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Abstract 

This master’s thesis addresses the business plan processing for a new small sport-

informative centre in the South Bohemia. The plan is based on the performed analysis 

and includes delimited business area, marketing mix and financial plan including risk 

assessment. Outcome of this d master’s thesis is the necessary information for starting 

a new business including economic evaluation. 

Keywords 

Business plan, CPM, risk assessment, fastfood, financial plan. 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro malé nově 

vznikající sportovně-informační centrum na Jihu Čech. Plán vychází z provedených 

analýz a obsahuje vymezenou oblast podnikaní, marketingový mix, organizační a fi-

nanční plán včetně hodnocení rizik. Výsledkem práce jsou informace potřebné pro ote-

vření nového podniku včetně ekonomického zhodnocení.  
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1 Úvod a cíl práce 

1.1 Úvod 

Současná doba se stává velice uspěchanou. Řada lidí jde ráno do práce, pozdě večer 

z práce a mezi tím se ještě musí postarat o rodinu. Času pro sebe jim tedy moc nezbývá. 

Mnoho zaměstnání je sedavých a to vede ke vzniku řady zdravotních problémů. Většina 

populace si tento problém dnešní doby už uvědomuje, a proto se snaží vyčlenit si čas 

pro aktivní odpočinek. Oblíbeným sportem se stávají in-line brusle. Dále přetrvává cyk-

listika, procházky v přírodě a běžkování. To vede nejen rodiny z velkých měst 

k pobytům v oblastech, kde mohou nasát čerstvý vzduch, zajít si na houby či borůvky 

do lesa nebo obdivovat krásy českých měst.  

Všechny tyto požadavky splňuje například oblast České Kanady. Na své si zde přijdou 

turisté v letní sezónně, kdy města nabízejí i řadu kulturních akcí, ale nesmíme zapomí-

nat i na krásnou zasněženou přírodu s možností příjemných procházek a běžkování. 

Zpříjemněním na cestách, ať už autem nebo na kole, je návštěva občerstvovacích zaří-

zení. Každý cyklista se v parném letním dni rád osvěží chlazeným čerstvým nápojem, 

místo teplé vody, kterou si veze s sebou. Posezení je také příležitostí pro naplánování 

další cesty a zhodnocení dosavadního výkonu. 

Právě tyto úvahy mě vedly k rozhodnutí vybudovat sportovně – informační centrum 

v této turisty obdivované oblasti. „Vybuduji centrum, kde se lidé občerství, odpočinou 

si, případně si nechají opravit kolo nebo lyže“, zní to jednoduše. Avšak tento projekt je 

poměrně rozsáhlý a vyžaduje také pečlivou přípravu a plánování. Před zahájením je 

zapotřebí odpovědět si na otázky typu: Kolik zaměstnanců centrum potřebuje? Jak zís-

kat peníze na rekonstrukci?, aj. Dále je nutné zhodnotit a specifikovat všechny faktory 

s přihlédnutím k rizikům, které se zde mohou vyskytnout. 

S tvorbou plánů se setkává každý z nás denně ve svém běžném životě. Plánem je i pou-

hé rozhodnutí, že z práce půjdu nakoupit do drogerie a cestou se stavím pro potraviny. 

Čím rozsáhlejší plán je, tím vyžaduje větší množství finančních prostředků. S tím souvi-
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sí existence většího množství a více závažných rizik, které v případě jejich přehlédnutí 

mohou zapříčinit vážné důsledky. Důležité je tedy nic neopomenout a při tvorbě plánu 

mít oči otevřené.  

1.2 Vymezení problému a cíl práce 

Cílem mé diplomové práce je vytvořit podnikatelský plán pro malé, nově vznikající 

sportovně – informační centrum v Jižních Čechách. Plán bude obsahovat všechny in-

formace, které jsou potřebné pro otevření a jeho úspěšné fungování. 

V první části práce dojde k teoretickému vymezení podnikatelského plánu a s ním sou-

visejících potřebných informací.  

Na základě toho bude vytvořena kapitola analýza problému a současné situace, která 

bude obsahovat nejdůležitější analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. Bude zde možné 

nalézt analýzu obecného okolí PESTE a analýzu oborového okolí Porterův model 5 – 

sil. Na základě těchto dvou analýz bude zpracována SWOT analýza, která ukáže silné, 

slabé stránky a příležitosti, hrozby. Její součástí bude také matematické zhodnocení. 

V poslední části bude zpracován k vlastnímu návrhu tvorby centra. Nejprve bude vyme-

zena oblast podnikání a základní podmínky. Poté bude zpracován marketingový mix, 

kde bude popsán nabízený produkt, cena, distribuce a propagace. Následně budou sta-

noveny činnosti, které je nutné vykonat před otevřením centra. Pomocí metody CPM 

dojde k výpočtu délky trvání celého projektu a určení tzv. kritické cesty, která ukazuje 

podnikateli, na které činnosti je nutné se zaměřit, aby byl projekt dokončen včas. Po-

slední kapitola bude obsahovat finanční plán celého projektu včetně použití analýzy 

bodu zvratu a hodnocení rizik. 
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2 Teoretická východiska práce 

2.1 Vymezení podnikání 

Na základě potřeby sjednotit malé a střední podnikání v EU vzniklo v roce 1996 Dopo-

ručení Komise. Dochází zde k rozdělení podniků na základě počtu zaměstnanců a ná-

sledně podle velikosti obratu za rok či hodnoty aktiv a nezávislosti.
1
  

Celkově jsou vymezeny čtyři kategorie, které je možné nalézt v tabulce. 

Tabulka 1: Rozdělení podniku v EU
2
  

Název Počet zaměst-

nanců 

Roční obrat 

(v mil. eur) 

Celková hodnota aktiv 

a nezávislost 

Mikropodnik 1 – 9  do 2 nezávislost
3
 

Malý          

podnik 
10 – 49 do 10 

Max. 25% kapitálu a vlastnických 

práv je ve vlastnictví podniku, 

který nespadá do MSP 

Střední      

podnik 
50 – 249 do 50 

Max. 25% kapitálu a vlastnických 

práv je ve vlastnictví podniku, 

který nespadá do MSP 

Velký podnik 250 – 500 nad 50  

2.2 Podnikatelský plán 

Plánování je nedílnou součástí podnikání a to na všech jeho úrovních. Využívá se nejen 

při zakládání podniku, během jeho fungování, ale také při jeho úpadku. Při procesu plá-

nování zjišťujeme, kde se právě nacházíme. Následně musí dojít k rozhodnutí, kterým 

směrem se chceme ubírat. A v neposlední řadě je potřeba naplánovat, jakým způsobem 

toho chceme dosáhnout. Koráb a spol. vysvětluje podnikatelský plán jako „čtení 

                                                 
1
 VOJÍK, V., Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU, s. 22 

2
 Zpracováno na základě: taktéž, s. 22 

3
 Jiná osoba nebo více osob nedosahují alespoň 25% podíl na jeho základním kapitále, ani na hlasovacích 

právech. 
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v mapě“. Nejprve si musíme stanovit místo, kde jsme, následně místo, kam chceme jet 

a nakonec stanovit cesty, kterými se do našeho zvoleného cílového místa dostaneme. Ne 

všechny tyto cesty jsou ale nejlepším řešením dané situace, proto je nutné shromáždit 

veškeré dostupné informace pro jejich plánování. Různé varianty postupu je proto nutné 

porovnat z hlediska jejich délky, rizika, jistoty, že dosáhneme cíle, ale také z hlediska 

finanční stránky. Při této cestě mohou působit také vnější faktory – situace, které cesto-

vatel nemůže v danou chvíli ovlivnit. Je tedy důležité s působením těchto vlivů počítat 

dopředu. V praxi se může jednat o vznik nových předpisů, změny v sociální sféře, pů-

sobení konkurence či změna potřeb zákazníků. 
4, 5

 

Podnikatelským plánem se rozumí písemný dokument, který obsahuje popis souvisejí-

cích vnitřních a vnějších faktorů nezbytných pro vznik nového podniku. Plán je tedy 

možné využít jak pro vnitropodnikové, tak i pro mimopodnikové aktivity. Tento materi-

ál může vypracovat podnikatel na základě svých možností sám nebo může využít služeb 

jiných osob, jako jsou právníci, účetní či technici. 
6, 7

 

Jelikož podnikatelský plán neslouží pouze pro vedoucí pracovníky, je zapotřebí stanovit 

ho tak, aby uspokojil všechny, kteří ho z nějakého důvodu budou číst. Mezi tyto subjek-

ty můžeme zařadit například zaměstnance, zákazníky, investory či bankéře.
8
 Koráb 

a spol. dělí zainteresované osoby do tří skupin: 

1. Skupina osob – Majitelé 

Tato skupina používá podnikatelský plán pro stanovení budoucích aktivit, pláno-

vání změn, růst podniku, kalkulace peněz či při založení podniku.  

  

                                                 
4
 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 9 

5
 HISRICH, Robert D a M. PETERS. Založení a řízení nového podniku, s. 108 

6
 tamtéž, s. 108 

7
 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 20 

8
 HISRICH, Robert D a M. PETERS. Založení a řízení nového podniku, s. 109 
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2. Skupina osob – Manažeři 

Manažeři používají podnikatelský plán v období uvádění výrobku na trh, v době 

realizace rozhodnutí a změn.  

3. Skupina osob – Investoři 

Ti využívají plán pro hodnocení „rizika investice a při oceňování kvality manage-

mentu“.
9
  

Nutnost zpracování podnikatelského plánu do hloubky se odvíjí od charakteru navrho-

vaného předmětu, velikosti trhu či konkurence. Jak uvádí Hisrich, příkladem rozsáhlého 

plánu bude nový typ počítače, naopak návrh na otevření prodejny nebude potřebovat tak 

podrobné zpracování.  

Mezí základní výhody zpracování podnikatelského plánu patří jednak pomoc při „sta-

novení životaschopnosti podniku na cílovém trhu“, slouží jako předpis pro realizaci 

naplánovaných činností a je prostředkem pro obstarání finančních prostředků. I přes to, 

že je podnikatelský plán založený na předpokladech, vůbec jeho zpracování poskytuje 

podnikateli mnohé zkušenosti. Nutí také podnikatele přemýšlet o budoucích událostech, 

které mohou nastat a díky tomu ho nutí přemýšlet o problémech, který by v budoucnu 

mohly negativně ovlivnit tento záměr.
10

  

2.3 Požadavky na podnikatelský plán 

I když se rozsah a hloubka podnikatelského plánu odvíjí od dané problematiky, kterou 

se zabývá, je potřeba dodržet základní požadavky. Plán by neměl mít více jak padesát 

stran, klade se tedy důraz na stručnost a přehlednost. Jelikož je požadováno, aby byl 

podnikatelský plán komplexní pro všechny zainteresované strany, je potřeba dbát na 

jeho jednoduchost a nezabíhat do detailů, aby mu všichni porozuměli. Produkt nebo 

                                                 
9
 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 21-22 

10
 HISRICH, Robert D a M. PETERS. Založení a řízení nového podniku, s. 109-110 
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služba vždy slouží pro nějakého konečného uživatele, proto je zapotřebí výhody pro něj 

v plánu vyzdvihnout.  

Plán je cesta k dosažení stanového cíle, kterého chceme dosáhnout v budoucnu. Jeho 

smyslem tedy není zaměřovat se na hodnocení realizovaných úspěchů, ale právě naopak 

vytvářet prognózy do budoucna. S tím je spojen požadavek na jeho věrohodnost. Plán 

by neměl být příliš optimistický ani pesimistický, protože tak snižuje hodnověrnost in-

vestora. Ke snížení jeho důvěry dochází také tehdy, když jsou odhaleny rizika či nega-

tivní vlivy, které podnikatel investorovi zatajil. Naopak v projektu musí být vyzdvihnuta 

pozitiva projektu a jeho konkurenční výhody.
 
 

I když bude projekt vypracován opravdu pečlivě, neznamená to, že musí být za každou 

cenu úspěšný. Dodržení výše uvedených požadavků poskytuje vyšší šanci na dosažení 

stanoveného cíle a také víceméně zabraňuje krachu podniku v případě neúspěchu. 

Z toho vyplývá potřeba věnovat zpracování podnikatelského plánu dostatečnou péči 

hlavně ze strany vedení. Plán se musí měnit v závislosti na měnících se podmínkách. 

Proto je nutné uvědomit si, že plán zpracovaný před pěti lety nelze použít dnes. Musí 

docházet k jeho neustálé aktualizaci.
 11

  

Před zahájením tvorby plánu by měl mít podnikatel představu o tom jaký produkt 

a službu chce poskytnout svým zákazníkům, kdo jsou jeho zákazníci a jakým způsobem 

bude svůj produkt či službu nabízet. Jasno by měl podnikatel také v organizaci. Tedy 

v tom, kde se produkt či služba bude nabízet, připravovat či skladovat. Případně se za-

myslet i nad potencionálními riziky a časovou realizací podnikatelského plánu.
12

  

2.4 Obsah podnikatelského plánu 

Cílem plánu je nabídnout investorovi obraz budoucího nově vzniklého podniku, ale také 

slouží podnikateli pro ujasnění si svých představ.
13

  

                                                 
11

 FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, s. 309-310 

12
 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 45 

13
 HISRICH, Robert D a M. PETERS. Založení a řízení nového podniku, s. 112 
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Autoři uvádí různý postup při tvorbě plánu, ale konečný obsah je vždy velice podobný. 

Na začátku by měl podnikatelský plán obsahovat stručný popis firmy. Zde by měl být 

uveden název a sídlo společnosti, informace o vedoucích podniku či druh podnikání. 

V další části se provádí tzv. „exekutivní souhrn“, jehož cílem je nalákat investory 

k prostudování podnikatelského plánu a jeho následné podpoře. K jeho zpracování do-

chází až po sepsání celého plánu a měla by mu být věnována zvláštní pozornost.
14

 Ná-

sleduje analýza odvětví, kde nesmí chybět analýza konkurence, popis jejich silných 

a slabých stránek a jejich působení na náš podnik. V této části musí být také zpracována 

odvětvová analýza. Čtvrtou část tvoří detailní popis podniku. Podnikatelský plán by 

měla dále obsahovat plán výroby, který se liší v závislosti na tom, zda je podnik výrobní 

či ne. Organizační plán vymezuje, zda se jedná o společnosti obchodní či podnik ve 

vlastnictví majitele. Důležitou součástí jsou také informace týkající se marketingového 

a finančního plánu, které budou podrobně rozebrány v následujících kapitolách. 

A v neposlední řadě musí dojít ke zhodnocení rizik.
15

  

2.5 Analýza odvětví 

Analýza se neprovádí pouze na podnikatelské úrovni. Každý člověk se během svého 

života setkává s celou řadou analýz, které nemusí být zcela vědomé. Podnikatelský plán 

je však založen na údajích z nich vycházejících. Proto tyto analýzy musí být propraco-

vané více do hloubky. 
16

 Cílem analýzy odvětví je tedy sesbírat a zhodnotit veškeré in-

formace, které by mohly ovlivnit poptávku a které mají vliv na zvolenou strategii pod-

niku.
17

 

Podnikatel pro další úvahy potřebuje znát své prostředí, tedy mít informace o konkuren-

ci, která by firmu mohla ohrozit. Zajímá nás nejen historické hledisko, ale také součas-

ný stav a budoucí prognózy. Současně by zde měly být uvedeny jejich silné a slabé 

stránky. Mezi typické otázky, na které by měly být v plánu odpovědi, patří: Jaká konku-

                                                 
14

 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 36 

15
 HISRICH, Robert D a M. PETERS. Založení a řízení nového podniku, s. 113-118 

16
 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 47 

17
 STRUCK, U. Přesvědčivý podnikatelský plán: předpoklad získání potřebného kapitálu, s.48 
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rence se nachází v okolí? Jaké výše dosahovaly tržby za posledních několik období? 

Jaké nové firmy vstupují do odvětví?
18

  

Analýzy je možné pro naše potřeby členit na analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. Je 

účelné využít základních nástrojů jako je například „analýza SWOT či Porterův model 

konkurenčních sil“. Tyto nástroje slouží jako předloha, která zamezuje opomenutí ně-

kterých významných faktorů, které by mohly náš podnikatelský plán negativně ovlivnit. 

Není však dobré spoléhat se pouze na tyto nástroje a tvořit je jako mechanický stroj. Je 

důležité uvažovat ve vzájemných souvislostech.
19

  

2.5.1 PEST analýza 

PEST analýza je analýza prostředí. Pro rozhodování o změnách či pro zakládání nového 

podniku by měl každý podnikatel zhodnotit okolí své firmy, jaké vlivy na něj působí 

a jak se s nimi vyrovnat. Tato analýza má v praxi mnoho podob, ale v zásadě vychází ze 

stejného principu. Můžeme se setkat s označením PEST, PESTE, SLEPT, STEPE. Pís-

mena označují následující oblasti:
20

 

 P – politické/právní faktory 

V popředí všeho stojí stát jako poskytovatel velkého počtu pracovních pozic a jako 

spotřebitel. Pro správné fungování je potřeba dodržet legislativu a předpisy (např. 

legislativa regulující podnikání, pracovní právo, vládní rozhodnutí, aj.) 

 E – ekonomické faktory 

Mezi tyto faktory je možné zařadit např. HDP, ekonomický růst, úrokové sazby, 

nezaměstnanost, inflaci, měnové kurzy, aj.
21

 Jedná se o ukazatele, které hodnotí 

stávající a budoucí stav ekonomiky. 
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 HISRICH, Robert D a M. PETERS. Založení a řízení nového podniku, s. 114 

19
 KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán, s. 48 

20
 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, s. 155 
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 S – sociální faktory 

Do této kategorie je možné zařadit demografické faktory, jako jsou např. pohlaví, 

věková struktura, velikost rodiny, dále životní styl a životní úroveň, vzdělání, kul-

turní faktory, aj. Tyto faktory mohou mít silný vliv na poptávku, ale také i na na-

bídku. 

 T – technologické faktory 

Tato oblast se týká především investic do výzkumu a zlepšování technologií. Zařa-

dit sem můžeme také spotřebu energie a změny v informačních technologiích. 

Pro potřeby této práce bych to analýzy PEST ráda zařadila ještě ekologické faktory.  

 E – ekologické/klimatické faktory 

Klima může ovlivňovat činnosti řady podniků, proto by tento faktor měl být sou-

částí této analýzy. Stejně tak je v současné době hledět na ekologii jako na důležitý 

faktor – recyklace odpadu, alternativní energetické zdroje, aj. 
22

 

2.5.2 Porterův model pěti sil 

Michael Porter nadefinoval model pěti sil, který se využívá pro analýzu odvětví. Celý 

proces vychází z obrázku 1. 
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Obrázek 1: Porterův model pěti sil
23
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Tyto faktory mají vliv na firmu i její ziskovost. Firma má tedy za úkol zjistit, jaké příle-

žitosti a hrozby z působení těchto faktorů plynou a podle toho zareagovat. Hrozbou na-

příklad může být soupeření mezi podniky, příležitost je možné vidět v existenci bariér 

vstupu nových konkurentů do odvětví.
24

 

Příchod nových konkurentů do odvětví může být zamezen určitými bariérami. Příkla-

dem můžou být úspory z rozsahu či kapitálová náročnost. Noví konkurenti mohou způ-

sobit zvýšení nákladů a nutnost snížení ceny. Hlavním důvodem může být pokus 

o ovládnutí části trhu či zvýšení kapacity v odvětví z důvodu jejich příchodu.  

Také stávající konkurenti se snaží udržet si dobrou pozici na trhu, proto vykonávají 

různá opatření v podobě nových služeb navíc, využívají reklamních agentur pro propa-

gaci či tlačí cenu dolů. Tyto faktory mají vliv na zákazníka, jehož zájem se může měnit, 

a proto začne kupovat substituční výrobek u konkurence. Některá odvětví vyžadují zá-

sah státu ve formě monetární či fiskální politiky. Pokud mají dodavatelé větší sílu 
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 Zdroj: KEŘKOVSKÝ, M. a O. VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi, s. 53 
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a koncentraci mají výhodu proti výrobcům. Na podobném principu fungují i zákazníci, 

u kterých nás zajímá jejich složení.
 25

 

2.5.3 SWOT analýza 

Cílem této analýzy je zhodnocení vnitřního a vnějšího prostředí firmy a stanovení, čemu 

by podnik měl věnovat pozornost.
26

 Informace pro analýzu SWOT je možné získat růz-

ným způsobem. Nejčastěji se jedná o data získaná pomocí jednotlivých analýz, využitím 

„benchmarkingu, metoda interview“ případně využití „brainstormingu“. Již existující 

podniky mohou využít informace z již existujících SWOT analýz.
27

 SWOT analýza se 

zpracovává jednak jako individuální analýza, ale může být také součástí většího celku.
28

 

Analýza externího prostředí je založená na identifikaci příležitostí a hrozeb. Vedle toho 

se provádí i analýza interního prostředí, kde se hledají silné a slabé stránky. Tomu před-

chází identifikace faktorů působících v makroprostředí a složek, jež mají svůj původ 

v mikroprostředí firmy
29

, což jsou: 

 S – strenghts – silné stránky, 

 W – weaknesses – slabé stránky, 

 O – opportunities – příležitosti, 

 T – threats – hrozby.
30

 

Účelem hodnocení externího prostředí firmy je tedy nalézt příležitosti, které se podniku 

ve vnějším prostředí naskytují. Uměním je tyto příležitosti nejen nalézt, ale také využít 

ve svůj prospěch. Tržní příležitosti se vyskytují ve třech podobách. Jednak je to uspoko-

jení nedostatku, vylepšení výrobku (služby) nebo jeho nabídka novým způsobem a to na 

                                                 
25

 ČIŽINSKÁ, R. a P. MARINIČ. Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy, s. 195 
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 KOTLER, P. Marketing management, s. 92 
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základě informací od zákazníka a v poslední řadě se jedná o poskytnutí nového výrobku 

nebo služby.  

Hrozbou se rozumí nenadálá negativní situace vně firmy, kterou nemůžeme vlastními 

silami ovlivnit. Je tedy potřeba stanovit obranná opatření, díky kterým se pokusíme 

hrozby minimalizovat.  

Vedle těchto externích vlivů stojí také vnitřní faktory. Uvnitř firmy je možné identifiko-

vat silné a slabé stránky, které podléhají kontrole a je možné na ně působit.
31

 Silnou 

stránkou se rozumí vše, co zajišťuje podniku dobrou tržní pozici a co zdůrazňuje kvality 

firmy.  To co firmu naopak brzdí v úspěchu, je chápáno jako slabá stránka.  

I když se zdá, že jednotlivé faktory jsou rozřazovány do jednotlivých skupin a zdánlivě 

spolu nesouvisí, není tomu tak. Při úvahách musí být vzájemně propojovány.
 32

  

Tabulka 2: Propojenost SWOT analýzy
33

  

 
Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti S – O W – O  

Hrozby S – T  W – T  

 

SWOT analýza by zpravidla měla být uvedena až na konci všech analýz, díky možnosti 

přehledně vyjádřit důležitá fakta, která vyplynula již z předchozích analýz. Je důležitým 

podkladem pro tvorbu strategií, které se snaží odstranit slabá místa a hrozby tím, že po-

užijí silné stránky a příležitosti. 
34
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33
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Dalším krokem je matematické zhodnocení jednotlivých faktorů. Faktory v každé sku-

pině budeme společně porovnávat a podle důležitosti jim budeme přiřazovat jednu 

z následujících hodnot: 

  1 – jestliže první vodorovný znak je důležitější než druhý svislý znak, 

 0,5 – v případě, že oba znaky jsou stejně důležité, 

 0 – jestliže první vodorovný znak je méně důležitý než druhý svislý znak. 

Nejprve vyplňujeme údaje nad hlavní diagonálou podle uvedených parametrů hodnoce-

ní. Následně vyplňujeme údaje pod diagonálou a to tak, že budou doplňovány opačné 

hodnoty než nad diagonálou. 

Tabulka 3: Příklad hodnotící tabulky
35

 

Znaky 1 2 3 4 

1 x 0 0,5 1 

2 1 x 0,5 0 

3 0,5 0,5 x 0,5 

4 0 1 0,5 x 

 

Po doplnění tabulky je nutné provést sumu jednotlivých řádků. Tyto sumy následně 

sečteme a pomocí podílů jednotlivých sum na celkové sumě získáme % váhy. 

Dílčím výsledkem budou čtyři tabulky, u kterých vybereme znaky s nejvyšší váhou. Ty 

aplikujeme do tabulky 9 a ohodnotíme na základě intenzity vztahu 1 – žádný vztah, 5 – 

úzký vztah. 

Výsledkem celého matematického zhodnocení je stanovení, kterou strategii má firma 

zvolit.
36
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 Zdroj: zpracovaná dle: SWOT analýza. Wordpress.com [online]. 24. 12. 2010 [cit. 2013-04-04]. Do-
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2.5.4 Segmentace trhu 

Podnikatelé provádějí segmentaci trhu. Jejich úkolem není tyto segmenty vytvořit, ale 

na základě průzkumu je nalézt a stanovit, na který z nich se firma bude zaměřovat. Cí-

lem segmentace je nalezení určité skupiny lidí, které mají stejná přání a potřeby. Díky 

tomu firma může přizpůsobit návrh výrobku či služby, jeho cenu a propagaci.
37

  

Obecně při segmentaci dochází ke stanovení „cílových skupin“, jež chápeme jako části 

z celkového trhu. Tyto skupiny mají své specifické chování při nákupu a jsou odlišné 

svými požadavky. Následně si firma vybere segment, který na základě svých cílů bude 

schopná nejlépe uspokojit.
38

 

Na základě preference je možné stanovit tři typy tržních segmentů. Lidé 

s „homogenními preferencemi“ jsou velmi podobně zaměření, proto pro jejich uspoko-

jení se budou využívat podobné značky. Opakem je rozptýlená preference, kde dochází 

k rozmístění po celém trhu. Zde budou vznikat firmy, které budou nabízet rozdílné pro-

dukty. V konečné fázi dojde k rozmístění firem tak, aby byl uspokojen celý trh. Posled-

ním typem je shluková preference, kde vznikají tzv. „přirozené tržní segmenty“. Firma, 

která vstupuje na trh, si může zvolit, zda bude působit na středu s nadějí oslovit všechny 

nebo se může zaměřit na největší segment.
39
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Následující tabulka vymezuje základní segmentační kritéria: 

Tabulka 4: Příklad segmentačních kritérií
40

 

Kritérium Faktory Příklady 

Geografické 

region, kraj, okres Vysočina, Jižní Čechy, Morava 

velikost oblasti počet obyvatel, rozloha 

charakter oblasti město, příměstská oblast, venkov, … 

Demografická 

věk méně než 6, 6 – 11, 12 – 19, 20 – 34, … 

pohlaví muž, žena 

velikost rodiny 1 – 2, 3 – 4, 5 a více 

Behaviorální 

frekvence nákupu pravidelná, občasná 

postoj k výrobku nadšený, kladný, negativní, neutrální 

příčiny chování zabezpečení práce, volného času 

2.6 Marketingový plán 

V předchozích kapitolách bylo nastíněno, že základem podnikatelského plánu jsou ana-

lýzy. Právě z nich bude vycházet marketingový plán. Po definování cílového trhu, příle-

žitostí a hrozeb, silných a slabých stránek následuje stanovení cílů a záměrů. Určení 

těchto cílů a záměrů je východiskem pro další plánování. Ukazuje, kam firma směřuje. 

Cílů by nemělo být stanoveno mnoho, protože by bylo těžké je sledovat a kontrolovat.
41

 

Po stanovení cílů následuje zpracování strategie, která povede k jejich dosažení. Existu-

je celá řada strategií, které firma může využít. Mezi nejpoužívanější strategie patří 

růstová strategie, která obsahuje strategie podle Ansoffa či strategie integrace. Dále stra-

tegie zaměřená na konkurenci, kam řadíme strategie podle Portera. A v neposlední řadě 

je velmi často užívaná strategie podle Kotlera.
42

 

                                                 
40

 MATULA, V. Segmentace trhu. Vladimirmatula.zjihlavy.cz [online]. 2013 [cit. 2013-04-04]. Dostupné 

z: http://www.vladimirmatula.zjihlavy.cz/segmentace-trhu.php 

41
 HISRICH, Robert D a M. PETERS. Založení a řízení nového podniku, s. 133 

42
 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, s. 107 



Teoretická východiska práce  

28 

 

Nejpoužívanějších ze všech strategií je ale strategie dle marketingového mixu, který se 

skládá z faktorů zvaných 4P – product (produkt), price (cena), place (distribuce), pro-

motion (propagace).
43

 Tyto faktory musí být vzájemně propojeny a při úvahách o nich 

je nutné brát ohled na informace z trhu a na podnikové strategie.
44

 

„Produkt definujeme jako cokoliv, co lze nabídnout k upoutání pozornosti, ke koupi, 

k použití nebo ke spotřebě, co může uspokojit touhy přání nebo potřeby.“
45

 Pod pojmem 

produkt si nelze představit jen hmotné věci, ale řadíme sem služby, lidi, aj.
46

 Úkolem 

firmy je zvolit si produkt, který bude zákazníkovi nabízet v rámci svého podnikání. Při 

nově vznikající firmě se zpravidla doporučuje poskytovat jen jeden výrobek nebo služ-

bu. Součástí úvah o výrobním sortimentu by mělo být stanovení „šíře a hloubky sorti-

mentu, návrh výrobku, způsobu balení a poprodejního servisu“.
47

 Právě obal, značky 

nebo barva jsou důležité, aby zákazník věděl, který výrobek je náš a nespletl si ho 

s konkurencí. „Službou se rozumí aktivity, výhody nebo uspokojení, které jsou na pro-

dej.“
48

 Služba se od výrobku liší tím, že je „nehmotná, nedělitelná, proměnlivá a pomí-

jivá“. 
49

 

Důležitým úkolem firmy je správné stanovení ceny produktu či služby. Firma při její 

tvorbě musí zohlednit nejen kvalitu, ale také náklady, dopravu, režijní přirážku a slevy. 

Cena se také odvíjí od podobnosti výrobků.
50

 

Významnou roli hraje také dostupnost produktu v případě potřeby. Úkolem distribuce je 

tedy správně zvolit distribuční kanály (velkoobchod, maloobchod, přímá distribuce), 

které tuto dostupnost zajistí. Služby využívají přímé distribuce. Mezi hlavní problémy, 
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které podnikatelé musí řešit, patří stanovení způsobu přepravy a zvolení vhodných do-

pravních prostředků, vyjednání dodacích podmínek, řízení zásob, aj.  

Dalším faktorem marketingového mixu je propagace. V podnikatelském plánu je potře-

ba předběžně naplánovat, jaké formy propagace bude firma využívat. Důvodem je po-

třeba stanovení nákladů, které na propagaci budou využity.
 51

 Mezi nástroje komunikač-

ního mixu řadíme reklamu, vztahy s veřejností (public relations), podporu prodeje či 

osobní prodej.
52

  

2.6.1 CPM metoda 

Metoda CPM neboli metoda kritické cesty je založena na předpokladu, že lze stanovit 

délku trvání jednotlivých činností. Pro své grafické vyjádření využívá síťové grafy, kte-

ré jsou založeny na existenci uzlů, které představují stanovené činnosti, a hran, jenž 

tvoří spojnici mezi dvěma uzly a znázorňují délku trvání těchto činností. 

Metoda umožňuje zjistit důležité údaje jako je nejkratší doba trvání projektu či tzv. „kri-

tickou cestu“, která je tvořena kritickými činnostmi, a časovou rezervu. 

Pro použití metody je zapotřebí vymezit základní údaje
53

: 

 NMZ – nejdříve možný začátek činností. Je zde nutné dodržet pravidlo, že činnost 

může začít až poté, co předcházející činnost skončí. Ke stanovení dochází v uzlu. 

 NMK – nejdříve možný konec činnosti. Je dán délkou trvání dané činnosti a je vy-

jádřen hranou mezi dvěma uzly. 

 NPK – nejpozději přípustný konec činnosti. Stanovuje se díky němu nejpozději 

přípustný konec, aby nedošlo ke zpoždění. 

 NPZ – nejpozději přípustný začátek činnosti. Definuje začátek činnosti. 
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NMK se vypočítá pomocí vzorce: 

 
jijiji kNMZNMK ,,,  ,  

využívá se, když do uzlu vstupuje jedna hrana. Platí zde, že NMK činnosti i, j je roven 

NMZ činnosti j, k.  

Pokud do uzlu vchází více hran, je výpočet NMK a NMZ stejný: 

 )max()max( ,,,, jijijikj NMKkNMZNMZ  .  

Hodnota NMK v posledním uzlu činnosti určuje, nejkratší délku trvání celého projektu. 

Pro NPZ platí: 

 
jijiji kNPKNPZ ,,,  .  

Pokud z uzlu vychází pouze jedna hrana, pak NPZ pro j, k je totožná s NPK pro i, j. 

V situaci, kdy z uzlu vychází více hran stanovuji NPK: 

 )min( ,, kjji NPZNPK  .  

Následně dochází ke zpětné kontrole celého grafu. Je-li 

 
jikjji kNMZNPK ,,,  ,  

kde ki,j představuje délku činnosti j, 

získáváme činnosti, které trvají méně času, než kolik máme k dispozici. 

Pokud platí 

 
kjji NPZNMK ,,  ,  

dostáváme tzv. „kritickou cestu“, která je tvořena „kritickými činnostmi“. Tyto činnosti 

mají vliv na včasné dokončení projektu, protože mají nulovou časovou rezervu. Musí 

jim být věnována pozornost, aby nedošlo ke zpoždění celého projektu.  
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2.7 Organizační plán 

Úkolem této části podnikatelského plánu je rozvržení pracovní síly. U velkých podniků 

by mělo dojít ke sestavení manažerského týmu, jehož úkolem je věnovat se podniku 

naplno. Společně s tím by měl organizační plán obsahovat popis hlavních činností, které 

budou v podniku vykonávány.
54

  

Cílem každé firmy je najít takovou pracovní sílu, která bude mít požadovanou kvalifi-

kaci, zkušenosti a také dovednosti. Při plánování pracovní síly je nutné brát v úvahu 

řadu faktorů. Jednak je to úroveň nabídky a poptávky pracovníků ve zvoleném regionu, 

legislativa v personální oblasti (plat, prémie, počet směn, aj.) a také počet pracovních 

dní v roce.
55

 

V této části dokumentu by měla být k nalezení organizační struktura, informace o počtu 

zaměstnanců, vymezení klíčových pracovníků, velikost mzdy pro pracovníky, aj. 
56

 

Pro správné fungování organizační struktury je dobré zvolit si metody pro získávání 

pracovníků, tak aby došlo k jejich přijetí a vyškolení včas. V řadě podniků je zapotřebí 

uskutečnit pro své pracovníky kurzy či školení. Ty bývají zpravidla finančně i časově 

náročné, proto je potřeba zahrnout je do plánování. Další důležitou součástí je stanovení 

mezd, pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení, aj.
57

 

2.7.1 Právní formy podnikání 

Každý občan České republiky má právo vlastnit majetek, provozovat podnikatelskou 

a jinou hospodářskou činnost. To vše zajišťuje Listina základních práv a svobod 

(Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.). Také občanský zákoník, který se zaměřuje na úpravu 

vztahů fyzických a právnických osob, patří mezi základní předpisy pro podnikání. 

Podrobnější vymezení poskytuje obchodní a živnostenský zákoník. Obchodní zákoník 

(Zákona č. 513/1991 Sb.) vysvětluje, kdo je podnikatel, co je podnikání, podnik, aj. 
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Vymezuje legislativní předpisy týkající se právních forem podnikání či závazkových 

vztahů a také definuje obchodní společnosti.
58

  

Lidé podnikající na základně živnostenského oprávnění se řídí živnostenským zákonem 

(Zákon č. 455/1991 Sb.). Zákon vymezuje jednotlivé živnosti a také podmínky pro zís-

kání tohoto oprávnění. „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlast-

ním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanove-

ných tímto zákonem.“ 
59

 Základními podmínkami, které při provozování živnosti musí 

být dodrženy, jsou „bezúhonnost, dovršení 18 let, způsobilost k právním úkonům“. 

Dle živnostenského zákona je možné živnosti rozdělit: 

 ohlašovací – za předpokladu splnění zadaných podmínek fungují na základě ohlá-

šení. Ohlašovací živnosti je možné dále rozdělit na řemeslné, volné a vázané, které 

se od sebe liší podle odborné způsobilosti; 

 koncesované – jsou vykonávané na základě koncese. 
60

 

Chce-li podnikatel získat živnostenské oprávnění, musí vykonat následující kroky. Nej-

prve je zapotřebí zjistit, zda plánované podnikání, je opravdu živností. Zákon vymezuje 

činnosti, které živností nejsou, proto by si jej měl podnikatel důkladně prostudovat. Dal-

ší povinností podnikatele je kontrola, zda jsou splněny všechny podmínky. Kromě výše 

uvedených základních podmínek je nutné dodržet i zvláštní podmínky - způsobilost. 

V neposlední řadě je nezbytné vybrat správný typ živnosti. Podle rozsahu oprávnění je 

možné živnosti rozdělit na obchodní (maloobchod, velkoobchod, čerpací stanice, draž-

by), výrobní a služby (oprava, údržba, přeprava, provoz cestovní kanceláře).
61
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Živnostenský úřad, pod který spadá podnikatel se svým trvalým bydlištěm, vydává živ-

nostenské oprávnění, za který musí podnikatel zaplatit poplatek. Žádá se pomocí vypl-

něného formuláře společně s dalšími náležitostmi (výpis z rejstříku, občanský průkaz, 

doklad o způsobilosti, doklad o užívání místa podnikání). 

2.8 Finanční plán 

Finanční plán je velmi důležitou součástí podnikatelského plánování. Právě tato část 

investory zajímá nejvíce a na jejím základě učiní rozhodnutí, zda projekt přijmout nebo 

ne. Finanční plán se skládá ze dvou částí. První část tvoří investiční rozhodnutí, jejichž 

úkolem je stanovit aktiva, do kterých se firma chystá vložit peněžní prostředky. Pod 

pojmem finanční rozhodnutí se rozumí vymezení hotovosti nutné k realizaci projektu.
62

 

2.8.1 Zakladatelský rozpočet 

Zakladatelský rozpočet je podstatná část při zakládání podniku. Jeho úkolem je stano-

vení konkrétních finančních prostředků, které budou potřeba při zakládání podniku. 

Rozpočet je stanovován na základě očekávání, proto jeho správné stanovení záleží na 

tom, jak jsou realistická. V případě správného stanovení dochází k minimalizaci rizika 

neúspěchu.
63

 

Mezi základní finanční prostředky, které budou potřebné při zahájení podnikání, patří 

následující. V první řadě se jedná o prostředky, které jsou nezbytné pro založení firmy. 

Patří sem základní kapitál, poplatky spojené s ověřením listin, s vydáním živnostenské-

ho oprávnění a také náklady spojené s tvorbou webových stránek, loga společnosti, aj.  

Další nutné finanční prostředky budou vynaloženy na pořízení dlouhodobého majetku 

(pozemky, budovy, vybavení, aj.) a také oběžného majetku (suroviny a materiál, které 

se stávají zásobami), který bude ovlivněn řadou faktorů. A poslední skupina finančních 

prostředků je tvořena penězi na počáteční činnost podniku do doby, než firma začne 

sama vydělávat. Jedná se například o peníze potřebné na mzdy zaměstnancům, vodu, 

energie či údržbu.  
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Druhou důležitou částí zakladatelského rozpočtu je stanovení plánovaných výnosů, ná-

kladů a zisku. Tyto údaje jsou obsaženy v rozpočtové výsledovce.  Je účelné sestavit si 

výhled na několik let dopředu.
64

  

Výnosy je možné stanovit z tržeb, které získáme za prodej produktu či za poskytnutou 

službu. Určujeme je jako objem prodejů, který vynásobíme plánovanou cenou.  

Náklady vypočítáme jako sumu následujících druhů: 

 spotřeba materiálu – stanovuje se jako součin objemů produkce, normy spotřeby 

a kupní ceny, 

 spotřeba energie – vypočítáme jako spotřebu materiálu, 

 služby – opravy a údržba, nájem, přepravné, aj., 

 osobní náklady – jsou mzdy, odměny, příspěvky na sociální zabezpečení a zdra-

votní pojištění, 

 odpisy, 

 ostatní náklady – do této skupiny řadíme daně a poplatky, ostatní provozní nákla-

dy.
65

 

Další možné členění nákladů je na fixní a variabilní. Náklady, které jsou jiné při změně 

objemu produkce, se nazývají variabilní. Příkladem můžou být mzdy, energie, spotře-

bovaný materiál. Fixní náklady jsou takové, které se při změně objemu nemění – odpi-

sy, pojištění.
66

  

2.8.2 Zdroje financování 

Velmi využívaným cizím zdrojem financování bývají úvěry. Lze je členit podle různých 

hledisek. Nejčastěji jsou rozděleny na úvěry finanční (krátkodobé, střednědo-

bé,dlouhodobé) a obchodní. 
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Úvěry, které poskytuje banka, se nazývají bankovní. Klient je povinen zaplatit bance 

úrok, který je odměnou za poskytnutí peněz. Jeho výše se odvíjí od doby splatnosti 

a bonity klienta. Úroky jsou daňově uznatelným nákladem, čímž snižují základ daně. 

Banka poskytuje úvěr podle předložené žádosti, ke které je nutné doložit podnikatelský 

plán.  

Obchodní úvěry mohou být buď dodavatelské nebo odběratelské. Nejčastěji dochází 

k odložení platby o určený počet dní. Ta je součástí dohodnuté dodávky zboží či služeb. 

Tento úvěr se nazývá dodavatelský. Úvěry odběratelské jsou využívány pouze v urči-

tých odvětvích, například ve stavebnictví. Dále je možné využít leasing, dluhopisy či 

faktoring a forfaiting.
67

 

U podniku jednotlivců často dochází k základní formě integrace, která se nazývá tzv. 

tiché společenství. Povinností osoby, která přistoupí na tento druh integrace, je vklad do 

podnikatelské činnosti, za který ručí ho jeho výše. Tichý společním nemá právo na říze-

ní společnosti. Jeho jediným právem je provádět kontrolu. Dohoda mezi oběma strana-

mi vzniká na základě písemné smlouvy, kde se vymezují potřebná kritéria. O tichém 

společenství se neinformuje při obchodních jednáních ani není evidováno v názvu spo-

lečnosti.
68

 

2.8.3 Analýza bodu zvratu 

Objem výroby, při kterém dochází k rovnosti tržeb a nákladů, se nazývá bod zvratu. 

Jedná se o hodnotu, kdy projekt dosahuje nulového zisku. V případě, že firma bude vy-

rábět větší objem, než je objem bodu zvratu, bude dosahovat zisku. Opakem je výroba 

nižší než objem bodu zvratu, která představuje ztrátovou výrobu.
69
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Tržby je možná stanovit jako součin ceny prodeje (P) a objemu produkce (Q). 

QPT   

Celkové náklady definuje součet variabilních nákladů na jednotku (VaN) a fixních ná-

kladů (FN). 

QVaNFNN   

Položíme- li tržby rovny nákladům,  

NT   

QVaNFNQP   

získáváme požadovaný „bod zvratu“. 

VaNP

FN
QBEP


  

2.9 Rizika projektu 

Riziko je možné chápat ze dvou hledisek. Prvním z nich je naděje na úspěch, kdy firma 

doufá v dosažení zisku. Druhým hlediskem se rozumí nebezpečí, že výsledek hospoda-

ření nebude na úrovni očekávání a dojde ke ztrátě případně až k bankrotu. Tyto odchyl-

ky mohou být malé, které neznamenají pro firmu tak velké nebezpečí, ale existují i vel-

ké odchylky. Podnikatelské riziko je tedy chápáno jako hrozba, že nebude dosaženo 

plánovaných výsledků.   

Investiční riziko je bráno jako neschopnost správného určení budoucích faktorů, které 

mají vliv na investiční výdej a provozní příjmy i výdaje. Mezi tyto faktory patří cena 

materiálu, energie, cena prodejní, úrokové sazby, aj.  

Hlavní důvody nesprávných předpokladů jsou v první řadě nekompletní informace 

a pouze částečné pochopení procesů. Dále sem patří práce s neověřenými či špatnými 

zdroji, použití nesprávných metod pro odhad budoucího vývoje.
70
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Čím je projekt ziskovější, tím je rizikovější. Tato myšlenka je podložená zkušenostmi 

z praxe.
71

  

2.9.1 Řízení rizika 

Podnikatelé se snaží řídit rizika, aby došlo k minimalizaci jejich dopadů na projekt. Ná-

plní jejich práce je nejprve určit faktory, které projekt ovlivňují a stanovit, zda jsou dů-

ležité či nepatrné. Následně dochází ke zjištění velikosti rizika a rozhodnutí, jestli je 

riziko ještě v rozmezí přijatelnosti či ne. V konečné fázi se hledají opatření, která by 

riziko mohla snížit a udělat projekt přijatelným.  

Stanovení rizikových faktorů vychází jednak ze zkušeností, znalostí a selského rozumu 

podnikatelů, ale také ze zkušeností projektů, které byly prováděny v minulosti. Zkuše-

nost ukazuje, že je nutné brát v úvahu nejen informace z minulosti, ale musíme se zamě-

řit i na trendy budoucího vývoje. Určení rizikových faktorů je velmi časově náročná 

fáze řízení rizika. Hlavní rizikové oblasti jsou: trh, produkt, management, zdroje, inves-

tice, makroekonomická rizika, aj.Tato fáze by měla být zakončena písemným přehle-

dem všech rizik. 

Vzhledem k existenci velkého množství rizik u každého projektu, je nutné určit pouze ta 

rizika, která nejvíce daný projekt či podnikání ohrožují. To lze provést dvěma způsoby 

– expertním hodnocením či analýzou citlivosti. 

Pro kvalitní expertní hodnocení je potřeba nalézt pracovníky se znalostmi a zkušenost-

mi, kteří dokážou jednotlivá rizika ohodnotit. Existují dvě hlediska posuzování faktorů 

rizika. Prvním z nich je „pravděpodobnost výskytu faktoru“ a druhým „intenzita nega-

tivního vlivu“. Oba tyto faktory jsou rozděleny do pěti stupňů: 

 VM – velice malá pravděpodobnost výskytu/intenzita negativního vlivu, 

 M – malá pravděpodobnost výskytu/intenzita negativního vlivu, 

 S – střední pravděpodobnost výskytu/intenzita negativního vlivu, 
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 V – velká pravděpodobnost výskytu/intenzita negativního vlivu, 

 ZV – zvlášť vysoká pravděpodobnost výskytu/intenzita negativního vlivu. 

Obrázek 2 znázorňuje graf pro zobrazení faktorů rizika. Faktory, které jsou pro projekt 

velmi významné, je možné nalézt v horní části grafu, vyznačeny fialovou barvou. Hra-

nici mezi velmi významnými a méně významnými tvoří červená čára. Za nebezpečné 

lze tedy považovat nejen faktory, které mají vysokou pravděpodobnost výskytu a vyso-

kou intenzitu negativního dopadu, ale také faktory, kde je sice pravděpodobnost výskytu 

malá, ale jejich vznik by velmi negativně ovlivnil celý projekt.
72

 

Obrázek 2: Zobrazení významnosti faktorů rizika
73
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Rizika investičního projektu je možné stanovit číselně nebo nepřímo. Číselné určení se 

provádí pomocí „statistických charakteristik“ jako je rozptyl, střední hodnota či variační 

koeficient. Nepřímou metodou je vymezení pomocí „manažerských charakteristik“.
74

 

Poslední fází řízení rizik je nalézt opatření, která zajistí snížení negativního dopadu na 

projekt či jeho úplné odstranění. Odstranění těchto dopadů lze chápat jako preventivní 

opatření do budoucna. Využívají se například aktivity, které vedou ke snížení rizika, 

přesun rizika na někoho jiného, lepší získávání informací. Naproti tomu snížení nega-

tivního dopadu má za úkol, vzniklé riziko snížit na minimum (např. diverzifikace, flexi-

bilita projektu, pojištění).
75
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3 Analýza problému a současné situace 

V této kapitole se zaměřím na analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. Jelikož se bude 

jednat o nový projekt, který bude součástí nově vznikajícího podnikání, provedu PESTE 

analýzu a Porterův model 5-ti sil. Na základě poznatků z těchto analýz zpracuji SWOT 

analýzu, jejíž závěry budou důležité pro realizaci celého projektu. 

3.1 PESTE analýza 

V následující části provedu analýzu PESTE. Jedná se o rozbor vnějšího prostředí, který 

zahrnuje následující faktory: 

3.1.1 Politické a legislativní prostředí 

Centrum budu provozovat na základně živnostního oprávnění. Bude se tedy řídit záko-

nem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Další zákony, který v této souvislosti 

musí být dodrženy, jsou Zákon č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce, Zákon č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

Vzhledem k tomu, že prostory pro provozování musí být zrekonstruovány, bude pro nás 

důležitý také zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). V současné době se na daném místě nachází stodola (viz příloha 5, 6, 7 ), která 

bude ze zádní části opravena a bude zde vybudováno potřebné místo pro prodej.  

Pro provoz je důležité dodržet také vyhlášku č. 210/2004 Sb. o podmínkách a požadav-

cích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu 

s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu, která byla vyhlášena na zákla-

dě zákona č. 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích. 

Pro správné ekonomické řízení jsou důležité také Zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmu, Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti, Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdra-

votní pojištění, Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a do-

plnění některých souvisejících zákonů. 
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3.1.2 Ekonomické prostředí 

Životní úroveň obyvatelstva ovlivňuje nezaměstnanost a výše příjmů. Průměrná hrubá 

měsíční mzda činí 22 337 Kč za 1. – 4. čtvrtletí roku 2012, což je nárůst o 2,1%. 

Obecná míra nezaměstnanosti dosahuje hodnoty 5,4% za 4. čtvrtletí roku 2012. Oproti 

stejnému období předchozího roku se jedná o 0,4% pokles.
 76

 Nejvyšší nezaměstnanosti 

dosahují v Jihočeském kraji muži ve věku 15 – 24 let a to 2,4% a ženy ve věku 45 – 54 

let 3,1%.
77

 

3.1.3 Sociální prostředí 

Stálkov, spadající pod obec s rozšířenou působností Slavonice, se nachází v oblasti Jin-

dřichohradeckého okresu v Jihočeském kraji. Aktuální počet obyvatel činí 25. Počet 

obyvatel ve Slavonicích ke dni 31. 12. 2011 je 2 556.
78

 Do této oblasti během zimní 

i letní sezóny zavítají turisté z různých koutů České republiky. Naše zařízení chce oslo-

vit minimálně turisty z celého Jihočeského kraje, který má 628 336 obyvatel, dále 

z kraje Vysočina s počtem obyvatel 505 565, kraj Plzeňský s počtem 570 401obyvatel 

a v neposlední řadě kraj Středočeský s počtem 1 289 211obyvatel.
79

 Jelikož se obec 

Stálkov nachází téměř na hranicích s Rakouskem, je možné počítat také se zahraničními 

turisty.  

V současné době je velice moderní zajímat se o zdravý životní styl. Právě sport patří 

mezi faktory, které pozitivně ovlivňují lidské zdraví. Lidé, kteří vykonávají psychicky 

náročná povolání, si rádi odpočinou od stresu všedního dne a vyhledávají různé spor-
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tovní aktivity na uvolnění. Také velké množství lidí žijících ve velkých městech chtějí 

o víkendu či o dovolené využít čas aktivně. Proto často vyjíždějí právě do těchto oblastí, 

kde nacházejí odpočinek a možnost pohybu na čerstvém vzduchu. 

3.1.4 Technické a technologické prostředí 

Do této kategorie bude spadat nutnost použití pitné vody. Ta bude odebírána přípojkou 

ke studni z přilehlého objektu. Dále bude nutné zajistit připojení na centrální kanalizaci 

obce.  

Následně je zapotřebí zakoupit přímotop, který zajistí vytopení místnosti. Aby mohla 

být odebraná energie měřena, je zapotřebí instalovat elektroměr. 

3.1.5 Ekologické a klimatické faktory 

Na pozemku, který budu pronajímat od majitele, byly koncem roku 2012 uvedeny do 

provozu solární panely. Energie z těchto panelů slouží pro výhřev přilehlého objektu, 

který obývá 1 osoba trvale a 3 osoby přechodně. Tato energie bude také použita pro 

naše sportovní centrum.  

Jelikož se Stálkov nachází v přírodním parku Česká Kanada, chtěla bych se i já podílet 

na ochraně životního prostředí. V prvé řadě se zaměřím na ekologickou likvidaci odpa-

du a následně na maximální využití dřevěných doplňků. 

Důležitým faktorem, který při své analýze musím zvážit je počasí. Z průzkumu dat 

z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)
80

 vyplývá, že dochází k poklesu 

průměrné měsíční teploty vzduchu. Data byla srovnávána za období roku 2010 – 2012 

s dlouhodobým průměrem v letech 1961 – 1990. Současně dochází k nárůstu teplot 

vzduchu v měsících od března až do poloviny září. Ze získaných dat také vyplývá, že 
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oproti průměru dochází také k růstu počtu letních a tropických dní v letním období 

a mrazivých a ledových dní v měsících leden a únor. 

Na základě projektu VaV, který probíhal pod záštitou ČHMÚ
81

, došlo k odhadům změn 

teplot vzduchu na území ČR. Z projektu vyplynulo, že mezi lety 2010 – 2039 se očeká-

vá zvýšení teploty vzduchu o 1°C, které se dotkne více léta a zimy než jara a podzimu. 

Přestože data ukazují, že počasí hraje pro náš prospěch, jedná se o velmi rizikový fak-

tor.  

3.2 Porterův model 5 – sil 

3.2.1 Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví 

Bariéry vstupu na trh jsou v tomto odvětví minimální, proto je pro mě docela snadné 

začít zde podnikat. Stejně takto ale uvažuje konkurence. Hrozba vstupu nových konku-

rentů do odvětví je tedy poměrně vysoká.  

V daném odvětví existuje velké množství konkurenčních firem. V obci Stálkov však 

není žádná možnost rychlého občerstvení.  

3.2.2 Konkurence 

Mezi naše hlavní konkurenty budou patřit stravovací zařízení v okolních městech či 

vesnicích. Do Stálkova vedou čtyři příjezdové cesty. První cesta vede ze Slavonic, proto 

sem můžeme zařadit restaurace a hospody, které se tam nacházejí: 

 Restaurace Appetito 

Tato restaurace se nachází v turisty obdivovaném historickém centru Slavonic. Na-

bízí velkou řadu masových, rybích ale i bezmasých pokrmů. V letní sezóně je 
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možné využít posezení ve venkovní zahrádce. Kapacitně restaurace pojme až 

50 osob. Součástí je i salónek pro soukromé akce.
82

 

 Penzion Bejčkův mlýn 

Penzion je vystavěn těsně za cedulí města Slavonice směrem k obci Stálkov. Na-

chází se v přírodě, odkud je vidět na protější lesy a rybník. Penzion nabízí devate-

náct jedno až třílůžkových pokojů a pět chatek. V roce 2010 byl oceněn certifiká-

tem od Asociace hotelů a restaurací ČR, díky které získal pro kategorii PENZION 

třídu *** SUPERIOR. V letní sezóně je zde možné využít country salónek 

s kapacitou 60-80 osob, půjčovnu a úschovnu kol, či restauraci a bar 

s kulečníkem.
83

 

 Restaurace Besídka 

Besídka nabízí luxusní ubytovaní v osmi individuálně řešených pokojích, které ne-

sou jména po svých zakladatelích, jimiž jsou známé osobnosti, které můžete znát 

mimo jiné i z divadla Sklep. Restaurace nabízí kvalitní jídlo a pití, které vám bude 

servírováno v originálním keramickém nádobí z Maříže. Návštěvníci mají také 

možnost prohlédnout si obrazy v místní galerii, které si stejně jako keramiku z Ma-

říže mohou zakoupit.
84

 

 Hotel Alfa  

Další možnost ubytování a stravování poskytuje hotel Alfa s kapacitou lůžek 45 . 

Nachází se také v historickém centru města a umožňuje občerstvení na zahrádce.
85
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 Hotel Arkáda 

Zahrádku nabízí také Hotel Arkáda, který pojme do svých pokojů až 39 turistů. Ta 

je umístěna uprostřed slavonického náměstí. Zákazníkům hotel dává k dispozici 

hotelový rybník, bar či restauraci, ale také jim poskytuje možnost vypůjčit si ko-

la.
86

 

 Hotel Petrik 

Nejnověji otevřený hotel je právě Hotel Petrik, který společně s letní zahrádkou 

poskytuje prostory pro konference či oslavy. 
87

 

 Hospůdka v mázhauzu 

Občerstvení s letní zahrádkou je možné nalézt i v této hospůdce.  

 Pivnice U Huberta  

Pro milovníky večerní zábavy, je zde Pivnice u Huberta, která ve večerních hodi-

nách provozuje diskotéku. 

I když se turisté občerství v těchto zařízeních, které spojí s prohlídkou renesančního 

města, nemusí to znamenat, že už nenavštíví naše centrum.  Cesta ze Slavonic směrem 

na Stálkov je dlouhá 6,8 km a jedná se o dosti kopcovitý terén. Po zdolání této vzdále-

nosti si řada turistů ráda odpočine a posilní v našem centru.  

Další cesta vede z Landštejna, zde je možné navštívit čtyři stravovací zařízení: 

 Landštejnský dvůr & McKelt 

Jedná se hotel a restauraci s celoročním provozem s kapacitou až 75 osob. V letní 

sezóně je zde otevřená zahrádka pro 30 osob, dětské hřiště a rychlé občerstvení 
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„Ovčín“ s kapacitou 200 osob, kde se pořádají různé kulturní akce. Celoročně 

Landštejnský dvůr nabízí prostory pro svatby či konference.
88

 

 Hospoda Holubník 

Nabízí občerstvení a jednodenní večerní akce v letní sezóně.  

 Občerstvení na Hradě 

Přímo na Hradě se nachází kiosek s občerstvením a nápoji.
89

 

 Cyklocamp pod Landštejnem 

V Cyklocampu je možné se ubytovat jednak v chatkách, nebo ve stanech či kara-

vanech, díky tomu spadá do kategorie levného ubytování. Poskytuje turistům 

úschovnu a servis kol či občerstvení v BikeBaru.
90

 

Ve Starém Městě pod Landštejnem, kudy se projíždí cestou na hrad Landštejn, se na-

chází dvě stravovací zařízení - Hostinec "U KOBLÍŽKŮ II" a Penzion ADRIA.
91

 

Poslední příjezdová cesta vede z Českého Rudolce, kde se nachází také dvě zařízení.  

Prvním z nich je Pension a restaurace RUDOLEC
92

, který nabízí široký výběr jídel 

a pití. Dalším ubytovacím a občerstvovacím zařízením je Penzion Čas, jež je umístěn 

u kostela sv. Jana Křtitele.
93

 V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce novogotic-
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kého zámku v Českém Rudolci. Výstupem rekonstrukce bude čtyřhvězdičkový hotel 

s možností sportovního vyžití. Součástí rekonstrukce je také naproti zámku se nacháze-

jící chátrající zájezdní hostinec. Cílem je vybudovat ubytování pro cyklisty a sportovně 

založené jedince.  

Konkurenti z oblasti opravy se nachází ve Slavonicích – Sport U Čápů, kde je půjčovna 

i opravna kol a sportovního vybavení, ale také prodejna a půjčovna Petr Kuňkal Cyklo-

sport Dačice. Opravu kol nabízí také Zámečnictví Kněžíček, který sídlí přímo ve Stál-

kově. 
94

 

Za konkurenta přímo v obci Stálkov lze považovat tři ubytovací zařízení. Ti však nena-

bízí rychlé občerstvení a možnost zakoupení potřebného vybavení, jako moje sportovní 

a informační centrum, poskytují ale možnost ubytování s kuchyňkou. Proto se dá říci, že 

tato zařízení nebudou naším přímým konkurentem. Naopak nám můžou přilákat turisty, 

kteří se budou chtít před cestou posilnit. Zařadit by se daly spíše do komplementů. 

Prvním z těchto substitutů je Chalupa STÁLKOV č. p. 36
95

, která nabízí ubytování ve 

třech apartmánech s celkovou kapacitou 12 lůžek. Toto zařízení však neposkytuje po-

hostinství, návštěvníci zde mají vybavené kuchyňky, ve které si mohou sami vařit. Dal-

ším podobným konkurentem je CYKLOPENZION STÁLKOV
96

, který sídlí v bývalé 

budově školy. Maximální kapacita je 6 osob. Ani toto zařízení nenabízí občerstvení. Je 

zde stejně jako na Chalupě pouze plně vybavená kuchyňka. Posledním ubytovacím za-
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 Cyklistika. Turistické informační centrum [online]. 2013 [cit. 2013-04-05]. Dostupné z: 
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řízením je Pension NA KONCI SVĚTA
97

, který se nachází také přímo ve Stálkově a má 

kapacitu do 16 osob.
98

 

3.2.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Jelikož pro dodavatele nebude naše centrum zajímavým zákazníkem, kvůli kterému by 

byli ochotni přivést zboží do malé vsi, je potřeba zvolit jinou taktiku. Jednou z možností 

je vyjednat si podmínky s dodavatelem, který dováží zboží do okolních výše zmíněných 

lokací. Řada z nich projíždí touto vesnicí, nebo to mají pouze pár kilometrů. 

Pro základní občerstvení bychom využili dodavatele ze Slavonic. Vzhledem ke krátké 

vzdálenosti mezi těmito místy, by nebyl problém dojíždět si osobně pro čerstvé potravi-

ny. Zboží potřebné pro cyklisty či běžkaře bychom nakupovali prostřednictvím místní 

prodejny se sportovním vybavením. U všech těchto dodavatelů je potřeba vyjednat dob-

ré dlouhodobé podmínky spolupráce. Případně bych zboží mohla nakupovat osobně 

v hypermarketech. 

3.2.4 Vyjednávací síla zákazníků 

Našimi zákazníky budou lidé, kteří si chtějí aktivně odpočinout od stresu všedního dne, 

a také milovníci sportovních aktivit. Tato oblast České Kanady je díky rozsáhlým les-

ním a vodním plochám a také mírně kopcovitému terénu rájem pro cyklisty. Právě lesy 

jsou místními i turisty velmi navštěvovány hlavně z důvodu velkého naleziště hub 

a borůvek. Vyšší nadmořská výška a drsnější podnebí zajišťují dobré sněhové podmín-

ky, které ocení hlavně běžkaři.  

Naše sportovní a informační centrum mohou tedy využít návštěvníci po celý rok. 
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3.2.5 Hrozba substitutů 

Po provedeném průzkumu konkurence můžu konstatovat, že moje centrum nemá žádné 

substituty, kteří by nabízeli stejnou skladbu produktů jako já. Samozřejmě v okolí exis-

tuje velké množství zařízení, které poskytují občerstvení všeho druhu. Je zde možné 

také nalézt opravny kol a servisy. Žádné z nich, ale nenabízí spojení občerstvení, servi-

su a posilovny na jednom místě. 

3.3 Segmentace trhu 

V této části se zaměřím na segmentaci trhu na základě následujících kritérií:  

 Geografické kritérium 

Dle tohoto kritéria za své zákazníky mohu považovat nejen obyvatele Stálkova 

a přilehlého okolí, ale také všechny obyvatele republiky. Protože se tato obec na-

chází téměř na hranicích s Rakouskem, je možné očekávat přiliv turistů odtud. 

 Demografické kritérium 

Pokud se nebude jednat o místní obyvatelstvo, které mé centrum navštíví a poté 

půjdou nebo pojednou domů, dá se očekávat, že návštěvníky budou lidé na dovo-

lené. Zpravidla sem můžeme zařadit rodiny s dětmi, manželské páry či skupiny 

přátel. 

 Sociopsychologické kritérium 

Za hlavní zákazníky považuji turisty, kteří mají rádi aktivně strávenou dovolenou. 

Jsou to lidé, kteří se cyklistice nebo jízdě na běžkách věnují rekreačně. Jejich jízda 

se většinou spojená s prohlídkou města či památek. Cílem tedy není ujetí spousty 

kilometrů v určitém čase. 
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3.4 SWOT analýza  

3.4.1 Jednotlivé faktory analýzy 

Silné stránky 

1. minimální náklady na provoz, 

2. celoroční provoz, 

3. dobré umístění provozovny, 

4. jediná možnost občerstvení v dosahu 4 km, 

5. ekologický přístup. 

Slabé stránky 

1. nekomplexní služby, 

2. nezkušenost v daném oboru podnikání, 

3. malé množství místních obyvatel. 

Příležitosti 

1. rozšíření běžkařské stopy, 

2. zahraniční klientela, 

3. spolupráce s místními dodavateli, 

4. dobré sněhové podmínky, 

5. hodně slunečných dnů. 

Hrozby 

1. vliv sezónnosti, 

2. špatné sněhové podmínky, 

3. mnoho deštivých dní, 

4. špatná dostupnost veřejnými dopravními prostředky, 

5. noví konkurenti v dané oblasti, 
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6. omezení místní samosprávy, 

7. tvorba nových stezek a tratí mimo naší lokalitu. 

3.4.2 Popis jednotlivých faktorů SWOT analýzy 

Silné stránky 

Jak bylo zmíněno v kapitole 3.1.5, pozemek budu pronajímat od majitele za 100 Kč 

měsíčně a energie od něj bude čerpána ze solárních panelů za symbolickou částku. Tím 

ušetřím nemalou finanční částku. 

Díky příhodným podmínkám jak v letním, zimním ale i přechodném období, je tedy 

silnou stránkou to, že naše sportovní a informační centrum může být v provozu celoroč-

ně.  V letním období si zde na své přijdou cyklisti i pěší, kteří jen projíždějí kolem, ale 

také ti, kteří za zdejší přírodou přijeli cíleně. Naproti tomu v zimě uvítají zase běžkaři 

možnost občerstvení či posezení v teple. 

Další silnou stránkou je také fakt, že přímo ve Stálkově žádné z ubytovacích zařízení 

nenabízí občerstvení. Jedinou možností ubytovaných osob je připravit si jídlo 

v kuchyňkách svých penzionů nebo zdolat vzdálenost 4 km a občerstvit se tam. Občer-

stvení nebude výhodné jen pro osoby ubytované ve Stálkově, ale také pro ty, kteří si 

přes tuto ves naplánují svojí trasu, a nebo pro chalupáře, který je zde nemalé množství. 

I když si turisté zastaví na oběd například ve Slavonicích, který spojí s prohlídkou toho-

to krásného renesančního města, nebo na Landštejně, kde je možné navštívit zříceninu 

tohoto hradu, po náročném kopcovitém terénu si zajisté rádi znovu odpočinou a posilní 

se. Z toho také plyne, že provozovna bude umístněna na strategickém místě. 

Jelikož se tato obec nachází v přírodním parku České Kanady, potřeba ekologického 

přístupu je zde jednoznačná. Naše sportovní a informační centrum se bude zaměřovat na 

ekologickou likvidaci odpadu, ale také bude využívat dřevo, jako stavební prvek či pro 

potřeby konstrukce doplňkového vybavení. Představa železných či plastových židlí, je 

pro mě nemyslitelná. 

 



Analýza problému a současné situace  

52 

 

Slabé stránky 

Za slabou stránku lze zajisté považovat nekomplexnost služeb. Lidé plánující dovolenou 

si rádi objednají ubytování, kde budou mít zajištěnou alespoň snídani. Z tohoto důvodu 

se většina lidí ubytuje raději ve městě nebo velkém penzionu, kde požadovaný servis 

dostanou. Naše centrum bohužel ubytování nenabízí a ostatní ubytovací zařízení ve 

Stálkově zase nenabízí občerstvení. Proto je potřeba zvolit si jinou taktiku na nalákání 

zákazníků. 

Velkou nevýhodou je pro mě také nezkušenost v daném oboru podnikání a vlastně 

i celková nezkušenost s podnikáním. Na základě toho musím velkou řadu věcí nastudo-

vat a zjistit. Mezi takové patří například to, že nemám odbornou způsobilost 

k provozování níže uvedených živností, a proto potřebuji tzv. odpovědného zástupce.  

Další slabou stránkou je fakt, že v obci Stálkov žije malé množství stálých obyvatel 

a většina z nich jsou lidé důchodového věku. Naše centrum bude těžit pouze z chalupářů 

a turistů. 

Příležitosti 

Hlavním faktorem, který má vliv na celý podnikatelský záměr, je počasí. Právě na něm 

záleží, zda sezóna (ať už zimní či letní) bude úspěšná nebo ne. Jedná se o faktor, který 

řadíme jak do příležitostí, tak i do hrozeb, jelikož ho nemůžu nijak ovlivnit. 

Velkou příležitostí je pro nás rozšíření běžkařské stopy, která bude začínat právě v obci 

Stálkov. V současnosti došlo k potvrzení rozšíření a do zimy 2014 by měla být trať sou-

částí ostatních tras, které se v okolí nachází. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole o dodavatelích, naším záměrem je požádat o spolupráci 

místní dodavatele. Právě spolupráce s nimi je pro nás velkou příležitostí hlavně z důvo-

du, krátké dojezdové vzdálenosti a úspoře nákladů. 

Oblast, kde plánuji vybudovat centrum, se nachází pár kilometrů od rakouských hranic. 

Z tohoto důvodu je pravděpodobné očekávat i příliv zahraničních turistů. Dalším důvo-
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dem je také existence cyklostezky podél hranic u Nové Bystřice. I tito sportovci mohou 

být našimi zákazníky. 

Hrozby 

Fakt, že autobus tímto místem projíždí jednou maximálně dvakrát denně, nutí turisty 

využít k dopravě vlastní prostředky. Aby běžkaři (houbaři) mohli vyrazit na túru, musí 

vyžít vlastních prostředků, aby se do tohoto místa dostali. 

Jak již bylo zmíněno, neexistují žádné bariéry vstupu nových konkurentů na trh. Protože 

Česká Kanada je oblast, která každoročně láká mnou turistů, je pravděpodobné, že se 

nové firmy budou snažit vymyslet nová lákadla, která tyto zákazníky přivedou přímo 

k nim. 

3.4.3 Matematické zhodnocení 

V předchozí kapitole jsem uvedla jednotlivé faktory a rozdělila je do skupin podle toho, 

zda vycházejí z vnitřního prostředí firmy, firma je tedy může ovlivnit, a nebo z vnějšího 

prostředí firmy, které firma nemůže ovlivnit přímo. Současně jsou v kapitole jednotlivé 

faktory důkladně popsány.  

V této části se zaměřím na matematické vyjádření jednotlivých faktorů SWOT analýzy. 

Následující čtyři tabulky zachycují faktory, které na základě teoretické části ohodnotím 

podle jejich důležitosti. Následně dojde k součtu hodnot pro jednotlivé faktory a procen-

tuální vyjádření váhy těchto faktorů. Z uvedených vyberu tři, které mají tuto váhu nej-

vyšší a použiji je do tabulky 9. 

Tabulka 5: Silné stránky
99

 

  S1 S2 S3 S4 S5 součet váha % 

S1 x 0,5 1 0,5 1 3 28,57 

S2 0,5 x 0,5 1 1 3 28,57 

S3 0 0,5 x 0 1 1,5 14,29 

S4 0,5 0,5 1 x 1 3 28,57 

S5 0 0 0 0 x 0 0,00 

                                                 
99

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 6: Slabé stránky
100

 

  W1 W2 W3 součet váha % 

W1 x 0 1 1 33,33 

W2 1 x 1 2 66,67 

W3 0 0 x 0 0,00 

Tabulka 7: Příležitosti
101

 

 
O1 O2 O3 O4 O5 součet váha % 

O1 x 1 1 0,5 0,5 3 30 

O2 0 x 0,5 0 0 0,5 5 

O3 0 0,5 x 0 0 0,5 5 

O4 0,5 1 1 x 0,5 3 30 

O5 0,5 1 1 0,5 x 3 30 

Tabulka 8: Hrozby
102

 

 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 součet váha % 

T1 x 0 0 1 0,5 0 0 1,5 7,32 

T2 1 x 0,5 1 1 1 0,5 5 24,39 

T3 1 0,5 x 1 1 1 0,5 5 24,39 

T4 0 0 0 x 0 0 0 0 0,00 

T5 0,5 0 0 1 x 1 0 2,5 12,20 

T6 1 0 0 1 0 x 0 2 9,76 

T7 1 0,5 0 1 1 1 x 4,5 21,95 

3.4.4 Hodnocení intenzity vzájemných vztahů 

V následující tabulce je možné vidět spojení všech čtyřech faktorů do jedné tabulky. 

Dochází zde k hodnocení intenzity vztahů mezi silnými/slabými stránkami a příleži-

tostmi/hrozbami. Výsledkem je pro nás horizontální a vertikální suma jednotlivých fak-

torů. Tu je možné vidět v tabulce 9. 
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 Zdroj: vlastní zpracování 
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 Zdroj: vlastní zpracování 
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 Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 9: SWOT matice
103

 

 
S1 S2 S4 součet W1 W2 W3 součet 

O1 2 4 4 10 1 1 1 3 

O4 2 5 4 11 2 1 2 5 

O5 4 5 4 13 2 1 2 5 

 
8 14 12 68 5 3 5 26 

T2 -2 -5 -4 -11 1 1 1 3 

T3 -4 -5 -4 -13 1 1 1 3 

T7 1 -4 -4 -7 1 -2 1 0 

součet -5 -14 -12 -62 3 0 3 12 

Tabulka 10: Zhodnocení matice
104

 

 
S W 

O 68 26 

T -62 12 

 

Provedené matematické zhodnocení SWOT analýzy ukázalo, že bychom se měli zamě-

řit na strategii Maxi – Maxi. Cílem je tedy využít silných stránek na získání výhody.  
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 Zdroj: vlastní zpracování 

104
 Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Vlastní návrhy řešení 

V předchozí kapitole jsem se věnovala analýze problémů a současné situace. Na základě 

těchto poznatků navrhnu řešení pro vybudování sportovního a informačního centra.  

4.1 Vymezení oblasti 

Své sportovní a informační centrum jsem se rozhodla vybudovat v malé obci jménem 

Stálkov, která se nachází v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji. Toto centrum 

bude vystavěno na poměrně rozsáhlém pozemku, který je ve vlastnictví mé sestry. Na 

tomto místě se nachází také budova, které se využívá jako sklad dřeva a nářadí. V roce 

2012 zde byla zrekonstruována střecha společně se sklepem a na základě projektu Zele-

ná úsporám došlo k instalaci fotovoltaických panelů. Právě tuto budovu bych ráda vyu-

žila k realizaci svého podnikatelského záměru. 

Obec Stálkov se nachází v oblasti přírodního parku České Kanady, která se rozkládá na 

ploše 283m
2
. V příloze 1 je červeně zaznačena hranice, která park vymezuje. Ta je tvo-

řena následujícími obcemi: Český Rudolec, Číměř, Člunek, Heřmaneč, Horní Pěna, 

Hospříz, Kačlehy, Kunžak, Nová Bystřice, Slavonice, Staré město pod Landštejnem 

a Studená.
 105

 Pro oblast přírodního parku jsou typické rozsáhlé lesní porosty, jež jsou 

rájem pro houbaře či sběratele lesních plodů, ale také pro ty, kteří dokážou ocenit krásu 

kamenných útvarů. Najdeme zde také nemalý počet rybníků, rovinných luk a polí, které 

přecházejí opět v les. Snahou přírodního parku je zachovat krásy přírody společně se 

životním prostředím.
106

 Kromě pěší turistiky po vyznačených trasách je oblast navště-

vována cyklisty. Ze Stálkova je možné se vydat několika směry a naplánovat si velký 

počet kratších či delších tras, které lze spojit s prohlídkou přírody či okolních měst. 

V neposlední řadě je tato oblast významná i pro milovníky zimní turistiky. Běžkaři mo-
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hou využít šest hlavních běžkařských okruhů, které lze vzájemně propojit podle poža-

dované délky trasy.
107

 Seznam tras je uveden v příloze, viz příloha 2. 

4.2 Základní informace o zakládané firmě 

Centrum budu provozovat vlastním jménem na základně živnostenského oprávnění. 

Servis kol, lyží a prodej sportovního vybavení budu vykonávat na základě živnosti ohla-

šovací volné:  „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona“. V rámci této živnosti existuje seznam oborů činností. Je nutné z uvedeného 

formuláře
108

, který je platný pro všechny živnostenské úřady, vybrat si ty obory činnos-

tí, které budu potřebovat pro své podnikání. Vyplněný formulář je uvedený v příloze 

3 a 4. Některé z nich prozatím nebudu potřebovat, ale vzhledem k tomu, že poplatek za 

libovolný počet oborů činností činní 1 000 Kč, vyberu si jich větší množství. 

Pro provoz občerstvení je potřeba oprávnění pro „Hostinskou činnost“, které spadá do 

živností řemeslných. V případě této živnosti je zapotřebí doložit živnostenskému úřadu 

odbornou způsobilost. Vzhledem k tomu, že nesplňuji podmínky pro prokázání odborné 

způsobilosti, je potřeba pro provozování hostinské činnosti najít tzv. odpovědného zá-

stupce, který tyto podmínky splňovat bude. Jeho úkolem bude také za provoz dané čin-

nosti zodpovídat. Tuto osobu určím na živnostenském úřadě, je potřeba získat její sou-

hlas, potvrzení, že není zodpovědnou osobou v podobném oboru podnikání, a prohláše-

ní o bezúhonnosti. 
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Tabulka 11: Informace o zakládané firmě
109

 

Název SIC Stálkov 

Sídlo Stálkov 8, 378 81 Slavonice 

Zahájení provozu 1. května 2014 

Vlastník, provozovatel Bc. Veronika Kloiberová 

Forma podnikání OSVČ 

4.3 Současný stav a nutnost rekonstrukce 

4.3.1 Současný stav 

V současnosti se na místě budoucího centra nachází budova, která slouží jako sklad 

dřeva a nářadí (viz příloha 5, 6). V loňském roce došlo k rekonstrukci střechy. Vyměně-

ny byly dřevěné trámy, na které byla umístěna nová krytina. Současně došlo k instalaci 

fotovoltaických panelů. Tento krok byl uskutečněn jednak z důvodu dobře orientované-

ho umístění stodoly na jih – jihovýchod a také z důvodu využití výhodného projektu 

Zelená úsporám.  

Před dvěma lety došlo také k rekonstrukci sklepa, který se nachází v prostorách pláno-

vané výstavby centra. Původní záměr majitele byl využívat tyto prostory na skladování 

brambor či zeleniny, proto došlo k jeho odvodnění a renovaci. Součástí dohody 

s majitelem bude možnost využívat tento sklep pro skladování potravin, které budou 

prodávány v našem centru.  

4.3.2 Rekonstrukce 

Pro správné fungování celého projektu je nutné zakoupit také čističku odpadních vod. 

Ta musí být napojena do místní centrální kanalizace a to pomocí cca 10 m dlouhé od-

vodní kanalizace, kterou bude nutné vybudovat. Zapojení provede níže zmíněná staveb-

ní firma. Toto napojení vyžaduje speciální povolení, které je možné získat na přísluš-

ném Vodoprávním úřadě v Dačicích. 
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V současnosti má uvedená budova pouze 4 holé zdi. Cílem celého projektu je vybudo-

vat jednak místnost pro umístění posilovny. Její součástí musí být záchody a sprcha 

zvlášť pro pány a zvlášť pro dámy. Dále bude potřeba místnost, která bude sloužit pro 

servis kol, lyží a případný prodej sportovních potřeb. Poslední velkou částí budou míst-

nosti pro občerstvení. Jedná se o prostor pro zákazníky s posezením, prodejní pult 

s možností vystavit prodávané zboží. Ta bude spojena s kuchyňkou, kde se bude připra-

vovat občerstvení a skladovat zbytek potravin, které nebude nutné dávat do sklepních 

prostor. A jako poslední je nutné vybudovat zázemí pro zaměstnance, tedy šatnu se spo-

lečenskou místností v jednom a WC. 

Na provedení této rozsáhlé rekonstrukce je zapotřebí objednat stavební firmu. Hlavním 

požadavkem na tuto firmu bude, aby zajistila veškeré nutné úpravy, které vyústí 

v existenci požadovaného objektu. Mezi tyto úpravy patří například zhotovení podlah, 

stěn, stropů a jejich nabílení, veškeré rozvody včetně elektroinstalací a vodoinstalací. 

Součástí rekonstrukce bude také renovace trámového stropu ze dřeva. Jelikož se nachá-

zíme v přírodním parku České Kanady, obec Stálkov leží mezi lesy, je téměř mojí po-

vinností vybavit centrum nábytkem ze dřeva. V truhlářství si tedy nechám vyrobit stoly, 

židle jak venkovní, tak i vnitřní, obslužný pult, poličky, směrovače, které budou značit 

cestu k mému centru, stojany na kolo, aj. Tuto výrobu zadám firmě Truhlářství Petr 

Kloiber.  

Celá tato rekonstrukce bude zpracována projektantem do projektové dokumentace. Jed-

ná se o základní a nejdůležitější dokument celé rekonstrukce, na jehož základě musí být 

provedeny úpravy. Součástí projektové dokumentace bude také vyjádření Krajské hygi-

enické stanice a Hasičského záchranného sboru v Jindřichově Hradci.  

Zpracování projektové dokumentace je velmi časově a finančně náročné. Abych byla 

schopná aspoň přibližně odhadnout cenu celé rekonstrukce, poprosila jsem o pomoc 

svého známého ze Stavebního úřadu. Cena se počítá pomocí cenových ukazatelů ve 

stavebnictví pro rok 2013. Nejjednodušším způsobem oceňování staveb je využití úče-

lových měrných jednotek, které se běžně používají ke stanovení předpokládané ceny 

staveb. Základní třídění vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO), ze 
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které plyne, že cena rekonstrukce zastavěné plochy o výměře 200m
2
 bude činit přibližně 

950 000 Kč. 

Před zahájením rekonstrukce je nutné získat stavební povolení na příslušném Stavebním 

úřadě ve Slavonicích. Vzhledem k typu rekonstrukce se pokusím jednat s tímto úřadem 

o přestavbě formou veřejnoprávní smlouvy. Jelikož vypracování této smlouvy je také 

hrazeno nemalou částkou, požádám o její vypracování svého známého z úřadu, který mi 

ji vypracuje zadarmo. Díky tomu dojde k úspoře nákladů. 

Po skončení práce stavební firmy a montáži dřevěných produktů, je zapotřebí dovybavit 

centrum. Bude nutné zajistit chladící vitrínu na produkty, které podléhají zkáze, a pití 

hlavně pro teplejší období.Tu se pokusím získat od dodavatele piva. Potřeba bude také 

kávovar, varná konvice, párkovač, mikrovlnná trouba a samozřejmě pokladna. Dále 

musím provést nákup nádobí, příborů a jiného potřebného vybavení. Náklady na tyto 

nezbytnosti jsou stanoveny v kapitole finanční plán. 

Pro správné fungování provozu je také nutné přihlásit popelnici pro odvoz odpadu pří-

padně uskutečnit dohodu, která zajistí ekologickou likvidaci odpadu. To provedu 

smluvně s firmou A.S.A. Dačice a příslušným obecním úřadem. 

4.3.3 Stanovení podmínek pronájmu 

Pronájem bude probíhat na základě smlouvy o pronájmu, kde budou stanoveny následu-

jící podmínky.  

Pronájem budovy bude po domluvě s majitelem stanoven na 10 000 Kč měsíčně. Jeli-

kož je v současné době objekt, který si chci pronajmout v horším stavu, dohodla jsem se 

s majitelem na následujícím. Rekonstrukce, kterou provedu a budu hradit já, bude pova-

žována za zvelebení objektu majitele. Nájem ve stanovené výší bude tedy odložen do té 

doby, než dojde k umoření částky, kterou do rekonstrukce budu muset vložit.  

Umoření mé investované částky je možné vidět v následující tabulce. 
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Tabulka 12: Pomyslný splátkový kalendář pronajímatele
110

 

Rok Dlužná částka Splátka Úrok Úmor 

0 1 001 000 Kč -  -  -  

1 921 000 Kč 130 050 Kč 50 050 Kč 80 000 Kč 

2 801 000 Kč 166 050 Kč 46 050 Kč 120 000 Kč 

3 681 000 Kč 160 050 Kč 40 050 Kč 120 000 Kč 

4 561 000 Kč 154 050 Kč 34 050 Kč 120 000 Kč 

5 441 000 Kč 148 050 Kč 28 050 Kč 120 000 Kč 

6 321 000 Kč 142 050 Kč 22 050 Kč 120 000 Kč 

7 201 000 Kč 136 050 Kč 16 050 Kč 120 000 Kč 

8 81 000 Kč 130 050 Kč 10 050 Kč 120 000 Kč 

9 0 Kč 85 050 Kč 4 050 Kč 81 000 Kč 

Celkem   1 251 450 Kč 250 450 Kč 1 001 000 Kč 

 

Z uvedeného vyplývá, že pokud budeme uvažovat splacení ve stejné výši, jako je bu-

doucí hodnota pronájmu, celková doba splacení bude trvat devět let. Po uplynutí této 

doby začnu pronajímateli platit nájem ve výši 10 000 Kč za měsíc. Úrok, který ze splát-

kového kalendáře plyne, lze považovat za odměnu, která mi připadne za zvelebení ob-

jektu. Jedná se o částku, kterou ušetřím odložením nájmu. Pokud by se tato situace neu-

přesnila mohlo by dojít po rekonstrukci k vypovězení smlouvy od majitele, který by 

díky tomu získal upravený objekt zcela zdarma. 

Součástí této smlouvy bude také možnost odebírat energii z fotovoltaických panelů. 

Toto zařízení přijímá energii ze slunečního svitu, proto je jeho využití výnosné více jak 

3/4 roku. Už několika měsíční provoz přes zimní období ukázal, že je tato elektrárna 

poměrně velkou úsporou pro přilehlý objekt majitele. I přes snahu maximálního užití 

není vyrobená energie spotřebovávána, proto možnost jejího využití v našem centru 

zapadá do našeho společného podnikání. Spotřebovaná energie v našem centru bude 

měřena pomocí podružného elektrického měřidla. Současně bude nutné pořízení pří-
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motopu, který bude suplovat funkci radiátoru a zajistí teplo v daném objektu. Na zákla-

dě smlouvy s majitelem bude dohodnuta cena za čerpání energii na 2 Kč za 1 kW. 

Mezi další problémy, které je nutné ve smluvně vymezit, patří odběr vody. Jelikož tento 

objekt má vybudovanou vlastní studnu, je nejlepším řešením čerpat vodu odtud. Proza-

tím by byla cena čerpané vody stanovena paušálně na 500 Kč ročně.  

Jak již bylo zmíněno, součástí dohody je také možnost využívat sklepních prostor pro 

skladování potravin (viz příloha 7). Stálá teplota sklepa je +6°C, která přesně vyhovuje 

pro skladování např. nápojů. Díky této možnosti ušetřím peníze za pořízení chladících 

zařízení. Dohodnuta bude také možnost využívat příjezdovou cestu a přilehnou louku, 

která bude sloužit i jako parkoviště, a zároveň bude v zimních měsících udržována. Před 

vstupem do centra, jak již bylo zmíněno, bude vystavěno také posezení. 

4.4 Marketingový plán 

V této kapitole se zaměřím na tvorbu marketingového mixu, jehož součástí je stanovení 

produktu, ceny, distribuce a propagace. Dále se pokusím vytvořit časový harmonogram 

přípravných činností, které jen nutné vykonat před otevřením centra. Na základě toho 

provedu pomocí metody CPM výpočet doby trvání celého projektu a určím tzv. kritické 

cesty. 

4.4.1 Produkt 

Prvořadým úkolem mého sportovně informačního centra je poskytnout občerstvení ko-

lem jdoucím, jedoucím či těm, kteří se z malé vesničky na túru teprve vydají. 

V základní nabídce budou nápoje jako: pivo, čaj, káva, grog, limonáda, voda, destiláty. 

Vzhledem k tomu, že se nacházíme v malé vesnici a v dosahu pár kilometrů je možné se 

dostatečně občerstvit v kvalitních restauračních zařízeních, bude naše centrum nabízet 

pouze základní občerstvení formou fastfoodu. K dispozici zde bude prozatím čerstvé 

pečivo sladké i slané, domácí bagety, párek v rohlíku, obyčejné a čokoládové sušenky. 

Na své si zde přijdou i opravdoví sportovci, protože v nabídce budou také iontové nápo-

je a energetické tyčinky, které každému dodají ve velmi krátkém čase požadované 

množství energie. V letních měsících bude naše nabídka rozšířena o produkty typu 
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zmrzlina, větší množství chlazených nápojů, případně točených limonád. V zimních 

měsících se naopak budeme snažit nabídnout větší množství produktů na zahřátí. 

Dále centrum bude nabízet možnost opravy kol a lyží. Specializovaný technik poskytne 

zákazníkům základní opravu kol (např. opravu spadlého řetězu, přitažení brzd či opra-

vení drobných poruch), voskování lyží a jejich základní opravu. Dále zde bude možnost 

také zakoupit základní vosky na běžky, ale také potřebné produkty, které by mohly vý-

letníkům přijít vhod.  

V neposlední řadě zde bude vybudována malá posilovna, která prozatím bude mít jen 

pár strojů. Rekreanti i chalupáři, kteří, zde tráví víkendy, budou mít možnost aktivně 

relaxovat. Velmi často se stává, že si lidé objednají týdenní pobyt v České Kanadě 

a počasí jim nebude přát. Řada z nich bude hledat náhradní program a ráda si zpříjemní 

pobyt právě v posilovně.  Někteří také rádi spojí procházku na čerstvém vzduchu 

s následným posílením svalů právě v posilovně. V plánu mám nákup několika strojů, 

které je možné nalézt v tabulce 11 v kapitole finanční plán. Protože jsme centrum, které 

předpokládá převážně návštěvu cyklistů a běžkařů, i naše posilovna nabízí možnost tré-

novat na běžkařském a veslařském trenažéru i na rotopedu. Právě tyto stroje mohou 

uspokojit zákazníky, protože budou suplovat venkovní aktivity za nepříznivého počasí.  

4.4.2 Cena 

Úvahy o ceně jsou další důležitou částí při tvorbě projektu. Centrum bude nabízet růz-

norodé produkty, jejichž cena bude stanovena na základě konkurence. Do úvah budou 

zahrnuty i náklady na jednotlivé produkty. Stanovené ceny je možné vidět v příloze 8. 

V centru bude prozatím možné platit jen hotově. Ke změně by došlo jen v případě po-

žadavků zákazníků.  

4.4.3 Distribuce 

Jelikož naše sportovní a informační centrum poskytuje produkt v podobě občerstvení 

ale i služby týkající se servisu a možnosti navštívit posilovnu, je nutné, aby byla zvole-
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na přímá distribuce k zákazníkovi. Tedy vše zmíněné bude poskytováno na uvedeném 

místě v obci Stálkov. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole analýza dodavatelů, dovoz čerstvého pečiva bude zajiš-

těn od lokální pekárny. Spolupráce by byla vyjednána se společností PEROS s.r.o., kte-

rá sídlí ve Slavonicích a nabízí čerstvé pečivo různého druhu.  

Produkty, které mají delší trvanlivost, budu nakupovat sama v hypermarketech či vel-

koobchodech. Nejlepší se mi prozatím jeví obchodní řetězec Makro. Nákupy mohou být 

uskutečňovány podle potřeby, stejně tak sortiment se může díky tomu odvíjet od přání 

zákazníků. 

Za hlavního dodavatele lze tedy považovat dodavatele piva. Jak již bylo zmíněno, jsme 

malé centrum, které není pro dovozce velkým lákadlem. Je tedy nutné zvolit takového 

dodavatele, který přes Stálkov projíždí a zastávka zde pro něj nebude problém. Či tako-

vého, který dodává do nedalekých okolních měst. Můj osobní průzkum ukázal, že je 

možné oslovit Plzeňský Prazdroj, který kromě alkoholického piva může poskytnout 

i nealkoholické – Birell. Výhodou spolupráce s pivovarem je získaní skleniček, podtác-

ků, ubrusů a jiných reklamních předmětů, díky kterým naše centrum ušetří pořizovací 

náklady. Zbytek potřebného nádobí a jiných věcí bude zajištěno vlastním nákupem. 

Výběr dodavatele sportovního vybavení bude fungovat na principu výběru dodavatele 

piva. Pokusím se kontaktovat místní konkurenty a vyžádat si od nich informace o doda-

vatelích. Ty bych následně oslovila a pokusila se s nimi vyjednat podmínky pro dovoz 

potřebného zboží do našeho centra. Případně bych zboží nakupovala také v velkých 

obchodních centrech. 

4.4.4 Propagace 

Tvorba webových stránek 

V první řadě je v dnešní době rozmachu technologií nutné vybudovat webové stránky. 

Právě na nich návštěvníci získají základní údaje o našem sportovním a informačním 

centru. Naleznou zde jednak informace o tom, kde se naše centrum nachází, otvírací 
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dobu jak pro letní tak i pro zimní sezónu, nabídku služeb, které centrum poskytuje 

a také aktuální informace týkající se výhodných nabídek či zábavných akcí. Současně 

bych na stránkách ráda uváděla aktuální stav počasí v této oblasti, jednak aktuální teplo-

tu vzduchu, případné množství srážek a informace o sněhových podmínkách.  

Na tvorbu webových stránek si objednám jednoho z místních webdesignerů. Ceny se 

pohybují přibližně na podobné hranici. Za grafický návrh zaplatím 3 000 Kč a za nakó-

dování šablony si pracovník naúčtuje také 3 000 Kč. Nutná bude také jejich průběžná 

správa za 200 Kč za hodinu. Dalším požadavkem na správce bude přidání webu do pro-

hlížečů, katalogů a jejich spojení s dalšími stránkami. To zajistí, že i náš web zaručeně 

budoucí návštěvníci najdou. Za měsíční servisní práce bude účtováno 400 Kč. 

Stále více se v internetových vyhledávačích objevují stránky, které sdružují odkazy na 

weby podle zaměření. Hledáte-li informace o občerstvení v České Kanadě, je možné 

najít řadu webových stránek, které tyto informace poskytují. Právě zde je zajisté potřeba 

umístit i naše stránky. 

Navigační cedule 

V rámci objednávky dřevařských prací je zapotřebí nechat vytvořit navigační cedule. Ty 

budou umístněny přímo u odbočky k našemu centru. Další bude možné nalézt na začát-

ku obce ze všech čtyř směrů, kterými vede do Stálkova příjezdová cesta. Přibližně ve 

vzdálenosti 2 km od obce umístíme cedule s informací, kolik kilometrů zbývá do cíle.  

Zahajovací akce 

Mým záměrem je směřovat vše k tomu, aby mohlo být naše centrum 1. května roku 

2014 otevřeno. Jelikož na tento den připadaná státní svátek, ráda bych naplánovala 

slavnostní otevření našeho centra. Každý, kdo v tento den přijde navštívit naše centrum, 

dostane lísteček, který si bude moct proměnit za jeden nápoj či pivo zdarma. Návštěvní-

ci si budou moci prohlédnout prostory centra, zdarma si vyzkoušet cvičební stroje 

a pomůcky, zakoupit grilovanou klobásu či jiné občerstvení. Celý den bude doprovázen 

hudbou a soutěžemi pro děti i dospělé, za které účastníci mohou vyhrát hodnotné ceny 
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i slevy do centra, které by bylo možné využít při další návštěvě. Návštěvníci by se také 

mohli zúčastnit cyklistického závodu na okruhu v okolí. Tento závod by probíhal tak, že 

účastník musí dojet do stanoveného místa a tam si vyzvednout cedulku. Vítězem bude 

ten účastník, který získá všechny cedulky v co nejrychlejším čase. 

Akce 

Pokud by se zahajovací akce podařila a přinesla alespoň nějaký zisk, rádi bychom tyto 

akce provozovali několikrát během roku. Lákadlem pro zákazníky by mohly být speci-

ální nabídky, zábavná odpoledne pro děti, večerní opékání klobás či grilování masa spo-

jené s hudebním doprovodem. Akce by probíhala vždy začátkem letní sezóny. V násle-

dujících letech by byla doplněna o další letní či podzimní akce. 

Letáky a plakáty 

Letáky i plakáty budou společně s webovými stránkami patřit mezi hlavní propagační 

nástroje. Jejich realizace bude probíhat v určitých etapách. Nejprve budou informovat 

o otevření centra, tedy přesněji budou lákat na zahajovací akci. V další fázi by letáky 

propagovaly různé akce, které plánuji v centru několikrát během roku uskutečnit. Letá-

ky budou rozmístěny také na začátku zimní sezóny. Tato akce bude uskutečňována 

hlavně z důvodu připomenutí a nalákání turistů, kterých je v této době v oblastech, kde 

letáky budou umístněny velké množství.  

Letáky by byly rozneseny brigádníkem po Stálkově. Plakáty bychom vyvěsili a část 

nechali ležet v Infocentru ve Slavonicích, Dačicích a na hradě Landštejn. Plakát by bylo 

možné nalézt také na zastávce ve Stálkově, v galerii na Matějovci a jeden u nás 

v centru. Letáky a plakáty našemu centru zajistí reklamní agentura McCANN-

ERICKSON PRAGUE spol. s r.o. Cena jednoho letáku bude činit 2 Kč/ ks a za plakáty 

po dohodě se společností zaplatím 29 Kč/ ks. Plán propagace pro jednotlivé roky je pře-

hledně uveden v tabulce 13. 
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Tabulka 13: Plán propagace
111

 

 Zahajovací akce Akce během roku Zimní sezóna Plakáty 

1. rok 500 ks 1 /rok 500 ks 500 ks 18 ks 

2. rok  2 /rok 1 000 ks 500 ks 18 ks 

3. rok  2 /rok 1 000 ks 500 ks 18 ks 

4. rok  3 /rok 1 500 ks 500 ks 24 ks 

5. rok  3 /rok 1 500 ks 500 ks 24 ks 

4.4.5 Seznam činností a harmonogram  

Tabulka 14: Seznam činností a harmonogram
112

 

 Začátek 

činnosti 

Konec  

činnosti 

Dálka    

trvání 

Výběr odpovědného zástupce 21. 5. 2013 19. 6. 2013 30 

Žádost o živnostenské oprávnění 20. 6. 2013 20. 6. 2013 1 

Povolení Stavebního úřadu 21. 6. 2013 21. 7. 2013 31 

Shromažďování informací pro PD 21. 6. 2013 1. 7. 2013 11 

Zpracování projektové dokumentace 2. 7. 2013 15. 7. 2013 14 

Odevzdání PD stavení firmě 22. 7. 2013 22. 7. 2013 1 

Příprava stavební firmy 23. 7. 2013 31. 7. 2013 9 

Rekonstrukce stavební firmou 1. 8. 2013 23. 2. 2014 207 

Zadání truhlářských prací 23. 7. 2013 28. 2. 2014 222 

Montáž truhlářských prací 1. 3. 2014 15. 4. 2014 15 

Nákup vybavení  1.3. 2014 22. 4. 2014 53 

Tvorba webu 1. 3. 2014 31. 3. 2014 31 

Plánovaní a příprava zahajovací akce 16. 4. 2014 30. 4. 2014 15 

Nákup zboží a poslední přípravy 23. 4. 2014 30.4. 2014 8 

Zahajovací akce 1. 5. 2014 1. 5. 2014 1 

                                                 
111

 Zdroj: vlastní zpracování 

112
 Zdroj: vlastní zpracování 
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Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci, kterou bude nutné učinit před otevřením centra, jsem 

se rozhodla zpracovat časový harmonogram. Pro jednotlivé činnosti, které jsou podrob-

ně popsány v předchozím textu, jsem stanovila přesné datum jejich začátku a konce. 

Dále tabulka obsahuje propočítanou délku trvání těchto činností, které budou sloužit pro 

výpočet metody CPM a tedy stanovení délky trvání celého projektu a tzv. kritické cesty. 

Otevření centra je naplánováno na 1. května 2014. Provoz v prvním roce bude tedy fun-

govat pouze osm měsíců. Celková rekonstrukce začne  21. 5. 2013 a to hledáním a vý-

běrem odpovědného zástupce. A ukončena bude 1. 5. 2014 zahajovací akcí. 

4.4.6 CPM metoda 

V této části práce aplikuji metodu CPM, jejíž součástí bude zpracování hranově orien-

tovaného síťového grafu. Seznam činností a jejich délka trvání je uveden v předchozí 

kapitole. Je nutné ještě upřesnit návaznost jednotlivých činností, tedy ve kterém uzlu 

daná činnost začíná a kde končí. To je možné vidět v tabulce 15. Činnosti ve výpočtu se 

nacházejí na hraně a budou v grafu vyjádřeny pouze délkou trvání. 

Pří výpočtu metody jsem postupovala podle vzorců, které jsou uvedeny v teoretické 

části. Tabulka, která tento výpočet zachycuje, je uvedena v příloze 11. Z ní vyplývá, že 

celý projekt bude trvat 347 dní. Aby nedošlo ke zdržení celého projektu, je nutné se 

zaměřit na činnosti, které tvoří tzv. kritickou cestu. Ty jsou zobrazeny na obrázku 3 

modrou barvou. Mezi tyto činnosti patří – výběr odpovědného zástupce, žádost o živ-

nostenské oprávnění, povolení stavebního úřadu, odevzdání projektové dokumentace 

stavební firmě, zadání truhlářských prací, nákup vybavení, nákup zboží a poslední pří-

pravy a zahajovací akce. Zpoždění projektu znamená pozdější otevření a tedy ztráta 

finančních prostředků. 

Za důležitou považuji také činnost 8 – rekonstrukce stavební firmou. Ta sice není sou-

částí kritické cesty, ale dost často se stává, že dojde ke zdržení rekonstrukce. Důvodů 

může být mnoho, od malých formalit po závažné problémy. Časová rezerva zde činní 

6 dní, ale i přes to je potřeba se na tuto činnost zaměřit stejně jako na ostatní v kritické 

cestě. 
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Tabulka 15: Zpřesnění činností pro výpočet CPM
113

 

Číslo Činnost Mezi uzly 

1 Výběr odpovědného zástupce A – B  

2 Žádost o živnostenské oprávnění B – C  

3 Povolení Stavebního úřadu C – D  

4 Shromažďování informací pro PD C – E  

5 Zpracování projektové dokumentace E – D  

6 Odevzdání PD stavení firmě D – F  

7 Příprava stavební firmy F – G  

8 Rekonstrukce stavební firmou G – H  

9 Zadání truhlářských prací F – H  

10 Montáž truhlářských prací H – CH  

11 Nákup vybavení  H – I  

12 Tvorba webu H – K  

13 Plánovaní a příprava zahajovací akce CH – J  

14 Nákup zboží a poslední přípravy I – J  

15 Zahajovací akce J – K 

 

  

                                                 
113

 Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 3: Grafické znázornění metody CPM
114
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4.5 Plán realizace 

Návštěvnost našeho centra bude značně kolísavá a to hlavně v závislosti na ročním ob-

dobí. V letních měsících je v této oblasti opravdu velká návštěvnost nejen místních tu-

ristů, ale i zahraničních. Slavonické náměstí i hrad Landštejn jsou obléháni velkým 

množstvím návštěvníků, kteří přijeli autem, ale i na kole.  

Můj vlastní průzkum v červenci loňského roku ukázal, že za dopoledne, projelo obcí 

Stálkov 70 cyklistů. Zpravidla se jednalo o početnější skupinky, ale výjimkou nebyly 

ani manželské páry či rodiny o čtyřech členech.  

Odhadnout návštěvnost pro zimní měsíce je velmi náročné, protože běžkařská trať ve-

doucí z obce Stálkov je dojednaná až na příští rok. Ani město Slavonice nedokáže určit 

celkovou návštěvnost, evidenci si provádí pouze každý subjekt sám.  

V tabulce 16 je možné vidět průměrný plánovaný počet návštěvníků za měsíc. Tento 

odhad by stanoven na základě získaných informací z infocentra ve Stavonicích, ná-

vštěvnosti penzionů v obci Stálkov a mého vlastního průzkumu. 

Tabulka 16: Průměrný plán návštěvnosti za den
115

 

 Letní měsíce Zimní měsíce 

 P N O P N O 

1.rok 50 60 67 35 45 54 

2.rok 54 62 71 37 47 56 

3.rok 55 64 73 38 48 57 

4.rok 57 67 76 39 49 59 

5.rok 57 67 76 39 49 60 
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 Zdroj: vlastní zpracování 



Vlastní návrhy řešení  

72 

 

4.6 Organizační plán 

4.6.1 Pracovní doba 

Z důvodu zaměření na letní cyklistickou, zimní běžkařskou a pěší podzimní sezónu bu-

de moje sportovně – informační centrum otevřeno po celý rok. 

Provozní doba bude rozdělena na dvě období: 

 letní sezóna, která bude od dubna do října, 

 zimní sezóna, která potrvá od listopadu do března.  

Tabulka 17: Pracovní doba
116

 

Pracovní doba Občerstvení Servis a posilovna 

Letní sezóna 7:30 – 19:00 9:00 – 19:00 

Zimní sezóna 8:00 – 17:00 9:00 – 17:00 

 

Pracovní doba jednotlivých pracovníků bude stanovena tak, aby nepřesáhla zákonem 

stanovenou dobu 40 hodin za týden
117

. Zbytek doby, kdy bude otevřeno, se o provoz 

budu starat já. 

4.6.2 Pracovníci a organizační struktura 

Jak již bylo zmíněno je nutné zvolit si pracovníka jako odpovědnou osobu do úseku 

občerstvení, aby bylo možné tuto živnost provozovat. Mým úkolem bude najít někoho, 

komu budu moci důvěřovat a svěřit mu odpovědnost za provoz. Právě proto je zapotřebí 

věnovat dostatek pozornosti výběru. 

V centru bude budu tedy pracovat já, moje odpovědná osoba v úseku občerstvení a řa-

dový pracovník. Na sezónní výpomoc bude zaměstnán brigádník.  

                                                 
116

 Zdroj: vlastní zpracování 

117
 Minimální mzda od 1. 1. 2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. 6.11.2012 [cit. 2013-05-

11]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/13833 
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Obrázek 4: Organizační struktura
118
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4.6.3 Mzdy pracovníkům 

Hodnoty mezd pracovníků jsou stanoveny v kapitole finanční plán. Mzda pracovníkovi, 

který se stane mou odpovědnou osobou bude vyšší než mzda řadového pracovníka. 

Hlavním důvodem je větší míra jeho odpovědnosti. Ke hrubé mzdě je nutné přičíst také 

výlohy, které za zaměstnance hradí zaměstnavatel. Jejich výše činí 34% z hrubé mzdy, 

z toho se 9% odvádí na zdravotní pojištění a 25% na sociální pojištění. 

Brigádník u mě bude pracovat na Dohodu o pracovní činnosti. Mým cílem je upřed-

nostnit studenta, který má zkušenosti v daném oboru. Jeho mzda bude činit 60 Kč na 

hodinu za předpokladu, že jeho celková odpracovaná doba za požadované období ne-

přesáhne 300 hodin. 

4.7 Finanční plán 

Tato kapitola obsahuje vyčíslení všech nákladů, které bude nutné vynaložit pro správné 

fungování centra. Jedná se jak o náklady na pořízení, tak i o náklady na jeho provoz. Na 

základě návštěvnosti jsou stanoveny tržby a pomocí analýzy bodu zvratu stanoven ob-

jem, od které bude podnik dosahovat zisku. Výslednou částí je stanovení zisku ve vý-

hledu pěti let. 
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 Zdroj: vlastní zpracování 
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4.7.1 Celkové náklady na rekonstrukci 

Jak vyplývá z předchozích kapitol, celý objekt je zapotřebí zrekonstruovat. Aby místo 

mohlo sloužit k požadovaným účelům, je zapotřebí vynaložit velké množství finančních 

prostředků a také počítat s časovou rezervou. 

Tabulka 18 ukazuje vyčíslené náklady činností, které bude nutné realizovat pře otevře-

ním centra. 

Tabulka 18: Náklady na rekonstrukci objektu
119

 

Popis Cena 

Živnostenské oprávnění 1 000 Kč 

Povolení od stavebního úřadu 5 000 Kč 

Projektová dokumentace 45 000 Kč 

Rekonstrukce stavební firmou 950 000 Kč 

Celkem 1 001 000 Kč 

 

4.7.2 Náklady na pořízení vybavení 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady na vybavení kuchyně. Další potřebné vyba-

vení je možné získat od dodavatelů nápojů. Na základě smlouvy naše centrum může 

získat například chladící vitrínu na nápoje či řadu reklamních předmětů.  

V dnešní době si lidé oblíbili kávu, rozhodla jsem se tedy pořídit přístroj na espresso. 

Zakoupila jsem přístroj, který spadá do nižší cenová kategorie z důvodu úspory pořizo-

vacích nákladů. Až začne být podnikaní úspěšné, ráda bych investovala do kvalitnějšího 

stroje a nabízela zákazníkům více druhů kávy v různém provedení. To by molo vést 

k tomu, že si návštěvníci oblíbí naše centrum i jako kavárnu.  

Dále je potřeba zakoupit pokladnu a vybavení do kuchyně včetně nádobí. Vše je vyčís-

leno v tabulce 19.  

                                                 
119

 Zdroj: vlastní zpracování na základě internetových zdrojů 
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Tabulka 19: Vybavení do kuchyně
120

 

Vybavení kuchyně Cena 

Kávovar DE LONGHI 9 909 Kč 

Varná konvice Philips 412 Kč 

Párkovač SENCOR 390 Kč 

Mikrovlnná trouba Whirlpool 2 148 Kč 

Lednice Amica 4 139 Kč 

Pokladna 7990 Kč 

Nádobí 18 539Kč 

Cena celkem 43 527 Kč 

 

 

Tabulka 20 popisuje, které cvičební pomůcky je zapotřebí nakoupit do posilovny, aby 

bylo možné nalákat zákazníky. Je zde možné také nalézt jejich ceny. 

Tabulka 20: Cvičební pomůcky do posilovny
121

 

Cvičební pomůcky Počet ks Cena 

Veslařský trenažér CONCEPT 2 1 23 711 Kč 

Běžkařský trenažér CONCEPT 2 1 21 479 Kč 

Rotoped inSPORTline Chevron 1 8 752 Kč 

Eliptical inSPORTline Denver 1 8 182 Kč 

Nakládací činkový set Premium 2 2 063 Kč 

Podložka na cvičení inSPORTline  2 810 Kč 

Ribstole - žebřiny inSPORTline 1 2 223 Kč 

Gymnastický a masážní míč 2 379 Kč 

Nastavitelná lavice inSPORTline 1 2 305 Kč 

Cena celkem  69 904 Kč 

 

                                                 
120

 Zdroj: vlastní zpracování na základě internetových zdrojů 
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 Zdroj: vlastní zpracování 
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Ceny všech příslušných komponent jak pro vybavení kuchyně, tak i pro vybavení úseku 

servisu, jsou ceny reálné. Zdroje k jejich dohledání jsou uvedeny v příloze 9 a 10. 

V neposlední řadě je nutné uvažovat o nákladech do vybavení úseku servisu. Investici 

bude stanovena na hodnotu 20 000 Kč. Všechny potřebné nástroje a nářadí budou na-

koupeny na základě potřeb technika. 

Tabulka 21 ukazuje sumu všech nákladů na pořízení vybavení. 

Tabulka 21: Celkové náklady na pořízení vybavení
122

 

Celkové náklady Cena 

Truhlářské práce 240 000 Kč 

Vybavení kuchyně 43 527 Kč 

Vybavení fitka 69 904 Kč 

Vybavení servisu 20 000 Kč 

Celkem 373 431 Kč 

4.7.3 Půjčka 

Z předcházejících kapitol vychází, že bude zapotřebí mít k dispozici dostatečné množ-

ství peněz ještě před otevřením centra. Celková peněžní částka, kterou budu muset zís-

kat bude rovna součtu nákladů na rekonstrukci, nákladů na pořízení a počáteční zásobě, 

která bude ve výši 40 000 Kč. Částka tedy dosahuje výše 1 414 431 Kč a celá bude za-

půjčena od banky. K dispozici mám 200 000 Kč, které do podnikání vložím a budou 

použity na běžný provoz, dokud podnik nezačne dosahovat zisku. 

Pro tento účel jsem si vybrala Komerční banku. Půjčky se uskutečňují na základě indi-

viduálních podmínek, které je možné vyjednat s příslušným poradcem. Aktuálně banka 

nabízí podnikatelský úvěr formou americké hypotéky, který je poskytován bez nutnosti 

uvedení účelu. Fixní úroková sazba na deset let splácení činní 6,4% ročně. Splátky bu-

dou placeny měsíčně, bude tedy docházet k měsíčnímu připisování úroků. Na základě 
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toho jsem v příloze 12 zpracovala splátkový kalendář, ve kterém je možné vyčíst, jaký 

úrok ročně bude nutné zaplatit či jaká bude celková roční splátka bance. 

Celkový úrok, který zaplatím za půjčení peněz dosahuje výše 504 214 Kč. Náklady na 

půjčení peněz jsou v dnešní době hodně vysoké, ale jinou možnost ve své situaci bohu-

žel nemám.  

4.7.4 Náklady na zboží 

Poslední vynaložení peněžních prostředků, které bych ráda zmínila, bude nákup zboží 

potravin a zboží potřebného do servisu. Tyto náklady se budou meziročně měnit, stejně 

jako spotřeba energie. Na všechny zásoby však není potřeba vynaložit energii, proto 

předpokládám, že dojde ke zvýšení o 4% ročně pro jednotlivé varianty. 

Tabulka 22: Měsíční náklady na zboží
123

 

 P N O 

1. rok 25 000 Kč 40 000 Kč 55 000 Kč 

2. rok 26 000 Kč 41 600 Kč 57 200 Kč 

3. rok 27 040 Kč 43 264 Kč 59 488 Kč 

4. rok 28 122 Kč 44 995 Kč 61 868 Kč 

5. rok 29 246 Kč 46 794 Kč 64 342 Kč 

 

4.7.5 Spotřeba energie 

Jak již bylo zmíněno výše, spotřeba energie bude účtována na základě skutečné spotře-

by a to ve výši 2 Kč za 1 kW. V následující tabulce je možné vidět předpokládanou roč-

ní spotřebu, která předpokládá, že podnik bude v provozu 364 dní v roce (pouze 24. 12. 

bude zavřeno). 
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Tabulka 23: Průměrná spotřeba energie
124

 

 Předpokládaná spotřeba energie Cena na den 

 P N O P N O 

1.rok 20,00 kW 35,00 kW 50,00 kW 40 Kč 70 Kč 100 Kč 

2.rok 20,40 kW 35,70 kW 51,00 kW 41 Kč 71 Kč 102 Kč 

3.rok 20,81 kW 36,41 kW 52,02 kW 42 Kč 73 Kč 104 Kč 

4.rok 21,22 kW 37,14 kW 53,06 kW 42 Kč 74 Kč 106 Kč 

5.rok 21,65 kW 37,89 kW 54,12 kW 43 Kč 76 Kč 108 Kč 

 

Na základě průzkumu konkurence předpokládám konstantní růst obejmu služeb a s tím 

spojen růst množství zboží a spotřeby energie. Vzhledem k očekávanému růstu objemu 

služeb díky zvýšení povědomí o firmě a následné zvýšené návštěvnosti, musí dojít také 

k růstu spotřebované energie. Průměrný nárůst stanovuji na 2% ročně. 

4.7.6 Mzdy pracovníkům 

Mzdy pracovníků jsou vysokou položkou do nákladů. Můj původní plán byl zaměstná-

vat čtyři pracovníky, ale po stanovení mzdových nákladů bylo jasné, že tímto způsobem 

by moje podnikání bylo ztrátové. Proto jsem zvolila variantu dvou pracovníků, které 

budu střídat já osobně. 

Tabulka 24: Mzdy jednotlivým pracovníkům
125

 

 OZ občerstvení Pracovník servisu Brigádník 

Hrubá mzda 14 000 Kč 12 000 Kč 60 Kč/ hodina 

Mzdové náklady 4 760 Kč 4 080 Kč 0 Kč/ hodina 

Mzdové náklady celkem 18 760 Kč 16 080 Kč -  
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V prvním roce bude provoz pouze 8 měsíců. Ve 4. roce dojde k navýšení platu pracov-

níkům o 4% a také se zvýší plat brigádníkům a to o 5 Kč.  

Tabulka 25: Plán mezd v období pěti let
126

 

 OZ občerstvení Pracovník servisu Brigádník 

1. rok 150 080 Kč 128 640 Kč 18 000 Kč 

2. rok 225 120 Kč 192 960 Kč 18 000 Kč 

3. rok 225 120 Kč 192 960 Kč 19 500 Kč 

4. rok 234 125 Kč 200 678 Kč 19 500 Kč 

5. rok 234 125 Kč 200 678 Kč 19 500 Kč 

 

4.7.7 Náklady na propagaci 

V následující tabulce je možné vidět, na kolik centrum vyjde plánovaná propagace. Ce-

na jednoho letáků vychází na 2 Kč a cena jednoho plakátu na 29 Kč. 

Tabulka 26: Náklady na propagaci
127

 

 Tvorba webu Zahajovací akce Akce Letáky a plakáty 

1.rok 10 800 Kč 8 000 Kč 6 000 Kč 3 522 Kč 

2. rok 4 800 Kč -  12 000 Kč 3 522 Kč 

3. rok 4 800 Kč - 12 000 Kč 3 522 Kč 

4. rok 4 800 Kč - 18 000 Kč 4 696 Kč 

5. rok 4 800 Kč - 18 000 Kč 4 696 Kč 

 

4.7.8 Silniční daň 

Další nákladovou položkou se stává silniční daň. Pro zajištění provozu budu využívat 

auto Škoda Octavia, která ale nebuje majetkem společnosti. Automobil již vlastním 

a budu ho používat na běžné pojezdy týkající se doplňování zásob jak z pekárny ze Sla-

                                                 
126

 Zdroj: vlastní zpracování 

127
 Zdroj: vlastní zpracování 



Vlastní návrhy řešení  

80 

 

vonic, tak z velkoobchodu. Objem motoru automobilu činí 1900 cm
3
, což odpovídá roč-

ní silniční dani 3 000 Kč. 

Současně budu také uplatňovat paušální výdaje na vozidlo, které budou ročně vycházet 

na 48 000 Kč. Důvodem je každodenní dovoz pečiva ze slavonické pekárny a nákupy 

potravin a dalšího vybavení v obchodních centrech. 

4.7.9 Celkové náklady 

Následující tabulky ukazují celkové náklady, které budou potřebné k vybavení objektu 

a jeho fungování. Celkové náklady jsem stanovila pro pesimistickou, normální a opti-

mistickou variantu a to s výhledem na pět let. 

Tabulka 27: Náklady  v Kč – pesimistická varianta
128

 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Splátka bance 127 910 191 864 191 864 191 864 191 864  

Odvoz odpadu 1 333 2 000  2 000 2 000 2 000 

Propagace 28 322 20 322 20 322 27 496 27 496 

Energie 8 520 14 851 15 148 15 451 15 760 

Voda 500 500  500  500 500 

Mzdy zaměstnancům 593 440 872 160 875 160 908 606 908 606 

Silniční daň 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Výdaje na vozidlo 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 

Pojištění za škodu 3 867 5 800 5 800 5 800 5 800 

Zboží 175 000 312 000 324 480 337 459 350 958 

Celkové náklady 988 892 1 470 498 1 486 275 1 540 177 1 553 985 
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Tabulka 28: Náklady v Kč – normální varianta
129

 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Splátka bance 127 910 191 864 191 864 191 864 191 864 

Odvoz odpadu 1 333 2 000 2 000 2 000 2 000 

Propagace 28 322 20 322 20 322 27 496 27 496 

Energie 14 910 25 990 26 509 27 040 27 580 

Voda 500 500 500 500 500 

Mzdy zaměstnancům 593 440 872 160 875 160 908 606 908 606 

Silniční daň 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Výdaje na vozidlo 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 

Pojištění za škodu 3 867 5 800 5 800 5 800 5 800 

Zboží 280 000 499 200 519 168 539 935 561 532 

Celkové náklady 1 100 282 1 668 836 1 692 324 1 754 241 1 776 379 

Tabulka 29: Náklady v Kč- optimistická varianta
130

 

 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

Splátka bance 127 910 191 864 191 864 191 864 191 864 

Odvoz odpadu 1 333 2 000 2 000 2 000 2 000 

Propagace 28 322 20 322 20 322 27 496 27 496 

Energie 21 300 37 128  37 871  38 628  39 401  

Voda 500 500 500 500 500 

Mzdy zaměstnancům 593 440 872 160 875 160 908 606 908 606 

Silniční daň 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

Výdaje na vozidlo 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 

Pojištění za škodu 3 867 5 800 5 800 5 800 5 800 

Zboží 385 000  686 400  713 856  742 410  772 107 

Celkové náklady 1 211 672  1 867 174  1 898 373  1 968 305  1 998 774  
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4.7.10 Stanovení tržeb 

Tržby budou stanoveny na základě kvalifikovaného odhadu s přihlédnutím ke strategic-

ké pozici centra, částečným informacím o návštěvnosti města Slavonice, Landštejn 

a v porovnání s konkurenčními podniky, které nabízejí podobný produkt.  

V prvním roce v letní sezóně očekávám, že průměrná útrata jednoho návštěvníka 

v centru bude činit 90 Kč, což vyplývá z aritmetického průměru průměrných cen 

v jednotlivých úsecích. Ty činí pro bufet 75 Kč, pro posilovnu 105 Kč a pro úsek servi-

su 90 Kč.  

Obdobně je stanovena cena pro zimní sezónu a to ve výši 80 Kč. Což činí průměr 

z 60 Kč, 100 Kč a 80 Kč. Průměrné ceny se v návaznosti na rostoucí návštěvnost 

v průběhu pětiletého výhledu mění. Odhad průměrného počtu návštěvníků za den je 

stanoven v tabulce 16.  

Po zjištění následujících údajů je možné stanovit tržby. Jejich výše je vyjádřena souči-

nem průměrné ceny P a průměrného počtu návštěvníků v daném období Q. Jejich vý-

hled na pět let je možné vidět v následující tabulce a grafu. Podrobný výpočet je uveden 

v příloze 13, 14 a 15. 

Tabulka 30: Vývoj tržeb v průběhu pěti let
131

 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

P 996 000 Kč 1 569 570 Kč 1 602 650 Kč 1 656 060 Kč 1 728 750 Kč 

N 1 209 600 Kč 1 859 710 Kč 1 913 120 Kč 1 986 860 Kč 2 073 250 Kč 

O 1 368 720 Kč 2 157 430 Kč 2 210 840 Kč 2 297 330 Kč 2 409 400 Kč 
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Graf 1: Vývoj ročních tržeb 

 
 

Z uvedeného vyplývá, že dochází pozvolnému nárůstu tržeb v průběhu jednotlivých let. 

 

4.7.11 Daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění 

V první fázi je nutné zjistit základ daně, který mi umožní spočítat jejich výši. Základ 

daně je tvořen rozdílem mezi tržbami a náklady, které jsou pro jeho výpočet upraveny. 

Nezahrnují splátku úvěru, ale pouze úrok. Na jeho základě dochází ke stanovení výše 

daně z příjmu fyzických osob, která je v současné době ve výši 15%. Položka, která 

snižuje velikost daně, je sleva na poplatníka v zákonem stanovené výši 24 840 Kč.
132

  

Povinností živnostníka je platit si povinné zálohy na sociální s zdravotní pojištění. Mi-

nimální měsíční výše je zákonem stanovena na 1 890 Kč u sociálního
133

 a na 1 748 Kč 

u zdravotního pojištění
134

. Jak již bylo zmíněno, v prvním roce budu podnikat 8 měsíců.  
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Následně dojde ke stanovení skutečné výše sociálního a zdravotního pojištění. Rozdíl 

mezi skutečnou výší a povinnými zálohami vyjadřuje případný přeplatek, který mi bude 

vrácen, nebo doplatek, který budu muset zaplatit já. Ze základu daně je zapotřebí stano-

vit novou výši záloh na následující rok. Všechny tyto položky vychází ze současného 

stavu. Každoročně dochází k jejich kladnému nebo zápornému vývoji, který je nepřed-

vídatelný. Výpočty jsou uvedeny v příloze 19 – 24. 

4.7.12 Zisk 

Zisk je tedy stanoven tak, že od tržeb budou odečteny náklady, daň, povinné zálohy 

a doplatky na sociální a zdravotní pojištění (případně přičteny vrácené přeplatky). Tyto 

popsané údaje je možné vidět v následujících tabulkách pro všechny tři varianty. 

Tabulka 31: Výpočet zisku – pesimistická varianta v Kč
135

 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Tržby 996 000 1 569 570 1 602 650 1 656 060 1 728 750 

Náklady 988 892 1 470 498 1 486 275 1 540 177 1 553 985 

Daňová povinnost 0 0 10 029 11 102 21 158 

Povinná záloha SP 15 120 34 012 30 365 33 939 34 984 

Povinná záloha ZP 13 984 30 541 20 976 20 976 20 976 

Přeplatek/doplatek SP 7 554 -3 647 3 574 1 045 9 788 

Přeplatek/doplatek ZP 6 377 -10 180 -615 -615 -615 

Zisk za rok -35 927 48 347 52 047 49 435 88 475 

 

V případě, že výše daně z příjmu fyzických osob je nižší než sleva na poplatníka, daňo-

vá povinnost je nulová.  
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Tabulka 32: Výpočet zisku - normální varianta v Kč
136

 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Tržby 1 209 600  1 859 710  1 913 120  1 986 860  2 073 250  

Náklady 1 100 282 1 668 836  1 692 324  1 754 241  1 776 379  

Daňová povinnost 1 883 20 127 25 692 28 613 39 474 

Povinná záloha SP 15 120 34 012 43 768 49 184 52 027 

Povinná záloha ZP 13 984 30 541 20 976 22 739 24 054 

Přeplatek/doplatek SP 7 554 -3 647 3 574 1 045 9 788 

Přeplatek/doplatek ZP 6 377 -10 180 1 763 1 314 4 887 

Zisk za rok 64 400 120 022 125 023 129 723 166 641 

Tabulka 33: Výpočet zisku - optimistická varianta v Kč
137

 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Tržby 1 368 720  2 157 430  2 210 840  2 297 330  2 409 400  

Náklady 1 211 672  1 867 174  1 898 373  1 968 305  1 998 774  

Daňová povinnost 9 043 35 034 39 442 43 074 56 537 

Povinná záloha SP 15 120 34 012 58 277 62 568 66 103 

Povinná záloha ZP 13 984 30 541 26 943 28 927 30 561 

Přeplatek/doplatek SP 7 554 24 266 4 291 3 535 13 104 

Přeplatek/doplatek ZP 6 377 -3 598 1 984 1 634 6 059 

Zisk za rok 104 970 170 001 181 529 189 287 238 262 

 

V případě pesimistické varianty bude podnik v prvním roce ve ztrátě. Celkově zisk při 

vzniku pesimistické varianty nedosahuje zcela uspokojivých výsledků. Normální vari-

anta vykazuje poměrně přijatelné výsledky. A optimistická již v tomto pěti ročním ob-

dobí přináší dostatečné zisky. 
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Problémy u pesimistické a normální varianty jsou způsobeny bankovním úvěrem. Od 

10. roku, kdy dojde k jeho splacení, bude situace pro podnik mnohem lepší. Výše splá-

tek bude vyměněna za nájemné pronajímateli, které bude přibližně o 60 000 Kč ročně 

nižší. 

4.7.13 Analýza bodu zvratu 

Analýza bodu zvratu slouží ke stanovení objemu, od kterého bude podnik dosahovat 

zisku. Jedná se o bod, kdy jsou tržby ve stejné výši jako náklady. 

Pro stanovení tohoto objemu je nutné vyčíslit si tržby, fixní náklady a variabilní náklady 

na jednotku. Právě do fixních nákladů zařadím odvoz odpadu, náklady na propagaci, 

splátku bance, náklady na vodu, silniční daň, paušální výdaje na vozidlo a pojištění za 

škodu. Celkové variabilní náklady stanovím jako součet nákladů na energii, mzdové 

náklady na zaměstnance, zboží, daňové povinnosti a poplatek za sociální a zdravotní 

pojištění. Abychom dostali tyto náklady na jednotku objemu, musíme celkovou sumu 

variabilních nákladů vydělit celkovým objemem.  

Objem odpovídající bodu zvratu je možné vidět v následující tabulce a výpočet je pro-

veden v příloze 25, 26 a 27 pro jednotlivé varianty. 

Tabulka 34: Roční objem odpovídající bodu zvratu
138

 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

P 17 044 16 025 16 177 16 970 15 433 

N 12 411 15 305 15 584 16 183 15 114 

O 12 154 15 718 15 712 16 242 14 988 

 

Z uvedeného vyplývá, jaký počet zákazníků za rok musí navštívit naše centrum, aby 

byly pokryty veškeré náklady. Pokud by jejich počet byl nižší, podnik bude dosahovat 

ztráty. V případě vyššího počtu návštěvníků bude podnik vykazovat zisk. 
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4.8 Rizika podniku a jejich hodnocení 

Každý projekt nebo plán má celou řadu rizik. Některá z nich mají velký vliv na podnik, 

jiná zase nepatrný. Rizika je možné stanovit na základě zkušeností, znalosti či na zákla-

dě rizik, které vznikali u projektů v minulosti. 

Mezi základní rizika, které ohrožují náš projekt, patří: 

 nízká návštěvnost – 1, 

 vznik konkurenčního podniku – 2, 

 špatné klimatické podmínky – 3, 

 vznik tras mimo náš podnik – 4, 

 zpoždění rekonstrukce – 5. 

V teoretické části je podrobně popsán postup hodnocení rizika, na základě toho bude 

vypracována následující tabulka. Rizika budou posuzována z hlediska pravděpodobnosti 

výskytu a na základě intenzity výskytu. 

Obrázek 5: Zobrazení významnosti rizika
139
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Obrázek ukazuje rizika podniku. Nejvíc rizikové faktory se nacházejí ve fialové oblasti 

pod číslem 1 a 3, což je riziko nízké návštěvnosti a špatných klimatických podmínek. 

Poslední důležitou fází je nalézt opatření, která by mohla rizika eliminovat či úplně od-

stranit. 

Nízká návštěvnost může být způsobena jednak nízkým povědomím o vzniku našeho 

centra, ale také se může jednat o důsledek špatných klimatických podmínek. Toto riziko 

má zvláště vysoký negativní vliv a střední pravděpodobnost výskytu. Eliminovat ho se 

snažíme dobrou propagací. Jednat jsme nechali vytvořit webové stránky, které v dnešní 

době hrají důležitou roli. Dále se pomocí zahajovací akce snažíme informovat lidi 

v okolí prostřednictvím letáků a také návštěvníky internetových stránek o otevření na-

šeho centra. O akcí konaných během roku se očekává přilákání návštěvnosti a zvýšení 

povědomí o našem centru. 

Vzniku konkurenčního podniku nelze nijak zabránit, jelikož neexistují bariéry vstupu na 

tento trh. Jeho existence může vyvolat pokles objemu prodeje a s ním spojený pokles 

tržeb. Pokud by se tomu tak stalo a vznikla naše nová přímá konkurence, je zapotřebí 

působit na zákazníky tak, aby dali našemu centru přednost před konkurencí. Právě dob-

ré jméno u zákazníku je klíčovým faktorem úspěchu, který zajistí, že se k nám budou 

rádi vracet. 

Na základě téměř konstantního vývoje počasí v minulých letech se dá očekávat, že tento 

trend bude nadále přetrvávat. Jak bylo popsáno v analytické části, odhaduje se zvýšení 

průměrné teply o 1°C. Což by mohlo mít pozitivní dopad pro letní sezónu naopak nega-

tivní pro zimní. Intenzita negativního působení tohoto faktoru je vysoká. Počasí je fak-

tor, který se nedá nijak ovlivnit, můžeme ho pouze eliminovat. Právě toto riziko nás 

vedlo k vybudování posilovny v našem centru, která má negativní dopady zmírnit. Když 

nebudou příhodné podmínky pro venkovní aktivity, mohou je zákazníci nahradit ná-

vštěvou posilovny. 

Po průzkumu okolí jsem zatím nezaznamenala plán na vybudování nových cyklostezek 

či běžkařských tratí. Na základě toho se dá očekávat, že pravděpodobnost výskytu je 

velmi malá. Avšak intenzita negativního dopadu vysoká. Eliminace tohoto rizika je 
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možná pouze lákáním zákazníků na různé akce, které bude centrum pořád, nebo na spe-

ciální nabídky. 

Zpoždění rekonstrukce znamená, že nebude dodržen termín rekonstrukce. V tako-

vé případě, že už by byl dán požadavek na tisk letáků, plakátů a nakoupeny zásoby, kte-

ré by se mohly do otevření zkazit, by došlo ke ztrátě finančních prostředků. Jedinou 

možností je provést správné naplánování jednotlivých úkonu tak, aby k tomu nedošlo. 

Právě proto jsem v části marketingový plán vytvořila harmonogram, ve kterém je jasné, 

kdy jaká činnost má začít a kdy skočit, a také pomocí metody CPM jsem vypočítala 

délku trvání celého projektu a kritické činnosti. Ty musí být přesně dodrženy, protože 

jinak by došlo ke zdržení celého projektu. 
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5 Závěr 

Plánování se stává součástí našeho každodenního života. Pod pojmem plán se dá před-

stavit maličkost, kterou si běžně člověk vytvoří v hlavě, až po rozsáhlý písemně zpraco-

vaný dokument. Čím rozsáhlejší projekt je, tím vyžaduje větší množství finančních pro-

středků a zároveň vyvěrají na povrch rizika, která mohou značně ovlivnit fungování 

podniku. Právě touto problematikou se zabývá moje diplomová práce.  

Cílem práce bylo vytvořit podnikatelský plán nově vznikajícího sportovně-

informačního centra v obci Stálkov v Jižních Čechách. Důvodem výběru právě tohoto 

místa byla překrásná oblast přírodního parku České Kanady, která vždy uchvátí nejen 

mě, ale snad každého člověka, který ji spatří.  

V první části práce došlo k teoretickému vymezení problematiky podnikatelského zá-

měru a částí, které s ním souvisí. Tyto teoretické poznatky byly aplikovány 

v kapitole analýza problému a současné situace, následně i ve vlastním návrhu řešení. 

Kapitola analýza problému a současné situace obsahuje analýzy obecného a oborového 

okolí. Na základě nich došlo ke zpracování SWOT analýzy, která obsahuje výpis a ná-

sledný podrobný popis silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Tyto faktory mají-

cí významný vliv na správné fungování podniku byly následně matematicky zhodnoce-

ny, což vedlo k určení strategie Maxi – maxi, kterou doporučuji podniku v budoucnu 

využít. Pomocí silných stránek by se měl podnik snažit využít příležitostí, které se mu 

naskytují.  

Na základě již zpracovaných údajů dochází v poslední části k vlastnímu návrhu řešení. 

Podnik budu provozovat na základě živnostenského oprávnění jako osoba samostatně 

výdělečně činná. V úvodní části kapitoly jsou popsány základní údaje o firmě a vyme-

zení oblasti, kde se podnik bude nacházet. Dále jsou uvedeny informace o současném 

stavu tohoto místa a o rozsahu nutné rekonstrukce. Následně dochází ke stanovení mar-

ketingového mixu, který je tvořen popisem produktu, ceny, distribuce a propagace. Na 

základě těchto částí je možné definovat seznam činností, které je nutné vykonat před 

otevřením podniku. Právě toto slavnostní otevření je naplánované na 1. května 2014. 
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Jelikož tyto činnosti budou vázány na termín otevření, je zapotřebí, aby nedošlo ke zdr-

žení. Proto jsem vymezila délku trvání jednotlivých činností a přesně určila jejich začá-

tek a konec. Pomocí metody CPM došlo ke stanovení, že celý projekt bude trvat 

347 dní. Metoda také umožňuje určit tzv. kritickou cestu, která se skládá z následujících 

činností – výběr odpovědného zástupce, žádost o živnostenské oprávnění, povolení sta-

vebního úřadu, odevzdání projektové dokumentace stavební firmě, zadání truhlářských 

prací, nákup vybavení, nákup zboží a poslední přípravy a zahajovací akce. U těchto čin-

ností je zapotřebí dodržet stanovenou délku trvání, aby nedošlo ke zpoždění celého pro-

jektu. To by vedlo k nemožnosti otevřít podnik včas a došlo by ke ztrátě finančních pro-

středků, které byly vynaloženy nejen na připravovanou zahajovací akci. 

Jednou z nejdůležitějších částí, která tvoří podnikatelský záměr, je finanční plán. V této 

kapitole došlo k vyčíslení všech potřebných nákladů ať už na rekonstrukci, zařízení či 

provoz. Ve své práci pracuji jednak s pesimistickou, normální a optimistickou varian-

tou, které jsou od sebe dostatečně vzdáleny a zachycují možné výkyvy. Na základě kva-

lifikovaného odhadu dochází v další části ke stanovení předpokládaných tržeb. Díky 

těmto údajům je možné provést výpočet daňové povinnosti a nákladů na sociální 

i zdravotní pojištění. Po odečtení veškerých nákladů od tržeb dochází ke stanovení zisku 

s výhledem do následujících pěti let. Z uvedeného vyplývá, že kromě prvního roku 

u pesimistické varianty bude podnik dosahovat zisku. Dá se tedy konstatovat, že pokud 

nedojde k nečekaným výkyvům, podnikání by mělo být úspěšné. Následně došlo ke 

zpracování analýzy bodu zvratu, která nám říká, od jakého objemu prodeje bude podnik 

dosahovat zisku.  

Poslední část obsahuje hodnocení rizik, ze kterého vyplývá, že zvláště vysoká intenzita 

negativního vlivu na podnik se střední pravděpodobností hrozí u nízké návštěvnosti. 

V kritické oblasti se nachází také riziko vzniku konkurenčního podniku či špatné klima-

tické podmínky. Čím rozsáhlejší projekt je, tím větší množství rizik s různě velkou in-

tenzitou ho ohrožuje. Je důležité, aby si podnik tato rizika uvědomoval a snažil se je 

různými aktivitami minimalizovat nebo úplně eliminovat.  
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Příloha 1: Vymezení přírodního parku Česká Kanada
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 Česká Kanada. Mapy.cz [online]. 2006 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: http://www.mapy.cz/ 
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Příloha 2: Seznam běžeckých tras
141

 

 

 

 

 ZBT - 01 Jitra, Terezín, Matějovec, rybník Pstruhovec, Landštejn, Staré Město, 

Slavonice, Maříž. Tato běžecká trasa je napojena na - ZBT 02, 03, 04 

 ZBT - 02 Matějovec, Vysoký kámen, Rožnov, křižovatka ZBT 02, 01 s napojením 

na Landštějn nebo Matějovec 

 ZBT - 03 okruh - Matějovec, Stoječín, Matějovec - napojení na ZBT 2. 

 ZBT - 04 Radíkov, Matějovec - napojení na ZBT 01, 02 

 ZBT - Český Rudolec - Stoječín - s připojením na ZBT 03 a ZBT 01, 02 

 ZBT - Český Rudolec - Radíkov s připojením na ZBT 04 

 ZBT okruh - Český Rudolec - Vostezy - Český Rudolec 

  

                                                 
141

 Zimní lyžařské běžkařské trasy. Ceskyrudolec.cz [online]. 2006 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.ceskyrudolec.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=14924&n=zimni-lyzarske-bezecke-

trasy&vol_stavzobrazeni=2 
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Příloha 3: Formulář pro výběr oborů činností 1 
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Příloha 5: Současná podoba budovy z venku
142

 

 

Příloha 6: Současná podoba budovy ze vnitř
143

 

 

 

                                                 
142

 Zdroj: vlastní fotodokumentace 

143
 Zdroj: vlastní fotodokumentace 
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Příloha 7: Sklepní skladovací prostor
144

 

 

Příloha 8: Ceny nabízených produktů
145 

Produkt Cena 

párek v rohlíku 16 

pivo 35 

čaj 20 

grog 35 

limonáda  15 / 20 Kč 

Tvrdý alkohol 20 – 50 Kč 

Servis kol 100 – 500 Kč 

Servis lyží 100 – 300 Kč 

Hodinový vstup do posilovny 70 Kč 
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 Zdroj: vlastní fotodokumentace 

145
 Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 9: Vybavení do kuchyně
146

 

Vybavení kuchyně Cena 

Kávovar DE LONGHI
147

 9 909 Kč 

Varná konvice Philips
148

 412 Kč 

Párkovač SENCOR
149

 390 Kč 

Mikrovlnná trouba Whirlpool
150

 2 148 Kč 

Lednice Amica
151

 4 139 Kč 

Pokladna Sharp
152

 7990 Kč 

Nádobí 18 539Kč 

Cena celkem 43 527 Kč 
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 Zdroj: vlastní zpracování na základě internetových zdrojů 

147
 Kávovar DE LONGHI EAM/ESAM 3200. Kavovary-eshop.cz [online]. 2013 [cit. 2013-04-06]. Do-

stupné z: http://www.kavakavovary-eshop.cz/kavakavovary/eshop/2-1-KAVOVARY-

DELONGHI/0/5/96-Kavovar-DE-LONGHI-EAM-ESAM-3200 

148
 Philips HD 4646 - varná konvice. Electroworld.cz [online]. 2006-2012 [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 

http://www.electroworld.cz/product/kuchynka/varne-konvice/HD4646/philips-hd-4646-varna-

konvice?scid=PRICECOMP_HEUREKA 

149
 Párkovač Hot dog 1-trn SENCOR SHM 4210. Elektro-paloucek.cz [online]. 2013 [cit. 2013-04-06]. 

Dostupné z: http://www.elektro-paloucek.cz/domaci-spotrebice/kuchynske-

spotrebice/parkovace/parkovac-hot-dog-1-trn-sencor-shm-4210 

150
 Whirlpool MWD 244 IX - mikrovlnná trouba. Electroworld.cz [online]. 2006-2012 [cit. 2013-04-06]. 

Dostupné z:  

http://www.electroworld.cz/product/kuchynka/mikrovlnne-trouby/MWD244IX/whirlpool-mwd-244-ix-

mikrovlnna-trouba 

151
 Amica FM 2063 - lednice. Electroworld.cz [online]. 2006-2012 [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 

http://www.electroworld.cz/product/velke-spotrebice/chladnicky/FM2063/amica-fm-2063-lednice 

152
 SHARP XE-A217. Novotny-atrima.com [online]. 2013-04-02 [cit. 2013-05-08]. Dostupné z: 

http://www.novotny-atrima.com/sharp-xe-a217.html 
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Příloha 10: Cvičební pomůcky do posilovny
153

 

Cvičební pomůcky Počet ks Cena bez DPH 

Veslařský trenažér CONCEPT 2
154

 1 23 711 Kč 

Běžkařský trenažér CONCEPT 2
155

 1 21 479 Kč 

Rotoped inSPORTline Chevron
156

 1 8 752 Kč 

Eliptical inSPORTline Denver
157

 1 8 182 Kč 

Nakládací činkový set Premium
158

 2 2 063 Kč 

Podložka na cvičení inSPORTline 
159

 2 810 Kč 

Ribstole - žebřiny inSPORTline
160

 1 2 223 Kč 

Gymnastický a masážní míč
161

 2 379 Kč 

Nastavitelná lavice inSPORTline
162

 1 2 305 Kč 

Cena celkem  69 904 Kč 
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 Zdroj: vlastní zpracování na základě internetových zdrojů 

154
 Veslovací trenažér CONCEPT2 - Model D. Veslujeme.cz [online]. 2013 [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 

http://www.veslujeme.cz/detail.php?zbozi=4 

155
 Běžkařský trenažér CONCEPT2 - SkiErg. Veslujeme.cz [online]. 2013 [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 

http://www.veslujeme.cz/detail.php?zbozi=4 

156
 Rotoped inSPORTline Chevron. Insportline.cz [online]. 2011-2013 [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 

http://www.insportline.cz/3275/rotoped-insportline-chevron 

157
 Eliptical inSPORTline Denver. Insportline.cz [online]. 2011-2013 [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 

http://www.insportline.cz/541/eliptical-insportline-denver 

158
 Nakládací činkový set Premium 36kg. Hegen.cz [online]. 2013 [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 

http://hegen.cz/product-cze-1831-Nakladaci-cinkovy-set-Premium-36kg.html 

159
 Podložka na cvičení inSPORTline Aero . Insportline.cz [online]. 2011-2013 [cit. 2013-04-06]. Do-

stupné z: http://www.insportline.cz/3678/podlozka-na-cviceni-insportline-aero 

160
 Ribstole - žebřiny inSPORTline 245 x 90 cm. Insportline.cz [online]. 2011-2013 [cit. 2013-04-06]. 

Dostupné z: http://www.insportline.cz/965/ribstole-zebriny-insportline-245-x-90-cm 

161
 Gymnastický a masážní míč 75 cm. Insportline.cz [online]. 2011-2013 [cit. 2013-04-06]. Dostupné z: 

http://www.insportline.cz/118/gymnasticky-a-masazni-mic-75-cm 

162
 Nastavitelná lavice inSPORTline LKU1202. Insportline.cz [online]. 2011-2013 [cit. 2013-04-06]. 

Dostupné z: http://www.insportline.cz/4700/nastavitelna-lavice-insportline-lku1202 
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B Použité výpočty 

Příloha 11: Výpočet metody CPM
163

 

Číslo Mezi uzly 
Délka 

trvání 
NMZ NMK NPK NPZ 

Časová 

rezerva 

1 A – B 30 0 30 30 0 0 

2 B – C 1 30 31 31 30 0 

3 C – D 31 31 62 62 31 0 

4 C – E 11 31 42 48 37 6 

5 E – D 14 42 56 62 48 6 

6 D – F 1 62 63 63 62 0 

7 F – G 9 63 72 78 69 6 

8 G – H 207 72 279 285 78 6 

9 F – H 222 63 285 285 63 0 

10 H – CH 15 285 300 331 316 31 

11 H – I 53 285 338 338 285 0 

12 H – K 31 285 316 347 316 31 

13 CH – J 15 300 315 346 331 31 

14 I – J 8 338 346 346 338 0 

15 J – K 1 346 347 347 346 0 

Příloha 12: Splátkový kalendář
164

 

  
Celkový dluh Splátka Úrok Platba bance 

Suma 
úrok 

Suma 
splátka 

0. rok  1 414 431 Kč -  -  -   

1. rok 1 1 405 986 Kč 15 989 Kč 7 544 Kč 8 445 Kč   

1. rok 2 1 397 496 Kč 15 989 Kč 7 499 Kč 8 490 Kč   

1. rok 3 1 388 960 Kč 15 989 Kč 7 453 Kč 8 535 Kč   

1. rok 4 1 380 380 Kč 15 989 Kč 7 408 Kč 8 581 Kč   

1. rok 5 1 371 753 Kč 15 989 Kč 7 362 Kč 8 627 Kč   

1. rok 6 1 363 080 Kč 15 989 Kč 7 316 Kč 8 673 Kč   

1. rok 7 1 354 361 Kč 15 989 Kč 7 270 Kč 8 719 Kč   

1. rok 8 1 345 596 Kč 15 989 Kč 7 223 Kč 8 765 Kč 59 074 Kč 127 910 Kč 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

164
 Zdroj: vlastní zpracování 
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2. rok 1 1 336 784 Kč 15 989 Kč 7 177 Kč 8 812 Kč   

2. rok 2 1 327 924 Kč 15 989 Kč 7 130 Kč 8 859 Kč   

2. rok 3 1 319 018 Kč 15 989 Kč 7 082 Kč 8 906 Kč   

2. rok 4 1 310 064 Kč 15 989 Kč 7 035 Kč 8 954 Kč   

2. rok 5 1 301 062 Kč 15 989 Kč 6 987 Kč 9 002 Kč   

2. rok 6 1 292 013 Kč 15 989 Kč 6 939 Kč 9 050 Kč   

2. rok 7 1 282 915 Kč 15 989 Kč 6 891 Kč 9 098 Kč   

2. rok 8 1 273 768 Kč 15 989 Kč 6 842 Kč 9 146 Kč   

2. rok 9 1 264 573 Kč 15 989 Kč 6 793 Kč 9 195 Kč   

2. rok 10 1 255 329 Kč 15 989 Kč 6 744 Kč 9 244 Kč   

2. rok 11 1 246 035 Kč 15 989 Kč 6 695 Kč 9 294 Kč   

2. rok 12 1 236 692 Kč 15 989 Kč 6 646 Kč 9 343 Kč 82 960 Kč 191 864 Kč 

3. rok 1 1 227 299 Kč 15 989 Kč 6 596 Kč 9 393 Kč   

3. rok 2 1 217 856 Kč 15 989 Kč 6 546 Kč 9 443 Kč   

3. rok 3 1 208 362 Kč 15 989 Kč 6 495 Kč 9 493 Kč   

3. rok 4 1 198 818 Kč 15 989 Kč 6 445 Kč 9 544 Kč   

3. rok 5 1 189 223 Kč 15 989 Kč 6 394 Kč 9 595 Kč   

3. rok 6 1 179 577 Kč 15 989 Kč 6 343 Kč 9 646 Kč   

3. rok 7 1 169 879 Kč 15 989 Kč 6 291 Kč 9 698 Kč   

3. rok 8 1 160 130 Kč 15 989 Kč 6 239 Kč 9 749 Kč   

3. rok 9 1 150 329 Kč 15 989 Kč 6 187 Kč 9 801 Kč   

3. rok 10 1 140 475 Kč 15 989 Kč 6 135 Kč 9 854 Kč   

3. rok 11 1 130 569 Kč 15 989 Kč 6 083 Kč 9 906 Kč   

3. rok 12 1 120 610 Kč 15 989 Kč 6 030 Kč 9 959 Kč 75 782 Kč 191 864 Kč 

4. rok 1 1 110 598 Kč 15 989 Kč 5 977 Kč 10 012 Kč   

4. rok 2 1 100 532 Kč 15 989 Kč 5 923 Kč 10 066 Kč   

4. rok 3 1 090 413 Kč 15 989 Kč 5 870 Kč 10 119 Kč   

4. rok 4 1 080 240 Kč 15 989 Kč 5 816 Kč 10 173 Kč   

4. rok 5 1 070 012 Kč 15 989 Kč 5 761 Kč 10 227 Kč   

4. rok 6 1 059 730 Kč 15 989 Kč 5 707 Kč 10 282 Kč   

4. rok 7 1 049 393 Kč 15 989 Kč 5 652 Kč 10 337 Kč   

4. rok 8 1 039 002 Kč 15 989 Kč 5 597 Kč 10 392 Kč   

4. rok 9 1 028 554 Kč 15 989 Kč 5 541 Kč 10 447 Kč   

4. rok 10 1 018 051 Kč 15 989 Kč 5 486 Kč 10 503 Kč   

4. rok 11 1 007 492 Kč 15 989 Kč 5 430 Kč 10 559 Kč   
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4. rok 12 996 877 Kč 15 989 Kč 5 373 Kč 10 615 Kč 68 131 Kč 191 864 Kč 

5. rok 1 986 205 Kč 15 989 Kč 5 317 Kč 10 672 Kč   

5. rok 2 975 476 Kč 15 989 Kč 5 260 Kč 10 729 Kč   

5. rok 3 964 689 Kč 15 989 Kč 5 203 Kč 10 786 Kč   

5. rok 4 953 846 Kč 15 989 Kč 5 145 Kč 10 844 Kč   

5. rok 5 942 944 Kč 15 989 Kč 5 087 Kč 10 902 Kč   

5. rok 6 931 985 Kč 15 989 Kč 5 029 Kč 10 960 Kč   

5. rok 7 920 966 Kč 15 989 Kč 4 971 Kč 11 018 Kč   

5. rok 8 909 890 Kč 15 989 Kč 4 912 Kč 11 077 Kč   

5. rok 9 898 754 Kč 15 989 Kč 4 853 Kč 11 136 Kč   

5. rok 10 887 558 Kč 15 989 Kč 4 793 Kč 11 195 Kč   

5. rok 11 876 303 Kč 15 989 Kč 4 734 Kč 11 255 Kč   

5. 

rok
165

 
12 864 988 Kč 15 989 Kč 4 674 Kč 11 315 Kč 59 976 Kč 191 864 Kč 

Příloha 13: Výpočet tržeb – pesimistická varianta
166

 

  1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Letní cena 90 Kč 95 Kč 95 Kč 95 Kč 100 Kč 

Zimní cena 80 Kč 85 Kč 85 Kč 85 Kč 87 Kč 

Letní objem prodeje 50 54 55 57 57 

Zimní objem prodeje 35 37 38 39 39 

Počet dní v létě 184 214 214 214 214 

Počet dní v zimě 60 150 150 150 150 

Letní sezóna 828 000 Kč 1 097 820 Kč 1 118 150 Kč 1 158 810 Kč 1 219 800 Kč 

Zimní sezóna 168 000 Kč 471 750 Kč 484 500 Kč 497 250 Kč 508 950 Kč 

Tržby 996 000 Kč 1 569 570 Kč 1 602 650 Kč 1 656 060 Kč 1 728 750 Kč 
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 splátkový kalendář je uveden pouze do 5. roku pro potřeby diplomové práce 

166
 Zdroj: vlastní zpracování 



Přílohy  

 

 

Příloha 14: Výpočet tržeb – normální varianta
167

 

  1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Letní cena 90 Kč 95 Kč 95 Kč 95 Kč 100 Kč 

Zimní cena 80 Kč 85 Kč 85 Kč 85 Kč 87 Kč 

Letní objem prodeje 60 62 64 67 67 

Zimní objem prodeje 45 47 48 49 49 

Počet dní v létě 184 214 214 214 214 

Počet dní v zimě 60 150 150 150 150 

Letní sezóna 993 600 Kč 1 260 460 Kč 1 301 120 Kč 1 362 110 Kč 1 433 800 Kč 

Zimní sezóna 216 000 Kč 599 250 Kč 612 000 Kč 624 750 Kč 639 450 Kč 

Tržby 1 209 600 Kč 1 859 710 Kč 1 913 120 Kč 1 986 860 Kč 2 073 250 Kč 

Příloha 15: Výpočet tržeb - optimistická varianta
168

 

  1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Letní cena 90 Kč 95 Kč 95 Kč 95 Kč 100 Kč 

Zimní cena 80 Kč 85 Kč 85 Kč 85 Kč 87 Kč 

Letní objem prodeje 67 71 73 76 76 

Zimní objem prodeje 54 56 57 59 60 

Počet dní v létě 184 214 214 214 214 

Počet dní v zimě 60 150 150 150 150 

Letní sezóna 1 109 520 Kč 1 443 430 Kč 1 484 090 Kč 1 545 080 Kč 1 626 400 Kč 

Zimní sezóna 259 200 Kč 714 000 Kč 726 750 Kč 752 250 Kč 783 000 Kč 

Tržby 1 368 720 Kč 2 157 430 Kč 2 210 840 Kč 2 297 330 Kč 2 409 400 Kč 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

168
 Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 16: Výpočet daňové povinnosti pesimistická varianta
169

 

  1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Tržby 996 000 Kč 1 569 570 Kč 1 602 650 Kč 1 656 060 Kč 1 728 750 Kč 

Náklady 920 056 Kč 1 361 594 Kč 1 370 193 Kč 1 416 444 Kč 1 422 096 Kč 

Základ daně 75 944 Kč 207 976 Kč 232 457 Kč 239 616 Kč 306 654 Kč 

Daň 11 392 Kč 31 196 Kč 34 869 Kč 35 942 Kč 45 998 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daňová povinnost 0 Kč 0 Kč 10 029 Kč 11 102 Kč 21 158 Kč 

Příloha 17: Výpočet daňové povinnosti normální varianta
170

 

  1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Tržby 1 209 600 Kč 1 859 710 Kč 1 913 120 Kč 1 986 860 Kč 2 073 250 Kč 

Náklady 1 031 446 Kč 1 559 932 Kč 1 576 242 Kč 1 630 508 Kč 1 644 491 Kč 

Základ daně 178 154 Kč 299 778 Kč 336 878 Kč 356 352 Kč 428 759 Kč 

Daň 26 723 Kč 44 967 Kč 50 532 Kč 53 453 Kč 64 314 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daňová povinnost 1 883 Kč 20 127 Kč 25 692 Kč 28 613 Kč 39 474 Kč 

Příloha 18: Výpočet daňové povinnosti optimistická varianta
171

 

  1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Tržby 1 368 720 Kč 2 157 430 Kč 2 210 840 Kč 2 297 330 Kč 2 409 400 Kč 

Náklady 1 142 836 Kč 1 758 270 Kč 1 782 291 Kč 1 844 572 Kč 1 866 886 Kč 

Základ daně 225 884 Kč 399 160 Kč 428 549 Kč 452 758 Kč 542 514 Kč 

Daň 33 883 Kč 59 874 Kč 64 282 Kč 67 914 Kč 81 377 Kč 

Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 24 840 Kč 

Daňová povinnost 9 043 Kč 35 034 Kč 39 442 Kč 43 074 Kč 56 537 Kč 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

170
 Zdroj: vlastní zpracování 

171
 Zdroj: vlastní zpracování 



Přílohy  

 

 

Příloha 19: Výpočet sociálního pojištění pesimistická varianta
172

 

  1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Vyměřovací základ
173

 77 652 Kč 103 988 Kč 116 229 Kč 119 808 Kč 153 327 Kč 

Povinné zálohy na soci-

ální pojištění
174

 
15 120 Kč 34 012 Kč 30 365 Kč 33 939 Kč 34 984 Kč 

Výše sociální pojištění
175

 22 674 Kč 30 365 Kč 33 939 Kč 34 984 Kč 44 771 Kč 

Přeplatek/doplatek
176

 7 554 Kč -3 647 Kč 3 574 Kč 1 045 Kč 9 788 Kč 

Nová výše záloh
177

 2 834 Kč 2 530 Kč 2 828 Kč 2 915 Kč 3 731 Kč 

Příloha 20: Výpočet zdravotního pojištění pesimistická varianta
178

 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Základ daně
179

 150 822 Kč 150 822 Kč 150 822 Kč 150 822 Kč 150 822 Kč 

Povinné zálohy na 

zdravotní pojištění
180

 
13 984 Kč 30 541 Kč 20 976 Kč 20 976 Kč 20 976 Kč 

Výše zdravotního po-

jištění
181

 
20 361 Kč 20 361 Kč 20 361 Kč 20 361 Kč 20 361 Kč 

Přeplatek/doplatek 6 377 Kč -10 180 Kč -615 Kč -615 Kč -615 Kč 

Nová výše záloh
182

 2 545 Kč 1 697 Kč 1 697 Kč 1 697 Kč 1 697 Kč 

 

  

                                                 
172

 Zdroj: vlastní zpracování 

173
 tržby – náklady; minimální roční vyměřovací základ 77 652 Kč 

174
 minimální měsíční záloha 1 890 Kč 

175
 sazba sociálního pojištění je 29,2% 

176
 rozdíl mezi povinnou zálohou a skutečnou výší 

177
 pro první rok (vyměřovací základ/8)*0,292; pro další roky (vyměřovací základ/12)*0,292, pokud vy-

chází nižší než povinné měsíční zálohy, platí se povinné zálohy 

178
 Zdroj: vlastní zpracování 

179
 minimální roční vyměřovací základ 150 822 Kč 

180
 minimální měsíční záloha 1 748 Kč 

181
 sazba zdravotního pojištění je 13,5% = pro první rok 0,135*(vyměřovací základ) 

182
 pro první rok 0,135*(vyměřovací základ)/8; pro další roky 0,135* (vyměřovací základ/12); pokud 

vychází nižší než povinné měsíční zálohy, platí se povinné zálohy 



Přílohy  

 

 

Příloha 21: Výpočet sociálního pojištění normální varianta
183

 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Základ daně 77 652 Kč 149 889 Kč 168 439 Kč 178 176 Kč 214 380 Kč 

Povinné zálohy na 

sociální pojištění 
15 120 Kč 34 012 Kč 43 768 Kč 49 184 Kč 52 027 Kč 

Výše sociální pojištění 22 674 Kč 43 768 Kč 49 184 Kč 52 027 Kč 62 599 Kč 

Přeplatek/doplatek 7 554 Kč 9 756 Kč 5 417 Kč 2 843 Kč 10 571 Kč 

Nová výše záloh 2 834 Kč 3 647 Kč 4 099 Kč 4 336 Kč 5 217 Kč 

Příloha 22: Výpočet zdravotního pojištění normální varianta
184

 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Základ daně 150 822 Kč 150 822 Kč 168 439 Kč 178 176 Kč 214 380 Kč 

Povinné zálohy na 

zdravotní  pojištění 
13 984 Kč 30 541 Kč 20 976 Kč 22 739 Kč 24 054 Kč 

Výše zdravotního po-

jištění 
20 361 Kč 20 361 Kč 22 739 Kč 24 054 Kč 28 941 Kč 

Přeplatek/doplatek 6 377 Kč -10 180 Kč 1 763 Kč 1 314 Kč 4 887 Kč 

Nová výše záloh 2 545 Kč 1 697 Kč 1 895 Kč 2 004 Kč 2 412 Kč 

Příloha 23: Výpočet sociálního pojištění optimistická varianta
185

 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Základ daně 77 652 Kč 199 580 Kč 214 275 Kč 226 379 Kč 271 257 Kč 

Povinné zálohy na 

sociální pojištění 
15 120 Kč 34 012 Kč 58 277 Kč 62 568 Kč 66 103 Kč 

Výše sociální pojištění 22 674 Kč 58 277 Kč 62 568 Kč 66 103 Kč 79 207 Kč 

Přeplatek/doplatek 7 554 Kč 24 266 Kč 4 291 Kč 3 535 Kč 13 104 Kč 

Nová výše záloh 2 834 Kč 4 856 Kč 5 214 Kč 5 509 Kč 6 601 Kč 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

184
 Zdroj: vlastní zpracování 

185
 Zdroj: vlastní zpracování 



Přílohy  

 

 

Příloha 24: Výpočet zdravotního pojištění optimistická varianta
186

 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Základ daně 150 822 Kč 199 580 Kč 214 275 Kč 226 379 Kč 271 257 Kč 

Povinné zálohy na 

zdravotní  pojištění 
13 984 Kč 30 541 Kč 26 943 Kč 28 927 Kč 30 561 Kč 

Výše zdravotního po-

jištění 
20 361 Kč 26 943 Kč 28 927 Kč 30 561 Kč 36 620 Kč 

Přeplatek/doplatek 6 377 Kč -3 598 Kč 1 984 Kč 1 634 Kč 6 059 Kč 

Nová výše záloh 2 545 Kč 2 245 Kč 2 411 Kč 2 547 Kč 3 052 Kč 

Příloha 25: Výpočet analýzy bodu zvratu pesimistická varianta
187

 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Fixní N
188

 211 932 Kč 271 486 Kč 271 486 Kč 278 660 Kč 278 660 Kč 

Průměrná ce-

na
189

 
85 Kč 90 Kč 90 Kč 90 Kč 93,5 Kč 

Variabilní N
190

 819 995 Kč 1 249 737 Kč 1 279 117 Kč 1 327 964 Kč 1 361 615 Kč 

Roční objem
191

 11 300 17 106 17 470 18 048 18 048 

Variabilní N na 

jednotku
192

 
73 Kč 73 Kč 73 Kč 74 Kč 75 Kč 

Objem bodu 

zvratu
193

 
17 044 16 025 16 177 16 970 15 433 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

187
 Zdroj: vlastní zpracování 

188
 suma položek: odvoz odpadu, náklady na propagaci, splátka úroku, voda, silniční daň, paušální výdaje 

za vozidlo, pojištění za škodu 

189
 aritmetický průměr letní a zimní ceny 

190
 suma položek: zásoby, mzdy zaměstnancům, energie, daňová povinnost, sociální a zdravotní pojištění 

191
 letní objem * počet dní v letní sezóně + zimní objem * počet dní v zimní sezóně 

192
 variabilní náklady celkové / roční objem 

193
 Fixní náklady/ (průměrná cena – variabilní náklady na jednotku) 



Přílohy  

 

 

Příloha 26:Výpočet analýzy bodu zvratu normální varianta
194

 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Fixní N 211 932 Kč 271 486 Kč 271 486 Kč 278 660 Kč 278 660 Kč 

Průměrná cena 85 Kč 90 Kč 90 Kč 90 Kč 93,5 Kč 

Variabilní N 933 268 Kč 1 468 202 Kč 1 516 610 Kč 1 578 477 Kč 1 627 949 Kč 

Roční objem 13 740 20 318 20 896 21 688 21 688 

Variabilní N na 

jednotku 
68 Kč 72 Kč 73 Kč 73 Kč 75 Kč 

Objem bodu 

zvratu 
12 411 15 305 15 584 16 183 15 114 

Příloha 27: Výpočet analýzy bodu zvratu optimistická varianta
195

 

 1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

Fixní N 211 932 Kč 271 486 Kč 271 486 Kč 278 660 Kč 278 660 Kč 

Průměrná cena 85 Kč 90 Kč 90 Kč 90 Kč 93,5 Kč 

Variabilní N 1 051 818 Kč 1 715 943 Kč 1 757 824 Kč 1 829 382 Kč 1 892 478 Kč 

Roční objem 15 568 23 594 24 172 25 114 25 264 

Variabilní N na 

jednotku 
68 Kč 73 Kč 73 Kč 73 Kč 75 Kč 

Objem bodu 

zvratu 
12 154 15 718 15 712 16 242 14 988 
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 Zdroj: vlastní zpracování 

195
 Zdroj: vlastní zpracování 


