navrhnout doporučení pro následné 

sestavení marketingové strategie a plánu začínajícího podniku v dané oblasti. Centrální 

výzkumná otázka je: „Jaké jsou preference potencionálních zákazníků v oblasti služeb 

agroturistického ubytování?“. Cílem výzkumu není testování pracovních hypotéz, ale 

zmapování preferencí potencionálních zákazníků v dané oblasti.  

Dílčí cíle v rámci výzkumu: 

1. Identifikace preferencí v oblasti šíře/sortimentu produktů a služeb, o které by měl 

zákazník zájem při svém pobytu na agrofarmě. 

2. Zmapovat cenu ubytování, kterou by byl ochoten zákazník zaplatit s ohledem na 

délku pobytu a další služby, 

3. Identifikace možných forem komunikace a propagace ve vztahu k zákazníkům 

v oblasti nabídky služeb agroturistického penzionu,  

4. Segmentace potencionálních zákazníků dle vybraných kritérií, 

5. Vyvodit závěry pro určení optimálního nastavení marketingového mixu v oblasti 

poskytování agroturistického ubytování z pohledu zákazníků jako podpůrného 

zdroje dat pro následné sestavení marketingového plánu.  
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2.3.1 Metodologie výzkumu 

Pro zjištění preferencí zákazníka byl zvolen kvantitativní výzkum. Jako metodu sběru dat 

bylo zvoleno dotazníkové šetření. Sběr odpovědí probíhal od 30. 12. 2018 

do 22. 2. 2019. Před samotným spuštěním byl dotazník zaslán několika respondentům, 

zda je dostatečně srozumitelný. Dotazník byl umístěn na diskuzní portály, zaměřené 

na cestování, na sociální síť Facebook, byl zaslán na Asociaci soukromého zemědělství, 

na Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů a přímo majitelům poskytujících 

ubytování na farmě pro rozeslání svým zákazníkům. Dotazník byl vytvořen pomocí 

nástroje google form. Dotazník obsahoval 20 otázek a skládal se ze 4 částí.  

První část byla zaměřena na dovolenou obecně a zkušenost s absolvováním podobného 

typu dovolené. Poté bylo zjišťováno, o které produkty a služby by měl zákazník zájem. 

Následovala část zabývající se vybavením penzionu a preferovaným typem stravy. 

Poslední část se věnovala délce a období realizace pobytu, způsobu výběru ubytovacího 

zařízení, ceně a s kým by zákazník absolvoval tento typ dovolené. 

Jako základní soubor bylo stanoveno veškeré obyvatelstvo ČR starší 18 let. Na základě 

dat ČSÚ podle věkového složení k 1. 1. 2015 bylo v ČR osob starších 18 let včetně 

8 657 869. Dle zjednodušeného vzorce při 95% přesnosti vychází výpočet výběrového 

souboru následovně: 

𝑛 =
8 658 000

1 +   8 658 000 ∗ 0,052
= 400 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡ů 

Dotazník vyplnilo 324 respondentů. 16 odpovědí bylo nutné vyřadit, jelikož respondenti 

neměli zájem o dovolenou v agroturistickém penzionu. Celkový počet respondentů, kteří 

měli zájem o dovolenou v agroturistickém penzionu byl 308. Vzorek tedy nebyl naplněn 

a výsledky výzkumu nelze zobecnit na populaci lidí starších 18 let v ČR při 95% 

přesnosti.  

2.3.2 Analýza a výsledky výzkumu  

Z celkového osloveného počtu respondentů, zhruba 80% nikdy neabsolvovalo dovolenou 

v agroturistickém penzionu nebo na farmě. Je tedy zřejmé, že většina oslovených 

potencionálních zákazníků ještě podobný pobyt neabsolvovala.  
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Jako nejčastější důvod strávení dovolené v agroturistickém penzionu zvolili respondenti 

trávení volného času v přírodě (61,4%) a domácí stravu/potraviny s vlastní produkce 

(56,8%).  Další důvody ukazuje graf č. 4. 

V otázce programů realizovaných na farmě, zvítězila výuka výroby produktů (63%) před 

péči o zvířata (47,7%) Nejmenší zájem byl bez velkého překvapení o práci v zemědělství 

(20,1%). Je zajímavé, že 11% respondentů zvolilo možnost pouze ubytování. Relativně 

velký zájem byl o doplňkové aktivity. Jízdu na koni by rádo využilo 55,5% respondentů 

a 66,2% by si rádo vypůjčilo sportovní potřeby nebo prostředky. Respondenti by rovněž 

uvítali organizování různých akcí nebo událostí. Přehled jejich oblíbenosti prezentuje 

graf č. 5.  

 

Graf  4 Důvody strávení dovolené v agroturistickém penzionu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf  5 Preference události a akcí dle respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

V otázce zvířat, které by návštěvníci rádi spatřili na farmě, zvítězily ovce (75,3%). Další 

pořadí je zobrazeno na grafu č. 6.  

 

Graf  6 Preference zvířat na farmě (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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zjistíme, že více než polovina respondentů je ochotna cestovat hodně daleko. Výsledky 

této otázky ukazuje graf č. 7. 

 

Graf  7 Preference vzdálenosti penzionu od místa bydliště (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nebylo překvapením, že v otázce č. 10 78,2% respondentů zvolilo malokapacitní 

provozovnu rodinného typu (max. 5 až 6 pokojů).  

Ještě větším podílem (90%) byla zvolena možnost „sociální zařízení v každém pokoji 

samostatně“ v otázce č. 11.  

Nejpreferovanějším typem pokoje byl pokoj dvojlůžkový (72,4%). Pětina respondentů by 

využila možnost přistýlky. Další možnosti ukazuje graf č. 8. 

 

Graf  8 Preference typů pokojů pro ubytování dle respondentů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Nejpopulárnější formou stravování byla polopenze (60%). Následovala plná penze 

(29,2%) a jenom snídaně (10,8%). Ohledně přípravy jídla 52,3% zvolilo možnost podílet 

se na přípravě a 47,7% by preferovalo stravu plně zajištěnou penzionem.  

Nutnost Wi-Fi připojení označilo 46,1%. Možnost mít lednici na pokoji vybralo 41,2% 

respondentů. Většina respondentů vybrala jako vhodnou délku pobytu 4 dny až 1 týden. 

Celkový přehled ukazuje graf č. 9. 

 

Graf  9 Preferovaná délka pobytu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Při omezeném výběru pouze jedné možnosti u otázky č. 17 se ukázalo, že by respondenti 

zvolili pro pobyt období od jara do podzimu. Výsledky této otázky ukazuje graf č. 10. 

 

Graf  10 Preferované roční období pobytu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V souvislosti s vyhledáváním na webu čtvrtina respondentů (26,3%) využívá srovnávací 

portály.  

Nejvíce preferovanou cenou za ubytování 1 os/noc byla možnost 500 Kč – 599 Kč. 

Z výsledků je patrné, že zákazníci v tomto tržním odvětví nevolí nejlevnější řešení. 

Přehled maximální přijatelné ceny ubytování za 1 os/noc pro respondenty ukazuje graf 

č. 11.  

  

Graf  11 Preferovaná cena za ubytování 1 os/noc (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z výsledků otázky č. 20 lze vidět, že nejčastěji by respondenti trávili dovolenou na farmě 

jako rodina s dětmi nebo pár. Skutečnost, že nejčastějšími zákazníky by byly rodiny 

s dětmi, vytváří určité nároky na přizpůsobení nabídky služeb a vybavení penzionu. 

Přehled všech možnosti ukazuje graf č. 12. 
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Graf  12 Preferovaný výběr osoby pro trávení dovolené na farmě (Zdroj: Vlastní zpracování)  

2.3.3 Diskuze a doporučení z výzkumu 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že by zákazníci rádi absolvovali dovolenou na farmě 

hlavně kvůli přírodě, domácí stravě a kontaktu se zvířaty. Je potřeba tedy, aby byl penzion 

situován v blízkosti hezké přírody.  

Klíčovou záležitostí je dobře vytvořený program výuky výroby produktů, který byl 

zvolen zákazníky nejčastěji. Je patrné, že zákazníci mají zájem o výuku tradičních 

výrobních postupů na farmě, stejně jako o ochutnávku čerstvých domácích produktů. 

Další důležitou části nabídky služeb agroturistické farmy jsou zvířata. Péče o zvířata se 

těší o něco menšímu zájmu než výroba a konzumace domácích produktů. I přesto více 

než 75% respondentů uvedlo, že by rádo vidělo na farmě ovce. O něco méně pak další 

druhy hospodářských zvířat. 

Pro uspokojení požadavků zákazníků je nutné disponovat na farmě půjčovnou 

sportovních potřeb a umožnit zákazníkům absolvovat jízdu na koni. Dále by 

agroturistické zařízení nemělo zapomínat na organizování různých akcí, které můžou 

přilákat další návštěvníky např. farmářské trhy nebo zabíjačkové hody. 

Výsledky výzkumu ukazují, že propagace agroturistického penzionu by se neměla 

zaměřovat pouze na blízké okolí.  Služby podniku je potřeba propagovat po celé ČR. 

Zákazníci si v drtivé většině volí penzion dle lokality, ve které plánují dovolenou, a pro 

většinu není problém cestovat na druhý konec republiky.  
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Není třeba budovat žádné velkokapacitní provozovny. Zákazníci preferují malokapacitní 

provozovny rodinného typu, ve které bude max. 5 až 6 pokojů s vlastním sociálním 

zařízením. Nejčastěji volí dvojlůžkový pokoj. Na zvážení majitele je vybavení 

jednotlivých pokojů vlastní ledničkou a poskytování připojení k internetu 

prostřednictvím Wi-Fi. 

Nabídka formy stravování by měla zahrnovat všechny varianty. I přesto, že je polopenze 

nejvíce oblíbená, někteří zákazníci preferují plnou penzi nebo jenom snídani. Dále je 

žádoucí zakomponovat výuku výroby potravin s procesem přípravy jídla, jelikož více jak 

polovina zákazníků by se rádo na přípravě podílelo. 

V otázce délky pobytu je potřeba být flexibilní a umožnit zákazníkům vybrat si 

požadovanou délku. Rovněž je potřeba zvážit poskytování ubytování v zimním období. 

Nejčastějším typem zákazníka je rodina s dětmi. Této skupině je potřeba přizpůsobit 

nabídku služeb. 

Kupní síla zákazníků je poměrně vysoká. Více než 50% respondentů zvolilo maximální 

akceptovatelnou cenu za ubytování 1 os/noc v rozmezí 300 Kč – 499 Kč představující 

dvě nejlevnější možnosti. Ovšem rozmezí 400 Kč – 599 Kč zvolilo 62,3%. To ukazuje, 

že zákazníci nevolí úplně nejlevnější variantu, ale jsou ochotni si připlatit za kvalitu 

služby. 

Při rozdělení odpovědí dle kritéria vzdálenost, sledujeme nárůst akceptovatelné ceny pro 

největší skupinu respondentů, kteří odpověděli, že vzdálenost pro ně není klíčový faktor. 

Podíl cenového rozmezí 400 Kč- 599 Kč roste z 62,3% na 70%. Další významnou 

skupinou respondentů jsou rodiny s dětmi. U této skupiny je představuje podíl v cenovém 

rozmezí 400 Kč – 599 Kč 78%. 

2.4 Analýza vlastních zdrojů a schopností 

Velkou výhodou je, že majitelé disponují požadovanými hmotnými i nehmotnými zdroji 

pro zřízení agroturistického penzionu. Značnou nevýhodou je nutnost rekonstrukce 

a přestavby rodinného domu, která bude poměrně nákladná. Absence požadovaného 

kapitálu na rozjezd podnikání představuje největší problém. Dalším nedostatkem je 

nulová zkušenost s provozem penzionu a řízením vlastního podniku. Tyto nedostatky 

částečně vyvažují znalosti s provozem farmy. Další výhodou jsou dobré vztahy 
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s okolními farmáři a dobré vztahy v rodině, kterých se dá využít pro výpomoc při pracích 

na farmě. Níže jsou blíže popsány jednotlivé oblasti hmotných a nehmotných zdrojů 

a schopností. 

Fyzické zdroje 

K fyzickým zdrojům patří pozemek o rozloze 3ha, který se nachází 6km od Českého 

Těšína. Tento pozemek a veškerý další majetek na pozemku vlastní jeden ze společníku. 

Součásti pozemku je budova rodinného domu, který bude upraven a zrekonstruován pro 

potřeby provozu penzionu. Ve sklepní části rodinného domu se nacházejí rozsáhlé chlévy 

pro zvířata a skladovací prostory na potraviny. V těsné blízkosti domu stojí velká stodola 

s garáží. Dále je to strojní vybavení., ke kterému řadíme traktor, přívěs a různé další 

zemědělské stroje. Součástí pozemku jsou hospodářská zvířata. Na pozemku se nachází 

krávy, slepice a prasata. 

Lidské zdroje 

O provoz penzionu a farmy se budou hlavně starat majitelé podniku. Ti se budou věnovat 

především zákazníkům, vysvětlovat jim chod farmy a učit je činnosti spojené 

s farmařením. Dále bude najata osoba na částečný pracovní poměr, která bude pomáhat 

s péči o zvířata na farmě a údržbou penzionu. V případě nedostatku hostů budou pro 

pomoc při sezónních pracích využiti rodinní příslušníci a známí. 

Finanční zdroje 

Potřebný kapitál pro rozjezd a počáteční provoz agroturistického penzionu bude 

poskytnut společníky, převážně z řad rodinných příslušníků. Dále budou použity finance 

z dotačních programů a zbytek bude dofinancován bankovním úvěrem.  

Nehmotné zdroje 

K nehmotným zdrojům řadíme znalosti společníků, jejich zkušenosti s chodem farmy, 

jejich vzdělání a pracovní zkušenosti.  

Vzdělání společníků 

1. Zemědělské učiliště 

2. VUT FP Ekonomie a procesní management – ukončen titulem Bc. 

3. Vysoká škola ekonomického směru 
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Aktuální zaměstnání společníků 

1. Práce v zemědělském podniku  

2. Online marketing specialista  

3. Účetní  

Zkušenosti s provozem farmy, penzionu a podnikáním 

Všichni společníci mají menší nebo větší zkušenosti s provozem a pracemi na farmě. 

Značnou výhodou je odborné vzdělání a dlouholetá praxe v oboru jednoho ze společníků. 

Nikdo ze společníků nemá zkušenosti s provozem penzionu. Rovněž je zde nedostatek 

zkušenosti s podnikáním, ty ale vyvažují letité zkušenosti většiny společníků 

v zaměstnaneckém poměru. Majitelé farmy mají rovněž velmi dobré vztahy s okolními 

sousedy farmáři a není tedy problém využít jejich pomoci při provozu farmy.  

2.5 Komplexní analýza faktorů za pomocí SWOT matice 

Z analýzy SLEPT lze vyvodit, že roste zájem o trávení dovolené v ČR. Data ukazují 

nárůst hostů v ubytovacích zařízeních po celé republice. Tento trend podporuje 

bezpečnostní situace v ČR. S pohledu legislativy je zřejmé, že při zakládání a provozu 

penzionu je nutné dodržet velké množství předpisů a zákonů. Proto je potřeba dát si velký 

pozor, zda jsou splněny všechny náležitosti, které ukládá zákon. Ekonomická situace 

v ČR je velmi dobrá. Spotřebitelé disponují peněžními prostředky v důsledku nízké 

nezaměstnanosti a růstu mezd. Podniky v oblasti agroturistiky, mají možnost požádat 

o dotace na podporu podnikání. Technologický vývoj jde stále kupředu a v oblasti 

ubytování je potřeba soustředit svou pozornost kontaktu se zákazníky na internetu. 

Politická rozhodnutí můžou ovlivnit nečekaně podnikatelské prostředí. 

Z výsledků analýzy oborového prostředí vidíme nízkou úroveň konkurence v oblasti 

agroturistiky v MSK. Toto je podpořeno relativně vysokou vstupní bariérou na trh. 

Smluvní síly dodavatelů nejsou příliš vysoké. Oproti tomu, jak potvrdil průzkum 

preferencí zákazníka, mají spotřebitelé na trhu velkou kupní sílu. S tím souvisí vysoká 

hrozba substituce v oblasti poskytování ubytování. 

Z výsledků marketingového výzkumu preferencí potencionálních zákazníků vyplynula 

příležitost ze zvyšujícího se zájmu obyvatel o uvedený typ dovelené, o výuku tradičních 
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výrobních postupů, o péči o zvířata a o ochutnávku domácích produktů. Zákazníci si 

v drtivé většině volí penzion dle lokality, a pro většinu není problém cestovat na druhý 

konec republiky. Také není třeba budovat žádné velkokapacitní provozovny. Mezi další 

příležitost lze zařadit kupní sílu zákazníků, která je poměrně vysoká. To ukazuje, že 

zákazníci nevolí úplně nejlevnější variantu, ale jsou ochotni si připlatit za kvalitu služby.  

Analýza vlastních zdrojů a schopností říká, že pro podnikání mají majitelé potřebné 

zázemí, stroje a zkušenosti s provozem farmy. Nedostatkem jsou zkušenosti 

s podnikáním a provozem penzionu. Rovněž majitelé nedisponují dostatečným vlastním 

kapitálem pro rozjezd podnikání.  

Na základě výsledků analýz byla zpracována SWOT matice, která zachycuje klíčové 

faktory (viz. tabulka č. 14). 

Tab. 14 Faktory vstupující do SWOT analýzy (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příležitosti Hrozby 

O1 
stoupající zájem o tento typ 

dovolené 
T1 

legislativní nároky na zřízení a provoz 

penzionu 

O2 dobrá ekonomická situace v ČR  T2 
nízká nezaměstnanost – obtížnost zisku 
pracovní síly,  

O3 možnost zisku dotací T3 vysoká byrokracie 

O4 nízká konkurence v MSK T4 nepříznivá změna legislativy 

O5 vysoké bariéry vstupu na trh T5 zhoršení ekonomické situace v ČR 

O6 nízká síla dodavatelů T6 velká hrozba substituce 

O7 vysoká kupní síla zákazníků   

Silné stránky Slabé stránky 

S1 
pozemek pro realizaci 
podnikatelského plánu 

W1 
stav objektu - nutnost stavebních úprav 
v areálu penzionu 

S2 

budova rodinného domu 

s dostatečnou kapacitou a další 

vybavení 

W2 finanční náročnost rozjezdu podnikání 

S3 zkušenosti s provozem farmy W3 
nedostatek zkušeností s podnikáním a 

provozem penzionu 

S4 dobré vztahy se sousedy  W4 závislost na výpomoci rodinných příslušníků  

S5 dobrá lokalita   

Pro zpracování finální matice je potřeba provést dílčí hodnocení u příležitostí, hrozeb 

a silných stránek. Tabulky č. 15,16 a 17 představují dílčí hodnocení vybraných faktorů. 
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Tab. 15 Dílčí hodnocení příležitostí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 Součet Váha % 

O1 X 0,5 1 1 1 1 1 5,5 28,95% 

O2 0,5 X 1 1 1 1 1 5,5 28,95% 

O3 0 0 X 0,5 1 1 1 3,5 18,42% 

O4 0 0 0,5 X 1 1 1 3,5 18,42% 

O5 0 0 0 0 X 0,5 0,5 1 5,26% 

O6 0 0 0 0 0,5 X 0,5 1 5,26% 

O7 0 0 0 0 0,5 0,5 X 1 5,26% 

Suma               19 100,00% 

 

Tab. 16 Dílčí hodnocení hrozeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 Součet Váha % 

T1 X 1 1 1 1 0,5 4,5 30,00% 

T2 0 X 0,5 0 0 0 0,5 3,33% 

T3 0 0,5 X 0 0 0 0,5 3,33% 

T4 0 1 1 X 0,5 0 2,5 16,67% 

T5 0 1 1 0,5 X 0 2,5 16,67% 

T6 0,5 1 1 1 1 X 4,5 30,00% 

Suma             15 100,00% 
 

Tab. 17 Dílčí zpracování silných stránek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  S1 S2 S3 S4 S5 Součet Váha % 

S1 X 0,5 0,5 1 1 3 30,00% 

S2 0,5 X 0,5 1 1 3 30,00% 

S3 0,5 0,5 X 1 1 3 30,00% 

S4 0 0 0 X 0 0 0,00% 

S5 0 0 0 1 X 1 10,00% 

Suma           10 100,00% 
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Vybrané faktory vstupují do finální matice, kterou představuje tabulku č. 18. 

Tab. 18 Finální matice SWOT (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

Klíčové interní faktory 

S1 S2 S3 S5 
Součet 

O,T/S W1 W2 W3 W4 
Součet 

O,T/W 

K
lí

čo
v

é 
ex

te
rn

í 
fa

k
to

ry
 

O1 3 3 1 5 12 3 2 3 1 9 

O2 1 1 1 1 4 3 4 2 2 11 

O3 3 3 2 1 9 4 5 1 1 11 

O4 1 1 3 5 10 1 1 3 1 6 

Součet O/S,W 8 8 7 12 35 11 12 9 5 37 

T1 -1 -4 -1 -1 -7 -4 -1 -3 -1 -9 

T4 -2 -2 -1 -1 -6 -1 -1 -2 -1 -5 

T5 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -5 -2 -1 -9 

T6 -1 -2 2 3 2 -3 -3 -2 -1 -9 

Součet T/S,W -5 -9 -1 0 -15 -9 -10 -9 -4 -32 

 

Největší absolutní hodnoty dosáhla vazba O – W. Dle strategií SWOT se tedy nabízí 

varianta maximalizace příležitostí a minimalizace slabých stránek.  

Vhodnou strategií pro začínající podnik dle Portera je cílená diferenciace. V tomto 

případě je potřeba využít nízké konkurence v MSK. Strategií je diferenciace poskytování 

služeb se zaměřením na lokalitu. Je potřeba nabízet služby agrotustického penzionu 

v kombinaci s přednostmi lokality, ve které se penzion nachází. Mezi přednosti regionu 

můžeme zařadit například památky, kulturně významná místa, zajímavá místa pro 

horskou turistiku a hezká místa v přírodě. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOSY 

Na základě zpracované teoretické části a provedených analýz budou v této kapitole 

zpracovány vlastní návrhy. Součástí bude volba strategie, popis podniku, obchodní plán, 

marketingový plán a finanční plán. Poté bude provedena analýza rizik a stanoven časový 

harmonogram. 

3.1 Popis podniku a jeho strategie 

Posláním společnosti je přiblížit lidem život na vesnici, na farmě. Ukázat tradiční metody 

zemědělské výroby a venkovské tradice. 

Vize podniku: stát se číslem jedna v poskytování agroturistického ubytování v MSK 

a získat 40% tržní podíl na trhu s agroturistickým ubytováním v MSK.  

Cíle podniku:  

- Krátkodobý: do 1 roku ubytovat 250 zákazníků. 

- Střednědobý: do 2 let dosáhnout rentabilního provozu penzionu.  

- Dlouhodobý: do 5 let dosáhnout 90% využití kapacity penzionu v průběhu roku. 

Strategii podniku je poskytovat vysoce kvalitní služby a jedinečné zážitky spojené 

s návštěvou významných a turisticky atraktivních míst v MSK. Hlavní cílovou skupinou 

budou rodiny s dětmi. Penzion a jeho služby penzionu budou navrženy tak aby uspokojily 

požadavky této cílové skupiny. 

Penzion bude nabízet kromě ubytování, příležitosti k výuce tradičních výrobních postupů 

produktů a možnost blízkého kontaktu se zvířaty na farmě. Vzhledem k zacílení na rodiny 

s dětmi a výukový aspekt služeb, budou služby penzionu nabízeny školám jako možnost 

exkurze. Ceny za ubytování budou stanoveny dle výsledků průzkumu, a ceny za 

doplňkové služby a aktivity dle nákladů a konkurenčního srovnání. 

Předmět podnikání 

Hlavní činností podnikání bude poskytování krátkodobého ubytování hostů a poskytování 

stravování (CZ NACE 55-56). Společnost se bude rovněž věnovat výrobě 

potravinářských výrobků (CZ NACE 10), stejně tak i produktům, kde dochází pouze 

k minimálnímu zpracování, a jednotka je zařazena do obchodu (CZ NACE G).   
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Právní forma 

Pro tento podnik byla zvolena jako forma podnikání společnost s ručením omezeným. 

Důvody tohoto rozhodnutí jsou: ručení společníku do výše nesplacených vkladů, nízký 

nárok na základní kapitál v minimální hodnotě 1 Kč, sociální i zdravotní pojištění hrazené 

za zaměstnance jsou daňově uznatelným nákladem. Právnická osoba rovněž působí 

důvěryhodněji a pro prezentování ubytovacího subjektu je vhodnější variantou než ostatní 

formy. Základní informace o společnosti jsou uvedeny v tabulce č. 19.  

Tab. 19 Základní informace o podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Obchodní název: Farma Stanislavice s.r.o. 

Sídlo společnosti:  

Dvorská 25 Český Těšín – Stanislavice 

735 62 

Kontakt: 
telefon: +420 773 684 XYZ 

e-mail: info@farmastanislavice.cz 

Webové stránky:  www.farmastanislavice.cz  

 

Lokace penzionu 

Agroturistický penzion bude umístěn v obci Stanislavice, která je části města 

Český Těšín. Stanislavice se nacházejí asi 6 km od města Český Těšín 

v Moravskoslezském kraji.  Penzion bude situován v rekonstruovaném rodinném domě 

na ulici Dvorská. Přehledně je umístění zobrazeno na obr. č. 6.  

 

Obr. 6 Umístění penzionu (Zdroj: mapy.cz) 

http://www.farmastanislavice.cz/
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Penzion je dobře dostupný ze silnice I. Třídy mezi Havířovem a Českým Těšínem. Na 

tuto komunikace se lze jednoduše dostat ze silnice E462 spojující Brno s Polskem nebo 

ze směru Ostrava. 

Společnost bude založena 6 společníky. Všichni společníci jsou v rodinném vztahu. 

Jednateli společnosti budou Bc. Filip Szymanik a Ondřej Szymanik. 

Vklady a podíly na zisku společníků: 

 Ondřej Szymanik  vklad: 3 700 000 Kč, obchodní podíl: 78,7% 

 Ing. Kazimír Szymanik: vklad: 200 000 Kč, obchodní podíl: 4,26% 

 Ing. Janina Szymaniková  vklad: 200 000 Kč, obchodní podíl: 4,26% 

 Ing. Henryka Szymaniková vklad 200 000 Kč, 4,26% 

 Ing. Jan Szymanik vklad 200 000 Kč, 4,26% 

 Bc. Filip Szymanik vklad 200 000 Kč, 4,26% 

Rozdělení kompetencí a klíčových aktivit ve společnosti 

 Bc. Filip Szymanik  - zajišťuje kontakt se zákazníky, finanční plánování, 

marketing, řízení penzionu a další administrativa. 

 Ing. Kazimír  Szymanik - tichý společník  

 Ondřej  Szymanik  - zajišťuje provoz farmy  

 Ing. Jan Szymanik  - tichý společník  

 Ing. Henryka Szymaniková - tichý společník, externě zajišťuje vedení účetnictví 

 Ing. Janina Szymaniková - tichý společník  

3.2 Provozní plán 

V provozním plánu je popsán proces poskytování služby, popis areálu penzionu a jeho 

vybavení. Je zde vyčíslení výdajů na pořízení vybavení. Dále jsou zde popsány vztahy 

s dodavateli a provozní doba penzionu. 
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3.2.1 Popis provozovny a vybavení 

Penzion se bude nacházet na pozemku o rozloze cca 3ha. Součástí bude budova penzionu, 

prostory pro zvířata a stodola. V celé budově penzionu budou 4 pokoje – 3 čtyřlůžkové 

a 1 dvoulůžkový. Dva z těchto pokojů se budou nacházet v přízemí a dva v prvním patře 

penzionu. Každý pokoj bude mít k dispozici vlastní sociální zařízení. Dále bude možnost 

přidání přistýlky do pokoje. Celkové náklady na vybavení pokoje prezentuje tabulka 

č. 20.  

Tab. 20 Náklady na vybavení pokojů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vybavení pokojů Cena/ks Cena celkem 

14x postel    4 482 Kč        62 748 Kč  

14x matrace    3 012 Kč        42 168 Kč  

1x přistýlka   10 896 Kč         9 080 Kč  

4xskříň    4 950 Kč        19 800 Kč  

4x komoda    4 890 Kč        19 560 Kč  

8x noční stolek    1 980 Kč        15 840 Kč  

8x lampa       528 Kč         4 224 Kč  

Celkem     173 420 Kč  

V přízemí se bude dále nacházet kuchyň vybavená mimo jiné sporákem, troubou, 

rychlovarnou konvicí, mikrovlnkou a lednicí. S kuchyní bude sousedit společenská 

místnost s televizí, stolem a židlemi pro konzumaci jídla. Přehled nákladů na vybavení 

ukazuje tabulka č. 21.  

Tab. 21 Náklady na další vybavení penzionu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Další vybavení Cena/ks Cena celkem 

1x kombinovaný sporák    4 989 Kč         4 989 Kč  

1x rychlovarná konvice       299 Kč            299 Kč  

1x mikrovlnná trouba    1 399 Kč         1 399 Kč  

1x lednice    6 999 Kč         6 999 Kč  

1x televize    4 999 Kč         4 999 Kč  

4x stůl    6 000 Kč        24 000 Kč  

15x Židle       500 Kč         7 500 Kč  

Celkem       50 185 Kč  

Dále bude v přízemí místnost pro výrobu, zpracování a skladování výrobků a produktů. 

Ve sklepní části budovy penzionu se budou nacházet chlévy pro krávy a prasata. Dále zde 

budou umístěny další skladovací prostory a místnost pro porážení a porcování zvířat.  
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Na pozemku bude velká stodola s přilehlou garáží, ve které bude umístěn traktor. Ve 

stodole a v blízkosti stodoly budou rozmístěny zemědělské stroje. Rovněž bude na 

pozemku postaven přístřešek pro ovce.  V blízkosti domku bude malý ovocný sad s keři 

a stromy, a zahrádka se sezónní zeleninou a bylinkami. Na pozemcích jsou vymezeny 

3 velké plochy určené k pěstování brambor a obilí. Zbytek ploch je určen pro sklízení 

sena. V blízkosti stodoly bude zřízený dětský koutek s pískovištěm. 

Na farmě se budou nacházet 2 krávy, 4 prasata, 4 ovce, slepice, kohout a kočky. Mezi 

zvířata, která bude nutno zakoupit, patří ovce. Pořizovací cena je 1000Kč/ks. Dohromady 

tedy 4000Kč. Dále jsou to prasata, která budou nakupována v ročním cyklu jako selata, 

vykrmovány a poté porážená na zabíjačkách. Součástí hospodářských zvířat nebudou 

koně, jelikož je pořízení a péče o ně nákladnou záležitostí a rozloha ploch pozemků 

penzionu je omezená.  

Před zahájením provozu penzionu bude potřeba vybudovat 3 nové koupelny s WC. Další 

investicí je zřízení nové rozvodné sítě pro elektřinu v pokojích penzionu. Ceny pro tyto 

úkony představuje tabulka č. 22 

Tab. 22 Investice do přestavby (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Další investice Cena 

3x nová koupelna s WC   450 000 Kč  

rozvod elektrické sítě   100 000 Kč  

3.2.2 Provozní doba a kapacita penzionu 

Nabídka ubytovacích služeb bude poskytována od března do listopadu. V období od 

prosince do února budou probíhat zabíjačky a budou organizovány zabíjačkové hody. 

Prodej farmářských produktů bude probíhat celoročně každé pondělí od 16 – 19 hod. nebo 

po předchozí domluvě.  

Provozní kapacita penzionu je 14 lůžek. Jednotlivá měsíční kapacita je vypočítána jako 

počet dní x počet lůžek. Tabulka č. 23 zobrazuje odhad naplnění kapacity v jednotlivých 

měsících v prvním roce provozu ve třech variantách optimistická, reálná, pesimistická. 
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Tab. 23 Odhad naplnění kapacity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíc podíl kapacity počet nocí 

Varianta Optim. Real Pesim. Optim. Real Pesim. 

Březen 40% 30% 20% 174 130 87 

Duben 40% 30% 20% 168 126 84 

Květen 45% 35% 25% 195 152 109 

Červen 50% 40% 30% 210 168 126 

Červenec 55% 45% 35% 239 195 152 

Srpen 53% 43% 33% 230 187 143 

Září 49% 39% 29% 206 164 122 

Říjen 45% 35% 25% 195 152 109 

Listopad 45% 35% 25% 189 147 105 

Náklady na provoz penzionu představují elektřina, plyn, vodné a stočné, telekomunikační 

náklady, pojištění a mzdové náklady. Konkrétní vyčíslení je ve finančním plánu 

v kapitole 3.5.3. 

3.2.3 Popis poskytování služeb penzionu 

Služby penzionu zahrnují rezervace ubytování, vlastní ubytování, kurzy a doplňkové 

služby.  Podrobný popis jednotlivých kurzů a služeb je v kapitole 3.3.1. 

Rezervace 

Proces poskytování služby začíná rezervací. Tu zákazník provede prostřednictvím 

e-mailu. Je možné využít k prvotnímu kontaktu telefon, ale finální komunikace ohledně 

rezervace a dalších službách proběhne e-mailem. Rezervace bude potvrzena vedoucím 

penzionu a zákazník bude vyzván k úhradě zálohy v minimální výši 50 % z celkové 

částky. Druhou polovinu uhradí zákazník na místě po příjezdu. V případě neuhrazení 

zálohy do 5 pracovních dní od zaslání finální nabídky, bude rezervace stornována. Je 

možné uhradit celou částku v předstihu na bankovní účet penzionu.  

Příjezd a odjezd z ubytování 

Ubytování hostů bude probíhat od 14:00. Dle individuální domluvy bude možno 

realizovat příjezd a ubytování i v pozdních večerních hodinách. Po příjezdu dostanou 

zákazníci klíče od pokoje. Během prvního dne pobytu bude zákazník vyzván k doplacení 

celkové částky za ubytování. Po zaplacení budou se zákazníky dohodnuty termíny kurzů, 

pokud tak již nebylo učiněno v rezervačním e-mailu. Po ukončení pobytu zákazník do 

10:00 vyklidí pokoj, vrátí klíč a spokojeně odjede domů.  
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Stravování 

Snídaně bude připravena ve společenské místnosti od 7:30 do 9:00. Nabídka bude 

zahrnovat produkty s vlastní produkce, čerstvé pečivo a suroviny zakoupené v nedalekém 

obchodě. Pro hosty s polopenzí budou k večeři připraveny suroviny v kuchyni. Potraviny 

pro jednotlivé pokoje budou viditelně označeny. Nabídka bude uzpůsobena potřebám 

a přáním zákazníka. Suroviny budou připravené od 18:00. 

Úklid pokojů 

Úklid pokojů bude realizován po odjezdu zákazníka. Bude zahrnovat výměnu lůžkovin, 

ručníku a kompletní úklid podlahy v pokoji. Vysypání odpadkových košů bude probíhat 

každý den v nepřítomnosti zákazníka. 

Realizace kurzů a doplňkových aktivit 

Jednotlivé činnosti kurzů budou probíhat dle domluvy se zákazníky. Činnosti jako dojení 

a sečení trávy budou vždy probíhat v ranních hodinách před snídání. Zbývající nabídku 

služeb bude moci zákazník využít kdykoliv ve svém volném čase, dle otevíracích dob 

poskytovatelů.   

3.2.4 Potřeba lidských zdrojů 

Pro zabezpečení provozu farmy budou potřeba 2 řadoví zaměstnanci a 1 osoba na 

částečný úvazek. Podrobně jsou jednotlivé pozice představeny v organizačním plánu 

v kapitole 3.4.  Činnosti spojení s rezervacemi, příjezdem a odjezdem hostů bude mít na 

starosti vedoucí penzionu. Přípravu snídaní obstará pomocná síla a zajištění dodatečných 

surovin na přání zákazníků bude mít v kompetenci vedoucí penzionu. Úklid pokojů 

obstará pomocná síla. Kurzy budou realizovány s větší části farmářem. V případě potřeby 

obstará část činností pomocná síla nebo vedoucí penzionu. 

3.2.5 Dodavatelé a partneři 

Pro náhradu kontaktu s koňmi a ježdění na koních bude domluvena spolupráce se 

subjektem Ranč Pohoda se sídlem v obci Albrechtice. Ranč je vzdálený 3,9km 

od penzionu a dojezdová doba autem je 7 min. V nabídce jsou různé formy výcviku 

a jízdy na koni. Pro hosty penzionu budou domluveny výhodné ceny za využití jejich 

služeb. Dodavatel byl vybrán kvůli krátké dojezdové době a široké nabídce služeb.  
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Dalším subjektem, se kterým bude domluvena spolupráce, je Rybí dům. Ten je vzdálen 

11km od penzionu což představuje 15 min jízdy autem. V jeho nabídce je prohlídka 

obřích akvárií, restaurace, prodejna ryb, chytání ryb. Na pozemcích Rybího domu jsou 

rovněž organizovány různé společenské akce. V dalších letech fungování penzionu bude 

snaha o zajištění spolupráce s dalšími subjekty v regionu.  

V Českém Těšíně se nachází Albrechtova střední škola. Jedním s oborů je zemědělství. 

S vedením školy bude domluvena spolupráce. Žáci školy budou docházet na pracovní 

stáže na farmu a vypomáhat s různými úkony. 

Provoz agroturistického penzionu bude z velké míry soběstačný. Rostlinná i živočišná 

produkce farmy bude pokrývat potřeby ubytovaných hostů i potřeby zvířat. Chybějící 

suroviny budou zakoupeny v blízkých obchodech nebo bude využita spolupráce 

s místními farmáři.  

Dodavateli elektrické energie, plynu a internetu zůstanou společnosti, které dodávají své 

služby do rodinného domu. Dodavatelé jsou spolehliví a úroveň poskytovaných služeb je 

osvědčená a velmi kvalitní.   

3.3 Marketingový plán 

Marketingová strategie podniku je zaměřena na úzkou spolupráci se subjekty 

propagující ubytování na farmě a dovolenou na venkově, a spolupráci s významnými 

turisticky zajímavými místy v regionu.  

Marketingovým cílem je získat 284 zákazníku za rok pro splnění reálné varianty plánu 

naplnění kapacity penzionu.  

Klíčový segment zákazníků 

Jako klíčový segment byl zvolen největší segment zákazníků s dotazníkového šetření – 

rodiny s dětmi.  Tento segment, stejně jako zbytek trhu, disponuje velkou kupní silou. 

Další společnou charakteristikou je zvyšující se zájem o dovolenou v ČR. Bezpečná 

dovolená představuje pro rodiny s dětmi důležitější vlastnost než u ostatních segmentů 

trhu. 

V marketingovém plánu bude dále představena nabídka služeb penzionu, ceny, distribuce 

a propagace těchto služeb vůči potencionálním zákazníkům.  
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3.3.1 Nabídka sortimentu služeb 

Zákazníkům budou nabízeny služby v několika balíčcích. Mimo tyto balíčky budou 

poskytovány další doplňkové služby. Mezi hlavní (nosné) služby penzionu patří: 

 Ubytování - bude poskytováno v pokojích vybavených dle popisu v provozním 

plánu.  K ubytování bude možno zvolit stravování ve formě polopenze nebo pouze 

snídaně. Příprava snídaně bude zajištěna penzionem a večeři si připraví každý sám 

s místních surovin, které budou k dispozici.  

 Výuka výroby produktů - součástí tohoto balíčku služeb bude stejná nabídka 

ubytování a stravy. Podstatnou část bude představovat kurz, ve kterém se 

zákazníci naučí výrobu základních produktů jako je tvaroh, máslo, jogurt, kefír. 

Zákazníci projdou celým výrobním procesem počínaje dojením krávy. V období 

sběru plodin (např. maliny, borůvky), bude rovněž součástí kurz výroby 

marmelád.  Rozvrh jednotlivých kurzů bude přizpůsoben počtu zákazníků. 

 Péče o zvířata - v tomto programu budou zákazníci obeznámení s pracemi 

a postupy, které je nutné provést pro uspokojení potřeb zvířat na farmě. Zákazník 

si vyzkouší činnosti jako kosení trávy, nabíraní trávy vidlemi, hrabání trávy, 

příprava jídla pro zvířata, výměna podestýlky atd. 

 Sezónní práce - v období sezónních pracích se budou moci zákazníci zúčastnit 

sázení a sběru brambor, senoseče, sběru obilí atd. 

Doplňkové aktivity 

Mimo tyto hlavní kategorie služeb budou v nabídce doplňkové služby. 

 Jízda na koni – veškeré služby spojené s touto aktivitou bude zajišťovat Ranč 

Pohoda. Zákazníkům bude pouze poskytnut slevový kupón.  

 Sportovní potřeby – penzion bude poskytovat k pronájmu jízdní kola, která 

budou umístěna v garáži u stodoly. Dále budou bezplatně k dispozici různé míče, 

badmintonové pálky atd. 

 Tipy na výlety – zákazníci dostanou brožuru zpracovanou ve spolupráci 

s informačním centrem, ve které naleznou s nejzajímavějšími místa a objekty 

k návštěvě. Zákazníci penzionu budou mít slevu na vstupném, u některých 
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z těchto objektů. Jednou z těchto destinací bude např. Archeopark Chotěbuz – 

Podobora nebo blízko archeoparku stojící Rybí dům. 

 Exkurze pro školy – v obdobích s nižší návštěvností penzionu budou pro školy 

organizovány exkurze a výukové lekce. 

 Prodej výrobků – produkty farmy budou rovněž nabízeny široké veřejnosti 

k zakoupení dle provozní doby specifikované v provozním plánu. 

 Farmářské trhy – jednou ročně budou organizovány farmářské trhy spojené 

se dnem otevřených dveří, při kterých bude moct široká veřejnost navštívit farmu. 

Rovněž budou organizovány různé dovednostní soutěže. 

 Zabíjačkové hody – dle počtu prasat chovaných v daném roce, budou 

organizovány zabíjačky. Zabíjaček se budou moci zúčastnit zájemci z řad 

veřejnosti. Pár dnů po zabíjačce budou organizovány zabíjačkové hody spojené 

s prodejem masa.  

3.3.2 Cena 

Stanovení cen za služby penzionu vychází z vlastních nákladů na provoz dané služby, 

porovnání konkurence a z provedeného výzkumu. Náklady na osobu a den byly 

vypočteny na 100Kč. Ceny konkurence se pohybují od 300 Kč - 700Kč. V dotazníku bylo 

nejčastěji určeno rozmezí 500 -599 Kč. Cena za osobu za noc byla stanovena na 549Kč. 

Přehledný ceník dalších služeb je znázorněn v tabulce č. 24.  

Tab. 24 Ceník podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Služba Cena 

Ubytování 1 os/noc  549Kč 

Kurz výroby produktů  50 Kč/os 

Program péče o zvířata  50 Kč/os 

Jízda na koni  dle ceníku Ranč Pohoda 

Exkurze pro školy dle domluvy (cca 1000Kč) 

Půjčení kola 300Kč/den + záloha 1000Kč 

Produkt Cena 

Mléko 30 Kč/l   

Tvaroh 35 Kč/250g  

Vejce 10 Kč/ks 

Jogurt 25 Kč/500g 

Kefír 25 Kč/0,5l 

Máslo 50 Kč/250g 
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V případě velké poptávky po službách i produktech bude cena za jednotlivé položky 

navýšená.  

3.3.3 Distribuce služeb a jejich propagace 

Služby agroturistického penzionu budou z velké části distribuovány přímo v provozovně 

penzionu. Distribučním kanálem budou také vlastní webové stránky. Na stránkách budou 

zveřejněny kontaktní informace jako e-mailová adresa a telefon, které budou sloužit 

k vytvoření rezervace zákazníkem.  

K nepřímým distribučním kanálům přes zprostředkovatele, kde lze zařadit informační 

centra v regionu, která můžou doporučit služby penzionu a poskytnou kontaktní 

informace k vytvoření rezervace. Dále budou využity služby webových stránek, na 

kterých lze vyhledat ubytovací zařízení. Využity budou stránky, na kterých lze nabízet 

své služby bezplatně. Využity budou webové stránky partnerů: 

 https://www.ceskeubytovani.cz/,  

 https://www.kudyznudy.cz,  

 http://www.ubytovaninafarme.cz/,  

 https://www.booking.com  

 https://www.penzion.cz/ a další. 

Propagaci penzionu lze dělit na placenou a neplacenou a dále na přímou a nepřímou. 

V rámci přímých nástrojů je zvolena propagace na vlastních webových stránkách, profilu 

na sociální síti včetně pravidelné účastni na společenských akcích a událostech, do 

nepřímých lze zařadit partnerství penzionu s dalšími kooperujícími subjekty. V rámci 

placených přístupů budou využity nástroje  Google Adwords, Sklik a Facebook Business 

Manager. K neplaceným řadíme profil na sociální sítí a profil v Google Maps. 

Viditelnost na internetu 

Hlavním propagačním nástrojem penzionu budou webové stránky. Ty budou kvalitně 

a přehledně zpracované. Mimo přehlednosti a přívětivého uživatelského rozhraní bude 

cílem zpracování dostat se na 1. stranu vyhledávání na vybrané klíčová slova. Webové 

stránky budou dále prezentovány na různých portálech o ubytování. Pro zvýšení 

návštěvnosti bude využita placená reklama ve vyhledávání a v menší míře sponzoring na 

sociální síti Facebook. Propagace ve vyhledávání bude probíhat ve vyhledávači Google 

https://www.ceskeubytovani.cz/statky/
https://www.kudyznudy.cz/
http://www.ubytovaninafarme.cz/
https://www.booking.com/
https://www.penzion.cz/
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a Seznam s použitím nástrojů Google Adwords a Sklik. Dále bude vytvořen profil na 

sociální sítí Facebook a profil v Google Maps. Tyto kanály budou sloužit ke komunikaci 

se zákazníkem a propagaci nadcházejících akcí. 

Partnerství 

Partnerství penzionu s dalšími subjekty představuje pro penzion klíčovou marketingovou 

aktivitu. Rozlišujeme tři druhy partnerů.  

1. První z nich je Svaz venkovské turistiky a agroturistiky a jejich projekt prázdniny 

na venkově. Pomoci tohoto projektu chce penzion propagovat své služby 

zájemcům o tento typ dovolené. 

2. Druhou skupinu představují soukromé objekty (např. Rybí dům), muzea a jiná 

turisticky atraktivní místa. Partnerství zahrnuje oboustrannou propagaci a slevy 

pro zákazníky penzionu. 

3. Poslední druh partnerství představují školy. Pro většinu škol představuje tato 

spolupráce možnost absolvovat exkurzi na farmě. Pro studenty střední zemědělské 

školy v Českém Těšíně bude penzion nabízet možnost praxí a stáží. 

Výše poskytované slevy je odhadovaná na 20%. Pro účely výpočtu bylo počítáno 

s poskytováním slevy na jízdu na koni na ranči Pohoda v ceně 300Kč a slevy na vstup do 

akvárií rybího domu za 50Kč. Počet osob využívajících jízdu na koni byl vypočten 

z dotazníku. Počet osob, které využijí prohlídku akvárií, byl odhadnut. Přehled výpočtů 

částky nutnou k úhradě ukazuje tabulka č. 25. 

Tab. 25 Výpočet uhrazených slev (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jízda na koni   

Počet osob 284 

Využití 156 

Cena 300 Kč 

Sleva 20% 

Celkem za rok 9 360 Kč 

Návštěva akvária   

Počet osob 284 

Využití  213 

Cena 50 Kč 

Sleva 20% 

Celkem za rok 2 130 Kč 

Slevy celkem 11 490 Kč 
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Společenské akce 

Další marketingovou aktivitou jsou společenské akce, mezi které řadíme: 

 Den otevřených dveří spojený s farmářskými trhy a soutěžemi 

 Účast na dalších farmářských trzích a propagace vlastních služeb a produktů. 

Tabulka č. 26 představuje plánované marketingové náklady. Plánované jsou čtyři účasti 

na farmářských trzích. Jednorázový náklad je v pozdějších výpočtech uveden dle tohoto 

počtu. 

Tab. 26 Plánované marketingové náklady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Jednorázový náklad Měsíční náklad 

Vývoj webu 10 000 Kč   

Placená reklama   3 000 Kč 

Slevy  958 Kč 

Účast na farmářských trzích 500 Kč   

3.4 Organizační plán 

V penzionu budou pracovat celkem 3 zaměstnanci. Farmář  - Ondřej Szymanik bude 

mít na starosti veškeré práce na farmě. Bude zabezpečovat krmení zvěře, úklid chlévů, 

zpracování produktů. V odpovídajících časech jednotlivých úkonů bude, pokud budou 

mít zákazníci zájem, ukazovat a učit jednotlivé činnosti. K výpomoci bude najata osoba 

pomocná síla. Úvazek pomocné síly bude částečný a bude záviset na momentálním 

množství práce. Náplní práce pomocné síly bude úklid pokojů, příprava snídaně, starost 

o zahrádku a výpomoc farmářovi. Částečně bude tato pozice zaplněna stážisty ze střední 

zemědělské školy. Dalším zaměstnancem bude osoba vedoucího penzionu – Bc. Filip 

Szymanik, který bude mít na starosti kontakt se zákazníky, finanční plánování, marketing 

a další administrativní činnost spojená s řízením penzionu. Dále bude mít na starosti 

prodej výrobků v stanoveném časovém období. Rovněž bude zajišťovat suroviny pro 

přípravu večeří. Tabulka č. 27 zobrazuje výpočet mezd pro jednotlivé zaměstnance. Mzda 

pomocné síly je vypočítána jako poloviční úvazek.  
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Tab. 27 Vyčíslení mezd (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Vedoucí  Farmář Pomocná síla 

Superhrubá Mzda         33 500 Kč     30 200 Kč       14 100 Kč  

Pojistné zaměstnavatel           8 500 Kč       7 650 Kč         3 570 Kč  

z toho sociální pojištění           6 250 Kč       5 625 Kč         2 625 Kč  

z toho zdravotní pojištění           2 250 Kč       2 025 Kč            945 Kč  

Hrubá Mzda       25 000 Kč    22 500 Kč      10 500 Kč  

Pojistné:           2 750 Kč       2 475 Kč         1 540 Kč  

z toho sociální pojištění           1 625 Kč       1 462 Kč            682 Kč  

z toho zdravotní pojištění           1 125 Kč       1 012 Kč            857 Kč  

Daň           5 025 Kč       4 530 Kč         2 115 Kč  

Daňová sleva           2 070 Kč       2 070 Kč         2 070 Kč  

Záloha na daň po zvýhodnění a slevách:           2 955 Kč       2 460 Kč              45 Kč  

Čistá Mzda       19 295 Kč    17 565 Kč        8 916 Kč  

 

3.5 Zakladatelský rozpočet a finanční plán 

V této kapitole jsou veškeré návrhy vyčísleny a zpracovány do základních finančních 

výkazů. Jsou zde vypočítány počáteční výdaje na založení podniku a počáteční investice 

do podnikání. Dále je zde zakladatelská rozvaha, cash-flow prvního roku a náklady 

a výnosy související s provozní činností podniku. Na konci je zobrazen výkaz zisků 

a ztrát a roční cash-flow v prvních rocích podnikání ve třech variantách. 

3.5.1 Počáteční výdaje na založení společnosti a zakladatelská rozvaha 

K plánovaným počátečním výdajům řadíme výdaje na založení podniku a výdaje na 

rekonstrukci a vybavení penzionu, vývoj webu a pořízení ovcí. Přehled plánovaných 

počátečních výdajů ukazují tabulky č. 28 a 29. 

 

Tab. 28  Výdaje na založení podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Cena 

Notářské poplatky 4 270 Kč 

Ověření podpisů 500 Kč 

Ohlášení živnosti 1 000 Kč 

Bankovní poplatky - (založení účtu) 500 Kč 

Potravinářský průkaz 400 Kč 

Ostatní výdaje 500 Kč 

Celkem 7 170 Kč 
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Tab. 29 Výdaje před zahájením podnikání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Rekonstrukce penzionu 550 000 Kč 

Vybavení penzionu 223 605 Kč 

Vývoj webu 10 000 Kč 

Pořízení ovcí 4 000 Kč 

Celkem 787 605 Kč 

Celková suma potřebná před zahájením podnikatelské činnosti je 794 775 Kč. 

Společnost je založena 6 společníky. Do podnikání byl vložen pozemek o rozloze 3ha, 

který byl oceněn cenou 40Kč/m2 dle aktuálních tržních cen. Dále byla do podnikání 

vložena budova rodinného domu a další movitý majetek, který zahrnuje traktor 

a zemědělské stroje a další drobný majetek. Strukturu vloženého vlastního kapitálu 

investovaného společníky představuje tabulka č. 30.  

Tab. 30 Struktura vloženého kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vlastní kapitál   

Pozemek 1 200 000 Kč 

Dům 2 000 000 Kč 

Další movitý majetek 500 000 Kč 

Finanční hotovost 1 000 000 Kč 

 

Hodnota peněžních prostředků vložená společníky do podnikání převyšuje plánované 

počáteční výdaje. To znamená, že na začátku podnikání nebude potřeba využít 

financování z cizích zdrojů. 

Tabulka č. 31 představuje počáteční rozvahu před zahájením podnikání.  

Tab. 31 Zahajovací rozvaha podnikání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Aktiva   Pasiva   

Dlouhodobý majetek 3 700 000 Kč Vlastní kapitál 4 700 000 Kč 

Dlouhodobý hmotný 
majetek 3 700 000 Kč Základní kapitál  4 700 000 Kč 

Oběžná aktiva 1 000 000 Kč Cizí kapitál 0 Kč 

Finanční hotovost 1 000 000 Kč      

Aktiva celkem 4 700 000 Kč Pasiva Celkem 4 700 000 Kč 
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3.5.2 Měsíční cash – flow (CF) v prvním roce podnikání 

Tabulky č. 32 - 34 ukazují plánovaný tok cash-flow v prvním roce podnikání. Prvním 

rokem podnikání je rok 2020. V roce 2019 probíhají pouze úkony spojené s přípravou 

podnikání. Přehled těchto úkonů je znázorněn v harmonogramu realizace v kapitole 3.7. 

Výdaje i příjmy zobrazeny v tabulkách jsou počítány dle realistické varianty naplnění 

kapacity penzionu. Položka dalších příjmů představuje příjmy za kurzy, pronájem 

jízdních kol, exkurze a prodej masa ze zabíjaček. 

Tab. 32 Cash - flow v prvním roce podnikání leden - duben (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2019 leden únor březen duben 

Počáteční stav   1 000 000 Kč    205 225 Kč    139 151 Kč      71 077 Kč      76 869 Kč  

Příjmy                  -   Kč      28 000 Kč      30 000 Kč    112 866 Kč    131 938 Kč  

Tržby za 

ubytování                  -   Kč                -   Kč                -   Kč        71 370 Kč        69 174 Kč  

Tržby za prodej 
výrobků                  -   Kč        28 000 Kč        30 000 Kč        35 000 Kč        56 406 Kč  

Další příjmy                  -   Kč                -   Kč                -   Kč          6 496 Kč          6 358 Kč  

Výdaje      794 775 Kč      94 074 Kč      98 074 Kč    107 074 Kč    106 674 Kč  

Počáteční 

výdaje        794 775 Kč                -   Kč                -   Kč                -   Kč                -   Kč  

Variabilní 
náklady                  -   Kč                -   Kč                -   Kč        13 000 Kč        12 600 Kč  

Osobní náklady                  -   Kč        77 800 Kč        77 800 Kč        77 800 Kč        77 800 Kč  

Energie                  -   Kč          9 166 Kč          9 166 Kč          9 166 Kč          9 166 Kč  

Pojištění                  -   Kč          1 250 Kč          1 250 Kč          1 250 Kč          1 250 Kč  

Internet + 

telefon                  -   Kč          1 400 Kč          1 400 Kč          1 400 Kč          1 400 Kč  

Marketing                  -   Kč          3 958 Kč          3 958 Kč          3 958 Kč          3 958 Kč  

Ostatní 

provozní 
výdaje                  -   Kč             500 Kč             500 Kč             500 Kč             500 Kč  

Mimořádné 

výdaje                  -   Kč                -   Kč          4 000 Kč                -   Kč                -   Kč  

Cash flow -    794 775 Kč  -   66 074 Kč  -   68 074 Kč         5 792 Kč      25 264 Kč  

Konečný stav      205 225 Kč    139 151 Kč      71 077 Kč      76 869 Kč    102 133 Kč  
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Tab. 33 Cash - flow v prvním roce podnikání květen - srpen (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  květen červen červenec srpen 

Počáteční stav   102 133 Kč    139 470 Kč    197 248 Kč    266 083 Kč  

Příjmy   147 111 Kč    169 152 Kč    182 908 Kč    178 240 Kč  

Tržby za ubytování       83 448 Kč        92 232 Kč      107 055 Kč      102 663 Kč  

Tržby za prodej 

výrobků       56 406 Kč        69 109 Kč        69 109 Kč        69 109 Kč  

Další příjmy         7 257 Kč          7 811 Kč          6 744 Kč          6 468 Kč  

Výdaje   109 774 Kč    111 374 Kč    114 074 Kč    113 274 Kč  

Počáteční výdaje               -   Kč                -   Kč                -   Kč                -   Kč  

Variabilní náklady       15 200 Kč        16 800 Kč        19 500 Kč        18 700 Kč  

Osobní náklady       77 800 Kč        77 800 Kč        77 800 Kč        77 800 Kč  

Energie         9 166 Kč          9 166 Kč          9 166 Kč          9 166 Kč  

Pojištění         1 250 Kč          1 250 Kč          1 250 Kč          1 250 Kč  

Internet + telefon         1 400 Kč          1 400 Kč          1 400 Kč          1 400 Kč  

Marketing         3 958 Kč          3 958 Kč          3 958 Kč          3 958 Kč  

Ostatní provozní 

výdaje            500 Kč             500 Kč             500 Kč             500 Kč  

Mimořádné výdaje            500 Kč             500 Kč             500 Kč             500 Kč  

Cash flow     37 337 Kč      57 778 Kč      68 834 Kč      64 966 Kč  

Konečný stav   139 470 Kč    197 248 Kč    266 083 Kč    331 048 Kč  

 

Tab. 34 Cash - flow v prvním roce podnikání září - prosinec (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  září říjen listopad prosinec 

Počáteční stav   331 048 Kč    387 392 Kč    437 932 Kč    484 054 Kč  

Příjmy   166 817 Kč    159 814 Kč    154 896 Kč    112 406 Kč  

Tržby za ubytování       90 036 Kč        83 448 Kč        80 703 Kč    

Tržby za prodej 
výrobků       69 109 Kč        69 109 Kč        69 109 Kč        56 406 Kč  

Další příjmy         7 672 Kč          7 257 Kč          5 084 Kč        56 000 Kč  

Výdaje   110 474 Kč    109 274 Kč    108 774 Kč      94 074 Kč  

Počáteční výdaje               -   Kč                -   Kč                -   Kč                -   Kč  

Variabilní náklady       16 400 Kč        15 200 Kč        14 700 Kč                -   Kč  

Osobní náklady       77 800 Kč        77 800 Kč        77 800 Kč        77 800 Kč  

Energie         9 166 Kč          9 166 Kč          9 166 Kč          9 166 Kč  

Pojištění         1 250 Kč          1 250 Kč          1 250 Kč          1 250 Kč  

Internet + telefon         1 400 Kč          1 400 Kč          1 400 Kč          1 400 Kč  

Marketing         3 958 Kč          3 958 Kč          3 958 Kč          3 958 Kč  

Ostatní provozní 

výdaje            500 Kč             500 Kč             500 Kč             500 Kč  

Mimořádné výdaje               -   Kč                -   Kč                -   Kč                -   Kč  

Cash flow     56 343 Kč      50 540 Kč      46 122 Kč      18 332 Kč  

Konečný stav   387 392 Kč    437 932 Kč    484 054 Kč    502 386 Kč  
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3.5.3 Provozní náklady 

K plánovaným nákladům řadíme fixní a variabilní náklady provozu penzionu. Přehled 

těchto nákladů ukazuje tabulka č. 35 Elektřina a plyn jsou počítány jako celkové roční 

náklady. Pojištění areálu včetně pojištění odpovědnosti bylo vyčísleno na 15 000Kč 

ročně. Náklady na marketing představují utracené peníze ve vyhledávací reklamě. Ostatní 

provozní náklady, zahrnují doplňkové složky krmiva pro zvěř, návštěvy veterináře 

a obalové materiály pro produkty. Posledním provozním nákladem jsou mzdové náklady. 

Ty jsou vypočítaný v organizačním plánu v kapitole 3.4.  

Tab. 35 Náklady na provoz penzionu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Měsíčné Ročně 

Elektřina - 60 000 Kč 

Plyn - 20 000 Kč 

Vodné a stočné - 30 000 Kč 

Pojištění 1 250 Kč 15 000 Kč 

Internet telefon 1 400 Kč 16 800 Kč 

Marketing 3 000 Kč 36 000 Kč 

Ostatní provozní náklady 500 Kč 6 000 Kč 

Celkem   153 800 Kč 

 

Variabilní náklady na ubytování 1 osoby na 1 noc jsou 100Kč. Součásti nákladu je úklid 

pokoje, strava a kosmetické přípravky. 

Další náklad představují odpisy. Odpis byl stanoven na 300 000 Kč ročně. 

Poslední skupinou nákladů jsou mimořádné náklady, ke kterým řadíme pronájem stánku 

na farmářských trzích, a nákup selat na výkrm na začátku roku. Vyčíslení těchto nákladů 

je zobrazeno v tabulce č. 36. 

Tab. 36 Mimořádné náklady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Jednorázově Ročně 

Pronájem stánku 500 Kč 2 000 Kč 

Nákup selat 4 000 Kč 4 000 Kč 

Celkem  6 000 Kč 

3.5.4 Predikce ročních výnosů 

Struktura výnosů je rozmanitá. Skládá se s výnosů za ubytování, dalších aktivit a prodeje 

výrobků. Tabulka č. 37 ukazuje výpočet výnosu za ubytování. Pro výpočet výnosů za 
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ubytování a kurzy byla použita reálná varianta využití kapacity s provozního plánu 

v kapitole 3.2.2. 

Tab. 37 Plánované roční výnosy za ubytování (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ubytování  Ročně 

Kapacita (nocí) 3850 

Využita kapacita 1421 

Cena za noc 549 Kč 

Celkem za rok 780 129 Kč 

 

Tabulka č. 38 prezentuje plánované výnosy za kurzy a vypůjčení kola. Využití kurzu 

odpovídá výsledným hodnotám otázky č. 5 v marketingovém průzkumu. Délka pobytu 

pro výpočet byla stanovena na 5 nocí. 

Tab. 38 Plánované roční výnosy za kurzy a vypůjčení kola. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kurzy  Ročně 

Využita kapacita nocí 1421 

Délka pobytu 5 

Počet osob 284 

Využití kurzu výroba 179 

Využití kurzu zvířata 135 

Cena za kurz 50 Kč 

Celkem za rok 15 700 Kč 

Pronájem kol  Ročně 

Počet osob 284 

Využití služby 113 

Cena 300 Kč 

Celkem za rok 33 900 Kč 

 

V  tabulce č. 39 lze vidět předpokládané roční výnosy za prodej produktů. Prodej vychází 

z předpokládané produkce jednotlivých komodit. Pro odhad produkce výrobků byla 

použita průměrná denní produkce mléka 60l. Dále byla výsledná roční produkce 

rozdělena na spotřebu v penzionu, prodej čerstvého mléka a další produkci. Další 

produkce byla rozdělena rovnoměrně mezi produkty. Meziprodukty a další vedlejší 

produkty byly pro účely výpočtů zařazeny do spotřeby penzionu. 
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Tab. 39 Plánované výnosy za prodej výrobků a produktů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Prodej výrobků Ročně 

Mléko   

cena 30 Kč/l 

množství 4200 l 

Celkem 126 000 Kč 

Vejce   

cena 10Kč/ks 

množství 1800 

Celkem 18 000 Kč 

Tvaroh   

cena 140 Kč/kg 

množství 918,75 kg 

Celkem 128 625 Kč 

Jogurt   

cena 50 Kč/kg 

množství 3675 kg 

Celkem 183 750 Kč 

Máslo   

cena 200 Kč/kg 

množství 183,75 kg 

Celkem 36 750 Kč 

Kefír   

cena 50 Kč/l 

množství 3675 l 

Celkem 183 750 Kč 

Produkce celkem 676 875 Kč 

Výpočet výnosů za organizované akce v tabulce č. 40 pracuje s cenou za exkurzi ve výši 

1000 Kč. Předpokládané množství exkurzí ročně je 12. Výnosy se zabijačkových hodů 

představují odborný odhad prodaného množství masa a zaplacení účasti na zabíjačce. Ta 

byla stanovena jako 250Kč. Kapacita pro veřejnost je 2 místo. Ročně budou organizovány 

4 zabíjačky.  

Tab. 40 Výnosy za organizované akce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Akce   

Exkurze pro školy 12 000 Kč 

Zabíjačkové hody   

 prodej masa 54 000 Kč 

 účast na zabíjačce 2 000 Kč 

Celkem za rok 68 000 Kč 
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3.5.5 Výkaz zisků a ztrát 

Tabulky č. 41 - 43 ukazují vývoj ročního zisku podnikání ve třech variantách.  Meziroční 

nárůst výnosů z ubytování je 10 % v roce 2021 a 20 % v roce 2022. V nákladech jsou 

zahrnuty odpisy ve výši 300 000 Kč ročně. 

Tab. 41 Výkaz zisku a ztrát realistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2019 2020 2021 2022 

Výnosy                -   Kč    1 574 149 Kč      1 657 080 Kč      1 839 521 Kč  

Náklady        794 775 Kč    1 576 988 Kč      1 595 956 Kč      1 637 667 Kč  

Zisk/ztráta před 
zdaněním -     794 775 Kč  -       2 839 Kč          61 124 Kč         201 854 Kč  

Daň z příjmu                -   Kč               -   Kč          11 614 Kč          38 352 Kč  

Zisk po zdanění -    794 775 Kč  -      2 839 Kč         49 510 Kč       163 502 Kč  

 

Tab. 42 Výkaz zisku a ztrát optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2019 2020 2021 2022 

Výnosy                -   Kč    1 798 830 Kč      1 904 229 Kč      2 136 100 Kč  

Náklady        794 775 Kč    1 615 488 Kč      1 638 306 Kč      1 688 487 Kč  

Zisk/ztráta před 

zdaněním -     794 775 Kč       183 342 Kč         265 923 Kč         447 613 Kč  

Daň z příjmu                -   Kč        34 835 Kč          50 525 Kč          85 046 Kč  

Zisk po zdanění -    794 775 Kč     148 507 Kč       215 398 Kč       362 567 Kč  

 

Tab. 43 Výkaz zisku a ztrát pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2019 2020 2021 2022 

Výnosy                -   Kč    1 350 052 Kč      1 410 573 Kč      1 543 712 Kč  

Náklady        794 775 Kč    1 538 588 Kč      1 553 716 Kč      1 586 979 Kč  

Zisk/ztráta před 

zdaněním -     794 775 Kč  -   188 536 Kč  -     143 143 Kč  -       43 266 Kč  

Daň z příjmu                -   Kč               -   Kč                 -   Kč                 -   Kč  

Zisk po zdanění -    794 775 Kč  -  188 536 Kč  -    143 143 Kč  -      43 266 Kč  

 

Z tabulek je patrné, že v případě realistické varianty podnik generuje zisk od druhého 

roku a v případě pesimistické varianty podnik po první tři roky podnikání negeneruje zisk. 
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3.5.6 Plán ročního cash - flow 

Tabulky 44 – 46 ukazují vývoj ročního cash – flow ve třech variantách. Meziroční nárůst 

příjmu z ubytování je 10 % v roce 2021 a 20 % v roce 2022. 

Tab. 44 Vývoj ročního cash-flow realistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2019 2020 2021 2022 

Počáteční stav   1 000 000 Kč     205 225 Kč       502 386 Kč       863 510 Kč  

Příjmy                -   Kč    1 574 149 Kč      1 657 080 Kč      1 839 521 Kč  

Výdaje        794 775 Kč    1 276 988 Kč      1 295 956 Kč      1 337 667 Kč  

Cash-flow -    794 775 Kč     297 161 Kč       361 124 Kč       501 854 Kč  

Konečný stav      205 225 Kč     502 386 Kč       863 510 Kč    1 365 364 Kč  

 

Tab. 45 Vývoj ročního cash-flow optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2019 2020 2021 2022 

Počáteční stav   1 000 000 Kč     205 225 Kč       688 567 Kč    1 254 490 Kč  

Příjmy                -   Kč    1 798 830 Kč      1 904 229 Kč      2 136 100 Kč  

Výdaje        794 775 Kč    1 315 488 Kč      1 338 306 Kč      1 388 487 Kč  

Cash-flow -    794 775 Kč     483 342 Kč       565 923 Kč       747 613 Kč  

Konečný stav      205 225 Kč     688 567 Kč    1 254 490 Kč    2 002 103 Kč  

 

Tab. 46 Vývoj ročního cash-flow pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2019 2020 2021 2022 

Počáteční stav   1 000 000 Kč     205 225 Kč       316 689 Kč       473 546 Kč  

Příjmy                -   Kč    1 350 052 Kč      1 410 573 Kč      1 543 712 Kč  

Výdaje        794 775 Kč    1 238 588 Kč      1 253 716 Kč      1 286 979 Kč  

Cash-flow -    794 775 Kč     111 464 Kč       156 857 Kč       256 734 Kč  

Konečný stav      205 225 Kč     316 689 Kč       473 546 Kč       730 280 Kč  

 

V tabulkách lze vidět, že ve všech třech variantách podnik generuje pozitivní cash-flow.  

3.5.7 Bod zvratu a doba návratnosti 

Bod zvratů se vypočítá dle rovnice Výnosy = Náklady. Tabulka č. 47 ukazuje celkové 

náklady a celkové výnosy v roce 2020 ve třech variantách. Bod zvratu je pak procentním 

podílem nákladů k výnosům, a říká na kolik procent je potřeba splnit plánované výnosy 

k dosažení nulového zisku. 
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Tab. 47 Bod zvratu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok 2020 Náklady Výnosy Bod zvratu 

Pesimistická    1 538 588 Kč    1 350 052 Kč  113,97% 

Realistická   1 576 988 Kč    1 574 149 Kč  100,18% 

Optimistická   1 615 488 Kč    1 798 830 Kč  89,81% 

 

Doba návratnosti 

Doba návratnosti byla vypočítána dle vzorce: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑛á𝑣𝑟𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑜𝑣é 𝑣ý𝑑𝑎𝑗𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛é 𝑟𝑜č𝑛í 𝐶𝐹
 

Pro výpočet byla použita realistická varianta a první tři roky provozu. Výsledky 

znázorňuje tabulka č. 48. 

Tab. 48 Doba návratnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Investice          794 775 Kč  

Průměrné roční CF          386 713 Kč  

Doba návratnosti 2,06 roku 

3.6 Zhodnocení rizik z projektu 

Založení nové společnosti představuje náročný projekt, který nese spoustu rizik. Tato 

kapitola nejzávažnější rizika analyzuje pomocí metody RIPRAN. V prvním kroku byly 

identifikovány hrozby a scénáře, následně byla verbálně kvantifikována pravděpodobnost 

a dopad. Poté byla vypočtena hodnota rizika. Přehled největších rizik ukazuje 

tabulka č. 49. 
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Tab. 49 Přehled největších rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poř. 

číslo 

rizika Hrozba Scénář Pravděpodobnost 

Dopad 

na 

projekt 

Hodnota 

rizika 

1. 
Útok zvířete Poranění zákazníka NP SD NHR 

2. 
Zkažené jídlo Otrava jídlem NP VD SHR 

3. Vstup nové 

konkurence 
Snížení tržeb NP VD SHR 

4. 
Změna 

legislativy 

Zpřísnění podmínek 
podnikání, zvýšení 

nákladů 

VP SD VHR 

5. Pokles zájmu o 

agroturistiku 
Snížení tržeb NP VD SHR 

6. Epidemie mezi 
zvířaty 

Omezení služeb NP SD NHR 

7. Onemocnění 

zaměstnanců 
Omezení služeb SP SD SHR 

V dalším kroku byly u všech rizik doplněny opatření pro snížení hodnoty rizika. Návrh 

opatření ukazuje tabulka č. 50.  

Tab. 50 Opatření pro zmírnění rizik (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadové 

číslo 

rizika Návrh na opatření 

Předpokládané 

náklady a odpovědnost 

(vlastník rizika) 

Nová 

hodnota 

sníženého 

rizika 

1. pojištění odpovědnosti a proškolení 
zákazníků 

5 000 Kč/rok  
vedoucí penzionu 

NHR 

2. vhodné skladovací prostory a 

dodržování hygienických předpisů při 

manipulaci s jídlem 0 Kč Vedoucí penzionu 

NHR 

3. finanční rezerva, vybudování silné 
pozice 0 Kč Vedoucí penzionu 

NHR 

4. 
finanční rezerva, připravenost 

0 Kč Vedoucí penzionu 
SHR 

5. 
finanční rezerva, připravenost 

0 Kč Vedoucí penzionu 
NHR 

6. Očkování a pravidelné prohlídky 

veterináře Vedoucí penzionu 
NHR 

7. Zastoupení zaměstnance jedním ze 

společníků 0 Kč Vedoucí penzionu 
NHR 
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Po uskutečnění navržených opatření, jsou všechna rizika na akceptovatelné úrovni. 

Realizaci tohoto projektu nic nebrání. 

3.7 Časový harmonogram 

Harmonogram realizace představuje činnosti, které je potřeba zrealizovat před zahájením 

provozu. V harmonogramu nejsou uvedeny činnosti, které předcházejí rozhodnutí 

o zahájení podnikatelské činnosti a zpracování podnikatelského plánu. Společnost bude 

založena v srpnu roku 2019 a provoz bude zahájen v březnu roku 2020. Kompletní 

harmonogram představuje tabulka č. 51.  

Tab. 51 Harmonogram realizace (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Založení společnosti                   

Zapsání do obchodního rejstříku                   

Stavební úpravy penzionu                   

Vybavení penzionu                  

Vyřízení povolení                   

Jednání s partnery                   

Založení webových stránek                   

Vytvoření dalších účtů k propagaci                   

Propagace služeb                   

Zahájení prodeje výrobků                   

Zahájení provozu                   

Navrácení počáteční investice                    
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo sestavení ekonomicky realizovatelného 

podnikatelského plánu na založení vlastního agroturistického penzionu 

v Moravskoslezském kraji.  

Pro zakládaný penzion byla zvolena jako právní forma společnost s ručením omezeným. 

Počet společníků zakládajících tento podnik byl 6. Dva společníci budou v tomto podniku 

pracovat jako zaměstnanci. 

Penzion bude situován v městské části Český Těšín Stanislavice. Hlavní činností 

penzionu bude poskytování ubytování. Další služby zahrnují výukové kurzy a prodej 

produktů. Celková kapacita penzionu bude 14 lůžek rozdělených do 4 pokojů. V každém 

pokoji bude vlastní sociální zařízení. Dále bude v penzionu nově vybavená kuchyň 

a společenská místnost určená ke konzumaci jídel. Celková nutná investice na vybavení 

a rekonstrukci byla vyčíslena na 787 605 Kč. 

V penzionu budou pracovat 3 zaměstnanci. Dva z nich na hlavní pracovní poměr a jeden 

na poloviční úvazek. Dále budou při provozu pomáhat stážisté ze střední zemědělské 

školy. Celkové měsíční mzdové náklady byly vyčísleny na 77 800 Kč. 

Penzion bude kromě ubytování nabízet možnost poznat, jak to chodí na farmě a naučit se 

tradiční výrobní postupy. V nabídce bude kurz výroby mléčných produktů nebo kurz 

zaměřen na péči o zvířata. Nebude chybět nabídka jízdy na koni, která bude zajišťována 

u externího dodavatele nedaleko penzionu. Naučný charakter budou mít i nabízené 

exkurze pro školy v regionu. Významnou část příjmů budou tvořit prodeje 

vyprodukovaných produktů na farmě. Prodej produktů bude probíhat každé pondělí od 

16 – 19 hod. nebo po předchozí domluvě. Provozní období poskytování ubytovacích 

služeb bude od března do listopadu. 

Propagaci služeb penzionu lze rozdělit do 3 části. První z nich je viditelnost na internetu. 

Ta zahrnuje kvalitně zpracované a uživatelsky přívětivé webové stránky. Ty budou 

prezentovány na ubytovacích portálech a rovněž bude využita placená reklama ve 

vyhledávání na Google a Seznam a reklama v prostředí Facebook. Dále budou vytvořené 

profily na Facebooku a Google Maps, sloužící převážně ke komunikaci se zákazníkem. 

Druhou částí propagace jsou partnerství. Ta budou navázány s různými organizacemi, 
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jako Svaz venkovské turistiky a agroturistiky, nebo subjekty pro trávení volného času. 

Partnerství bude zahrnovat oboustrannou propagaci. Poslední skupinou partnerů budou 

představovat školy. Třetí částí pro propagaci představují společenské akce, na kterých se 

bude penzion snažit zviditelnit a prodat své služby. 

Základní kapitál vložený společníky do podnikání bude 4 700 000 Kč. Zahrnuje 

pozemek, dům, další movitý majetek a finanční hotovost ve výší 1 000 000 Kč. Objem 

hotovosti převyšuje počáteční výdaje nutné pro založení a vybavení podniku, proto 

nebude potřeba využít financování s cizích zdrojů 

Podnik v prvních třech letech podnikání generuje dostačené cash-flow pro zabezpečení 

chodu podniku. V případě realistické varianty podnik generuje zisk po zdanění až od 

druhého roku ve výši 49 510 Kč, ve třetím roku je hodnota zisku po zdanění 163 502 Kč. 

V případě optimistické varianty generuje podnik zisk již od prvního roku podnikání ve 

výši 148 507 Kč. Doba návratnosti u realistické varianty je 2,06 roku. 

Založení penzionu bylo naplánováno na srpen roku 2019 a zahájení provozu na březen 

roku 2020. 
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Příloha 1 Dotazník 

Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který je určen lidem, kteří mají 

rádi aktivní odpočinek, zvířata, přírodu, venkov, chtějí poznat tradiční výrobní postupy 

farmářských produktů a zažít život na farmě.  Jsem studentem magisterského studia na 

škole Vysoké učení technické v Brně, obor Řízení a ekonomika podniku a výstupy z 

tohoto dotazníku potřebuji pro zpracování své diplomové práce, která se zabývá tématem 

Podnikatelský plán pro založení agroturistického penzionu v Moravskoslezském kraji. 

Předpokládaná doba vyplnění není delší než 10 minut. Děkuji za váš čas a ochotu. Filip 

Szymanik 

1) Jaký typ dovolené preferujete: (více možností) 

a) relaxační dovolená (např. u moře) 

b) dovolená v horách spojená s turistikou 

c) sportovně zaměřena dovolená  

d) dovolená spojená s návštěvou památek/poznáváním tradic 

e) dovolená spojená se zkoušením nových, netradičních věcí 

f) jiné (napište jaké) 

2) Absolvoval jste již někdy dovolenou v agroturistickém penzionu/na farmě? 

(jedna možnost) 

a) ano 

b) ne 

3) Měli byste (znovu) zájem o dovolenou v agroturistickém penzionu?   

(jedna možnost)   

a) ano  

b) ne (děkuji, ukončete vyplňování dotazníku)  

4) Jaké by byly Vaše důvody strávení dovolené v agroturistickém penzionu?  

(více možností) 

a) trávení volného času v přírodě 

b) klid od ruchu velkoměsta 

c) kontakt se zvířaty 

d) zkouška nového typu dovolené 

e) zážitky spojené s farmařením 

f) domácí strava/potraviny s vlastní produkce 

g) jiné 

5) O který z těchto programů byste měli zájem? (více možností) 

a) výuka výroby produktů 

b) práce v zemědělství 

c) péče o zvířata 

d) pouze ubytování 

  



II 

 

6) O kterou z těchto doplňkových aktivit byste měli zájem? (více možností) 

a) jízda na koni 

b) vypůjčení sportovních potřeb a prostředků (kola, koloběžky apod.) 

c) jiné (napište jaké) 

7) Uvítali byste, pokud by penzion nabízel službu prostřednictvím organizování 

některé z níže uváděných akcí nebo událostí? (více možností) 

a) organizovaný turistický/sportovní výlet 

b) organizovaný kulturní výlet 

c) dovednostní soutěže (např. kosení trávy, dojení mléka, vrh balíkem sena) 

d) farmářské trhy 

e) zabijačka /zabíjačkové hody 

f) jiná místní kulturní/tradiční slavnosti akce 

8) Která zvířata byste uvítali v areálu agroturistickém penzionu? (více možností) 

a) slepice 

b) krávy 

c) ovce 

d) kozy 

e) husy 

f) prasata 

g) koně 

h) králici 

i) jiné (napište jaké) 

9) Do jaké maximální vzdálenost jste ochotni cestovat za účelem návštěvy 

penzionu v rámci ČR od vašeho bydliště? (jedna možnost) 

a) do 100km 

b) do 200km 

c) do 300km 

d) vzdálenost pro mě není klíčový faktor 

10)  Jaký typ penzionu byste uvítali z hlediska počtu návštěvníků? (jedna možnost) 

a) malokapacitní provozovna rodinného typu (max. 5 až 6 pokojů pro hosty) 

b) střední kapacita provozu (7 – 19 pokojů pro hosty)  

c) velkokapacitní provozovna komerčního typu (20 a více pokojů pro hosty) 

11)  Které z níže uváděných možností preferujete v rámci užívání sociálního 

zařízení (sociálním zařízením se myslí: WC, koupelna)? (jedna možnost) 

a) sociální zařízení pro všechny společně v rámci areálu penzionu 

b) sociální zařízení společné na patře v rámci areálu penzionu 

c) sociální zařízení v každém pokoji samostatně v rámci areálu penzionu 

12)  Vyberte, který typ ubytování byste zvolili pro trávení své dovolené?  

(více možností) 

a) pokoj jednolůžkový 

b) pokoj dvoulůžkový 

c) pokoj trojlůžkový 

d) pokoj čtyřlůžkový 

e) možnost přistýlky  
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13) Jakou formu stravování byste preferovali? (jedna možnost) 

a) jenom snídaně 

b) polopenze 

c) plná penze 

14)  Uvítali byste kdyby: (jedna možnost) 

a) strava byla plně zajištěna penzionem (obsluha personálu penzionu) 

b) jste se mohli podílet na přípravě stravy v rámci nabízených aktivit v rámci 

penzionu (sklízení a příprava pokrmů v rámci lokálního nebo penzionem 

provozovaného zemědělství) 

15) Kterou z těchto služeb byste považovali za důležitou při dovolené 

v agroturistickém penzionu? (více možností) 

a) wi-fi 

b) televizor v pokoji 

c) lednice v pokoji 

d) nic z výše uvedeného 

16) Jak dlouhý byste zvolili pobyt? (jedna možnost) 

a) 1-3 dny 

b) 4-6 dní 

c) 1 týden 

d) více jak 1 týden 

17) Ve kterém ročním období byste zvolili pobyt v agroturistickém penzionu? 

(jedna možnost) 

a) jaro (3 – 5 měsíc v roce) 

b) léto (6 – 8 měsíc v roce) 

c) podzim (9, 10 až 11 měsíc v roce) 

d) zima (11 měsíc až 2 měsíc v následujícím roce) 

18)  Jak vybíráte, kde strávíte dovolenou? (více možností) 

a) sám si vyhledám web penzionu dle lokality, kde plánuji strávit dovolenou 

b) srovnávače a portály o penzionech 

c) dle reklamy, která mně osloví na internetu 

d) dle reklamy v časopisech/novinách 

e) doporučení od známých 

f) jiné (napište jaké) 

19) Jak vysoká cena za jednu noc ubytování v agroturistickém penzionu je pro Vás 

přijatelná? (jedna možnost) 

a) 300 Kč – 399 Kč 

b) 400 Kč – 499 Kč 

c) 500 Kč – 599 Kč 

d) 600 Kč – 699 Kč 

e) 700 Kč a více 
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20) S kým byste tuto dovolenou rádi strávili? (jedna možnost) 

a) partner/partnerka a děti 

b) partner/partnerka 

c) kamarád/kamarádi 

d) sám/sama 

21) Zde je prostor pro vaše návrhy a názory: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 


	Příloha 1 Dotazník

