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Abstrakt 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá založením nové společnosti Ski areál Hradište 

pod Vrátnom s.r.o. Tato společnost vstupuju na nerozvinutý trh sjezdového lyžování 

na západním Slovensku.  Je nutné vytvořit kvalitní podnikatelský plán, neboť mnoho 

malých podniků končí s neúspěchem. Tento plán nám pomůže při zjištění, které výdaje 

nás při podnikání mohou potkat.  

Cílem této práce je navrhnout formu zřízení lyžařského střediska i s ohledem 

na legislativu, dále jako druhý cíl práce jsem si stanovil zajištění provozu na další roky. 

Hlavní motivací pro výběr tohoto tématu byla možnost využití znalostí, které 

jsem během studia načerpal, znalost prostředí zvoleného střediska a kladný vztah 

k zimním sportům. Hlavním cílem bakalářské práce je vyhodnocení podnikatelského 

záměru pro nově založenou společnost a tato práce je rozdělena na dvě části a to 

na teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část se zabývá problematikou jednotlivých částí podnikatelského 

plánu. Je potřebná pro oporu a jako východisko pro praktickou část. Rozebrán bude 

důvod použití podnikatelského plánu, struktura takového plánu a popis jednotlivých 

částí podnikatelského plánu. Další důležitou částí je popis jednotlivých analýz vnitřního 

a vnějšího prostředí a SWOT analýzy, kterých budu v praktické části využívat. 

V poslední části teorie se zaměřím na cestovní ruch a jeho problematiku. 

V praktické části nastiňuji vytvoření vlastního podnikatelského plánu této 

společnosti. V prvních oddílech našeho vytvořeného plánu navrhnu název, a všeobecně 

popíši náš podnik a poskytovanou službu. V tomto popisu se objeví právní forma této 

společnosti, jeho zakladatel a popis nabízené služby. V dalším oddílu sepíši analytické 

části pro další pokračování našeho podnikatelského plánu. Jde tu o analýzu trhu, pro 

kterou využiji PEST analýzu a pomocí SWOT analýzy zhodnotím silné a slabé stránky 

podniku. Díky těmto analýzám a zhodnocením ankety stanovým marketingové cíle 

a v následujícím oddílu využiji tyto informace pro finanční plán. Díky informacím 

z finančního plánu zjistím možnou ziskovost tohoto podniku. V závěru mé práce 

zhodnotím splnění cílů mé práce a navrhnu doporučení. 
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1. Teoretická část 

1.1. Historie 

1.1.1. Svaz lyžařů ČR (Czech Ski Association) 

Dne 21. listopadu 1903 byl v Jablonci nad Jizerou založen Svaz českých lyžařů 

jako vůbec první národní lyžařský svaz na světě. Stanovy spolku byly schváleny 

Císařským a královským místodržitelstvím v Praze až 15. 12. 1906 s novým názvem 

Svaz lyžařů v Království českém. Prvním předsedou svazu se stal Jan Buchar, řídící 

učitel z malé krkonošské školy nedaleko Jilemnice. Po něm převzal vedení svazu 

zakladatel mnoha sportů v Čechách Josef Rössler-Ořovský, který přišel již v roce 1906 

s návrhem na vytvoření mezinárodní lyžařské organizace [21].  

Po vzniku Československa v r. 1918 nastala ve svazu složitá situace. Lyžaři byli 

organizováni ve Svazu lyžařů republiky Československé, Sokole, Klubu čs. turistů, 

Dělnické tělovýchovné jednoty, ve skautských organizacích a jinde [21]. 

Druhá světová válka znamenala stagnaci a omezení lyžařského sportu v zemi. 

Ze Svazu lyžařů republiky Československé se stal jen Svaz lyžařů působící na území 

Protektorátu Čechy a Morava, které bylo bez pohraničních hor a jejich lyžařských 

center. Klub byl v celém rozsahu obnoven bezprostředně po skončení války. Jeho 

působení bylo opět velmi krátké. Jako všechny ostatní spolky i jeho činnost, jako 

samostatné lyžařské organizace, byla násilně ukončena brzy po komunistickém puči 

v únoru 1948. Z rozhodnutí tzv. Ústředního akčního výboru Národní fronty v únoru 

1948 splynuly všechny tělovýchovné organizace v celonárodní organizaci Sokol [21]. 

Politické poměry v letech 1968 a 1969 umožnily vznik relativně autonomního 

a demokraticky zvoleného výboru Svazu lyžařů České socialistické republiky. 

Po změnách, vynucených v počátcích tzv. normalizace v roce 1970 vzniknul 

Československý svazu lyžařů. S koncem roku 1992 vznikl stávající Svaz lyžařů ČR 

[21]. 

1.1.2. Slovenský lyžiarsky zväz (slovenská lyžiarska asociácia) 

Na Slovensku bylo lyžování podstatně méně rozšířené, ale díky doktoru Michalu 

Guhrovi se dostala nová lilienfieldská škola Matiase Zdarského do Tater dříve než 

do Čech. Ten, poté co přišel na nevýhodnost norských lyží pro strmé svahy, nechal 
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přivézt lyže z Alp. Po světové válce se vyvíjelo české a slovenské lyžování společně. 

Během normalizace v roce 1970 se Slovenský lyžiarsky zväz spojil 

do Československého svazu lyžařů. Na konci roku 1992 při rozdělení republik došlo i 

k dělení svazů a Slovenský lyžiarsky zväz se stal opět samostatným.  

Na mimořádné konferenci 14. června 2008, která se konala v Sielnici u Zvolena, 

delegáti Slovenského lyžiarskeho zväzu (SLZ) přijali usnesení o vzniku nového 

právního subjektu - Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA). Oficiální žádost o svoje 

přijetí na všech vyšších orgánech byla zaslána Slovenskému olympijskému výboru 

(SOV), Ministerstvu školstva Slovenskej republiky (MŠ SR) i Mezinárodní lyžařské 

federaci (FIS) [16].  
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1.2. Podnikatelský plán 

1.2.1. Podnikání 

Podle Hisriche je podnikání proces. Tomuto procesu patří hodnota 

prostřednictvím vynakládání potřebného úsilí. Toto úsilí je samozřejmě doprovázeno 

hrozbou doprovodných finančních, společenských a psychologických rizik a získávání 

výsledné odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení [5]. 

Mikoláš píše, že „Ekonomové zpravidla předpokládají, že cílem firmy je 

maximalizace zisku (obdobně cíl podnikání chápe obchodní právo), tzn. maximalizace 

rozdílu mezi výnosy a náklady (resp. mezi příjmy a výdaji), jak mimo jiné vyplívá 

z platné české legislativy. [11].“ 

1.2.2. Podnikatelský plán 

„Vytvoření podnikatelského plánu je časově velmi náročnou záležitostí. Záleží 

na zkušenostech a znalostech podnikatele. Tvorba takového plánu může trvat až několik 

dní [5].“ 

Podnikatelský plán slouží především ke dvěma účelům. Jedná se o dokument 

zpracovaný podnikatelem, který dává jeho cílům a plánům reálnější podobu. V prvním 

případě je to vnitřní dokument, který slouží pro řízení projektu nebo podniku 

samotného. A jako druhý účel je podnikatelský plán velmi významný pro externí 

použití. Podnikatelský plán se nejčastěji sestavuje na začátku podnikatelské činnosti, ale 

nemusí to mu tak být ve všech případech. Některé firmy si tento plán zavádějí i v dobře 

zaběhnutých a někdy i prosperujících podnicích.  

Podle Fotra a Součka by měl také demonstrovat výhody produktu či služby pro 

uživatele respektive zákazníka, orientovat se na budoucnost a neměl by být příliš 

optimistický z hlediska tržního potenciálu. Dále by podle nich neměl být určitě 

pesimistický, to může velmi negativně ovlivnit výběr investorů. Jeho předností by mělo 

být určitě informování a upozornění na konkurenční výhody projektu, na silné a slabé 

stránky projektu. V neposlední řadě by měl podnikatelský plán prokázat schopnost 

firmy hradit úroky a splátky [3]. 
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1.2.3. Struktura podnikatelského plánu 

Sepsání takového dokumentu, jako je podnikatelský plán, je velmi těžké. 

v názorech na strukturu dokumentu se hodně ekonomů rozchází. Tato skutečnost je 

dána také tím, že daný dokument nemá jasné znění a jasně nadefinované pravidla. 

Podle Hisriche Podle Fotra a Součka 

Titulní strana, obsah Realizační resumé 

Shrnutí Charakteristika firmy a jejich cílů 

Všeobecný popis podniku Organizaci řízení a manažerský tým 

Produkt/služba 
Přehled základních výsledků a závěrů 

technicko-ekonomické studie 

Analýza trhu a konkurence, SWOT analýza Shrnutí a závěry 

Marketingový plán Přílohy 

Výrobní plán (výrobní proces)  

Organizační plán  

Finanční plán  

Závěr a zhodnocení projektu  

Přílohy  

Tabulka 1: Struktura podnikatelského plánu [5], [3]. 

Titulní strana, obsah 

V této části jde o výklad obsahu podnikatelského plánu. Titulní strana uvádí 

podnikatelovu základní koncepci a je velmi důležitá pro investory a měla by 

ve stručnosti obsahovat následující [5]: 

– Název a sídlo společnosti.  

– Jméno podnikatele/podnikatelů a kontakty.  

– Popis společnosti a povahy podnikání.  

– Částka potřebného financování a jeho struktura.  

– Prohlášení o důvěrnosti zprávy (ochrana podnikatele). 

Shrnutí 

Tento stručný souhrn je sice první částí podnikatelského záměru, měl by však 

být zpracován až v samém závěru. Čtenáře by měla tato část motivovat k tomu, aby 

dokument dočetl do konce a zajímal se o podrobnosti.  
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Popis podniku 

Prvním bodem popisu podniku zpravidla bývá krátké shrnutí dosavadní 

existence firmy, pokud nejde o založení firmy nové. Zmiňují se zde již dosažené 

úspěchy. Důležité v této části je, aby se zde objevilo datum založení a představení 

hlavního produktu. Dále v této části umístíme, na jakém trhu se bude firma pohybovat 

a jaké zboží firma bude na trh dodávat [11].  

Dalším bodem je zamyšlení jakých cílů firma bude dosahovat a jakou má firma 

vizi, její hlavní myšlenku a nápad jak se v budoucnosti udrží mezi konkurencí. Od vize 

se pak odvíjí strategie firmy. Formulace cílu by měly být krátké, vyjádřeny slovně 

i číselně [11].  

Na závěr popisu firmy je vhodné uvést vlastnické poměry. Údaje o vlastnících 

mají ukázat manažerské a podnikatelské schopnosti vlastníků. Obecně lze u malých 

a středních podniků konstatovat, že jejich úspěch závisí hlavně na manažerských 

a podnikatelských schopnostech vlastníků [11]. 

Produkt/Služba 

O důležitosti této části není pochyb. Za velmi důležitou ji považuje i Hisrich 

a Peters, kteří v části produkt a služba píší o tom, že tato část může plně vystihnout 

povahu nového podniku, který může ve své první fázi produkovat pouze jeden výrobek 

či službu [5]. 

– Popis nabízených služeb, v čem spočívají a jak fungují, včetně popisu realizace 

dané činnosti 

– Popis sortimentu obchodu (zboží) 

– Pro koho je služba/zboží určeno 

– K jakým účelům slouží 

Analýza trhu a konkurence, SWOT analýza 

V této části podnikatelského plánu jsou obsaženy různé analýzy, které jsou při 

zakládání nebo zlepšování provozu potřeba. Dobře provedená analýza může být pro 

podnik vítězným aspektem nad konkurencí a naopak špatně provedená analýza může 

podnik dovést i k bankrotu.  
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Marketingový plán 

Cílem marketingového plánu je zvolit takovou odbytovou strategii, která umožní 

co nejrychleji nalézt cestu k cílovému zákazníkovi. Dobře zvolený marketingový plán je 

nejlepší cestou, jak získat informace o potenciálním trhu a o počtu zákazníků a jejich 

potřebách. Velmi důležitým ukazatelem jsou pro nás výsledky dotazníku nebo ankety. 

„Podnik potřebuje vizi a vize vyžaduje strategii, strategie vyžaduje plán a plán 

vyžaduje akci. Pokud firma nepřichází s něčím lepším, novějším, rychlejším nebo 

levnějším, vůbec by na trh neměla vstupovat [10].“ 

Výrobní plán (výrobní proces) 

Výrobní plán nám v tomto dokumentu popisuje výrobní proces, včetně popisu 

výrobních prostor, strojů, zařízení a potřebných surovin. Rozsah a podrobnost popisu 

výroby záleží na tom, jaký význam pro podnik výroba má. Důležité údaje, o kterých 

se zmiňuje Veber, jsou [23]: 

– Výrobní postupy. 

– Stroje a zařízení. 

– Výrobní kapacity. 

– Materiálové a surovinové zabezpečení. 

– Prostorové umístění výroby. 

Organizační plán 

V organizačním plánu jde o část, která obsahuje informace o struktuře 

podnikání, o podnikateli a jeho týmu, dále je také popsán druh podnikání a forma 

vlastnictví podniku. Informace uváděné v této části musejí být přesné a musejí 

se zakládat na pravdě [9].  

Je potřeba uvést přesné informace o formě vlastnictví podniku, dále jde-li mezi 

společníky o partnerství, uvést jména partnerů a smluvní podmínky. Další důležité 

údaje, které je třeba zmínit, jsou jména, adresy a další údaje o členech představenstva 

a jména a průprava všech členů manažerského týmu [5].  

Finanční plán 

„Finanční plán poskytuje podnikateli úplnou představu o tom, kdy a kolik 

prostředků společnost dostává, kam tyto prostředky jdou, kolik hotovosti zbývá, 

i o plánované finanční pozici firmy. Poskytuje krátkodobý podklad pro kontrolu 
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rozpočtu a pomáhá zabraňovat vzniku nejběžnějšího problému nových podniků – 

nedostatku hotovosti [5].“ 

Dále podle Hisriche a Peterse musí finanční plán objasnit potenciálnímu 

investorovi, jak podnikatel hodlá dostát veškerým finančním závazkům při zachování 

likvidity, aby mohl nabídnout dobrou návratnost investic [5]. 

„Čím je finanční plán detailnější, tím lépe se dají identifikovat možné vazby mezi 

jeho prvky a tím více se snižuje obtížnost správného identifikování 

pravděpodobnostního rozdělení jednotlivých rizikových faktorů. Na druhou stranu čím 

je plán podrobnější, tím pracnější je ho vytvořit a nasimulovat [3].“ 

Rozvaha 

Zobrazuje finanční stav podniku na počátku podnikání a slouží jako základ pro 

průběžné a pravidelné zhodnocení majetkové a finanční situace podniku. Základem pro 

sestavení je rovnice, kde na straně aktiv zobrazuje dlouhodobý majetek podniku 

a oběžná aktiva a na straně pasiv vlastní kapitál podniku a cizí zdroje. Hodnoty obou 

částí se v konečném součtu musí sobě rovnat. 

Výkaz zisků a ztrát 

Pro zpracování odhadu výkazu zisku a ztrát potřebujeme vypočítat tržby 

a náklady. Náklady nám znázorňují spotřebu financí, které podnik vynaložil na získání 

výnosů. Výnosy jsou výsledky činnosti podniku za určité období [9]. 

Cash-flow 

 „Výkaz cash-flow ukazuje stav peněz na začátku období + peněžní příjmy za rok 

– peněžní výdaje za rok a výsledný stav peněz na konci účetního období. Z rozboru tedy 

zjistíme příčiny nárůstu nebo úbytku peněžních prostředků [22]“ 

 

Obr. 1: Vztah rozvahy a cash-flow [22] 
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1.3. Teorie analytických prostředků 

Pro správné nastartování podniku, pro dobře navržený podnikatelský plán, ale 

i pro bezproblémový provoz firmy jsou potřebné různé ekonomické analýzy. 

1.3.1. Dotazník 

Podstata dotazníkové techniky spočívá v tom, že potřebná data získáme 

prostřednictvím písemného dotazování. Dotazníkem zjišťujeme určitá fakta nebo jevy, 

staticky nebo dynamicky. Až na výjimky se jedná o výběrová šetření. Výsledky 

zobecňujeme na celou populaci, ovšem vymezenou podle našeho šetření. Dotazníkem 

můžeme také vyvolávat některé akce, například nespokojenost s určitým výrobkem [2]. 

V současné praxi jsou používány metody s menší či větší vypovídací schopností. 

Ze získávaných dat není možné vytvořit jakýkoliv přesný návod pro manažery, jak 

postupovat při sestavování sponzoringové strategie, ani udělat nějaké závěry ohledně 

budoucího řízení sponzorských aktivit. Rozhodně však nadále zůstane pro manažery 

nejdůležitějším indikátorem úspěchu změna chování zákazníka [2]. 

1.3.2. SWOT analýza 

Analýza je prvním krokem k určení pozice na trhu. Cílem je identifikovat jak je 

současná strategie schopna se vyrovnat změnám prostředí. Je důležité kriticky zhodnotit 

firmu ve srovnání s konkurencí [8]. 

 „Analýza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) je zaměřena 

na klíčové faktory ovlivňující strategické postavení podniku. SWOT má za cíl rozvíjet 

silné stránky a potlačovat, resp. Utlumovat slabé a současně být připraven 

na potenciální příležitosti a hrozby. [4].“ 

 

Obr. 2: SWOT matice [7] 

1.3.3. PEST analýza 

Smyslem analýzy je pochopit nutnost vnímání širších souvislostí a nastínit 

potenciální hrozby a příležitosti [6]. 
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Politické faktory  

Jde především o politický tlak na obor podnikání. Zkoumá oborovou 

problematiku, z právního pohledu. Zjišťuje, zda nebudou potřeba nejrůznější typy 

povolení k zahájení podnikání [9].  

Ekonomické faktory  

Zabývá se ekonomikou země jako celku, ale také finančními možnostmi 

obyvatelstva a analyzuje ekonomický cyklus [9].  

Je důležité se zaměřit na aktuální hospodářský cyklus, ekonomický růst, růst 

HDP a úroveň cen na trhu zboží a služeb [6]. 

Sociální faktory  

V rámci sociálního prostředí je zkoumáno demografické a sociální prostředí. 

Sociální prostředí je velmi důležité, jelikož se zabývá lidmi a lidé tvoří trh. Mezi faktory 

patří velikost populace a její růst, vzdělanost a věkové složení populace [6]. 

Technologické faktory 

Toto prostředí je faktorem, který výrazně ovlivňuje život lidí. V této části je 

důležité zjistit možnost technologických inovací v našem oboru podnikání.  Technika 

a technologie pokročily v posledním století neuvěřitelně kupředu a na základě toho 

musíme naše výrobky či služby přizpůsobovat [9]. 
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1.4. Marketing 

Základním ukazatelem úspěšnosti je trh a směna. S trhem přichází firma 

do kontaktu jak v podobě nákupce výrobních faktorů a surovin a následně také jako 

prodávající své služby nebo výrobky. Podle Švarcové je dobré chápat marketing jako 

podnikatelskou koncepci [22]. 

Podle Vebera by měl být prvotním krokem všech marketingových činností 

kvalitní průzkum trhu. Výsledkem průzkumu trhu by pak měly být odpovědi 

na následující otázky [23]: 

– Jak je velký trh, jak je strukturovaný a jaký na něm máme podíl? 

– Vyhovují existující produkty potřebám zákazníků nebo jsou považovány nové 

produkty? 

– Kdo jsou stávající a potenciální zákazníci a co od nás očekávají? 

– Jaké používáme distribuční cesty a jaké máme další možnosti? 

– Kdo jsou naši konkurenti, v čem nás mohou porazit a v čem je jejich 

jedinečnost? 

1.4.1. Informační systém marketingu 

Vnitřní zdroje 

Jde o informace, které má firma sama k dispozici nebo si je firma schopna tyto 

informace zajistit. Do této kategorie patří převážně informace z podnikového účetnictví 

a statistické evidence. Nejčastěji získáváme informace o objemu prodeje jednotlivých 

výrobků, platební podmínky dodavatelů nebo ziskovost [22]. 

Vnější zdroje 

Informace, které ve firmě nejsou běžně dostupné a zjistitelné a je třeba je získat 

z vnějších zdrojů [22]. 

1.4.2. Sportovní marketing 

Podle Čáslavové přináší sportovní marketing různé pozitiva i negativa. Některé 

z nich bych tu rád uvedl [1]: 

Pozitiva: 

– Ujasňuje, komu je určena nabídka TV a sportovních produktů: členům, divákům 

a sponzorům 
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– Rozděluje nabídku přenosů, které mohou přinést finanční efekt a které nikoliv 

– Získává doplňkové finanční zdroje, které umožňují rozvoj neziskových aktivit 

Negativa: 

– Finance diktují, co má TV a sport dělat 

– Pozice financí nerespektuje TV a sportovní odbornost 

– Dosažení určité úrovně sportovního výkonu může vést k používání zakázaných 

podpůrných prostředků 

Sponzoring 

Sponzoring je podle Dvořákové vkládání finančních prostředků do určitých 

oblastí s cílem podpořit jednak dobrou věc, jednak svoji značku a je doménou produktů 

spotřebního zboží [2]. 

A dále jak uvádí Čáslavová, sponzoring představuje významný specifický 

prostředek k zabezpečení dodatečných finančních zdrojů, sloužících k realizaci zejména 

kulturních, vědeckých, charitativních a dalších aktivit v různých sférách života 

společnosti 0. 

„Velkou otázkou současného sportu je, zda vyhrávají sportovci, diváci, média 

nebo sponzoři [2]“. 

Sportovní reklama 

Nezbytnou součástí marketingu ve sportovní sféře a v oblasti tělesné výchovy je 

sportovní reklama, která se velice dynamicky rozvíjí. Pod pojmem sportovní reklama 

se skrývají tři typy reklamního sdělení [2]: 

– Reklama na sportovním nářadí, náčiní, ve sportovním prostředí. 

– Reklama, využívající pro propagaci osobnost sportovce.  

– Reklama na sportovním zboží klasického charakteru.  



23 

 

1.5. Financování 

Pojem financování můžeme vysvětlit tak, že slouží k získávání a použití 

peněžních fondů nezbytných pro krytí ekonomických potřeb. Při zahájení podnikatelské 

činnosti je obvyklé, že náklady výrazně převyšují výnosy. Jde o činnost, kterou musí 

provádět každý podnikatel a podnik, který chce podnikat.  

Pokud chce podnikatel podnikat, potřebuje zajistit tři výrobní faktory, kterými 

jsou práce, přírodní zdroje a kapitál. V praxi je ovšem nejčastější zisk pouze jednoho 

z nich, a to kapitálu. Ostatní dva faktory se dají koupit díky velkému kapitálu [22]. 

„Obecně lze financování podnikových investic charakterizovat jako činnost 

zabývající se získáváním finančních zdrojů (kapitálu a peněz) pro založení, chod 

a rozvoj podniku, a to v potřebném objemu, čase a struktuře, při optimálních nákladech 

na jejich obstarání a s definovanou cestou za jejich používání [3].“ 

Každý podnik musí počítat s různými problémy, a tak je potřeba předpokládat 

jakoukoliv situaci. Na takovéto situace musí být podnik připraven i po finanční stránce. 

„Cílem identifikace rizik je určení co možná nejširšího okruhu rizik, které 

mohou pozitivně či negativně ovlivňovat dosažení stanovených cílů [3].“ 

1.5.1. Struktura zdrojů financování 
Z hlediska vlastnictví Vlastní kapitál  

 Cizí kapitál  

Podle zdroje financování Interní kapitál – vytvořený vlastní činností podniku (zisk, odpisy) 

 Externí kapitál – mohou to být dodavatelské úvěry, leasing, dotace, 

dary aj. 

Podle doby financování Dlouhodobý kapitál – splatnost delší než jeden rok (dluhopisy) 

 Krátkodobý kapitál – splatnost do jednoho roku (běžné bankovní 

úvěry) 

Podle účelu financování Běžné financování – financování aktuálního chodu firmy (materiál, 

mzdy) 

 Mimořádné financování – využívají se při mimořádných událostech 

nebo mimořádné činnosti 

Tabulka 2: Dělení zdrojů financování [Vlastní zpracování] 

Vlastní zdroje 

Základní formou financování z vlastních zdrojů je základní kapitál a jeho 

pozdější navýšení, nebo vklady do základního kapitálu. Další formou je pak 
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nerozdělený zisk z minulých období a odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku, případně výnosy z jejich prodeje [3]. 

Základní kapitál 

Bez počátečního vkladu osob se neobejde prakticky žádné podnikání. Rozdíl je 

pouze v tom, zda je zákonem stanovena povinnost při zakládání vložit do společnosti 

základní kapitál a jeho výše nebo ne. 

Zisk 

Jde o nejběžnější vlastní zdroj financování. Firma pomocí podnikání vydělá, ale 

zisk si majitelé nerozdělují pro osobní potřebu, ale snaží se jej znovu investovat pro 

dosažení většího zisku firmy. Tento pojem se označuje jako akumulace kapitálu. Firma 

se rozrůstá a může stále víc investovat. Tato skutečnost je velmi důležitá, protože větší 

a silnější firma dokáže daleko více odolávat tlaku konkurenčních firem, může tuto 

konkurenci likvidovat nebo jí koupit [22]. 

Cizí zdroje 

Finanční leasing 

V České republice je finanční leasing ten nejrozšířenější. V tomto leasingu 

se pronajímatel zavazuje, poskytnou danou věc na určitou dobu užívání. Nájemce 

se zavazuje prostřednictvím splátek uhradit náklady spojené s pořízením této věci. 

Nájemce má právo na převod předmětu nájmu do osobního vlastnictví za zůstatkovou 

cenu. 

Dotace 

Vzhledem ke svému objemu a zaměření pouze do určitých specifických oblastí 

jsou dotace pro podnikatelské firmy pouze zdrojem okrajovým. Dotace jsou nejčastěji 

využívány pouze při zakládání podniku. 
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1.6. Cestovní ruch 

Pojem cestovní ruch je často brán jako jiný výraz pro cestování, je ale odvětvím 

s výrazným podílem dalších služeb. Do cestovního ruchu patří další složky a to využití 

volného času, poznávání a rekreace.  

Z ekonomického hlediska má cestovní ruch vliv na zaměstnanost a na tvorbu 

hrubého domácího produktu. Ovšem cestovní ruch není jen o ekonomice. Dále 

napomáhá udržovat kulturní památky, zvyšuje všeobecnou vzdělanost a hlavně 

napomáhá využívat lidem volný čas a dává jim velké možnosti. 

1.6.1. Podmínky rozvoje cestovního ruchu 

Základním předpokladem rozvoje cestovního ruchu je touha člověka cestovat 

a poznávat nové prostředí. Dalším rozhodujícím faktorem, kterým je cestovní ruch 

velice ovlivněn, je množství volného času a dostatečné finanční prostředky. 

Podle Zdenky Petrů se do rozvoje zapojují ekonomické, ekologické, 

demografické, administrativní a materiálně technické faktory [14]. 

Cestovní ruch se vyznačuje specifickými prvky, které cestovní ruch mnohdy 

omezují. Tyto specifika popisuje Dagmar Jakubíková a mezi hlavní specifika patří [6]: 

- produkt cestovního ruchu nelze vyrábět na sklad 

- rozvoj cestovního ruchu je podmíněn politicko-správními podmínkami 

- vázanost na prostředí, zejména na kvalitu přírodního prostředí 

- výrazná sezónnost 

- vysoký podíl lidské práce 

- poptávka je ovlivněna fondem volného času a cenou služeb 

- nabídku silně ovlivňuje rozvoj technologií 

1.6.2. Funkce cestovního ruchu 

Definice cestovního ruchu není přesně stanovena a mnozí autoři se v tomto 

ohledu docela liší. Každý autor zkoumá cestovní ruch z jiného úhlu. Někteří zkoumají, 

jak cestovní ruch působí na jejich pocity a chování, kdežto jiní cestovní ruch zkoumají 

ze strany služeb a možného zisku.  

Například Zdenka Petrů ve své knize základy ekonomiky cestovního ruchu 

formuluje definici cestovního ruchu jako: „Cestování a přebývání mimo místo trvalého 
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bydliště, zpravidla ve volném čase, a to za účelem rekreace, rozvoje poznání a spojení 

mezi lidmi  [14].“ 

Dalším, kdo se snažil definovat cestovní ruch, je Dagmar Jakubíková. Ta 

definici uvedla takto: „Za cestovní ruch je označován pohyb lidí mimo jejich vlastní 

prostředí do míst, která jsou velmi vzdálená od místa jejich bydliště, za různými účely, 

vyjma migrace a výkonu normální denní práce [6].“ 

1.6.3. Systém cestovního ruchu 

Dagmar Jakubíková ve své knize rozděluje cestovní ruch podle klasifikačních 

hledisek a toto členění je jedno z nejpřehlednějších [6]: 

- Podle místa realizace - Domácí a zahraniční cestovní ruch 

- Podle motivace účasti v cestovním ruchu - Rekreační, kulturně poznávací, 

vzdělávací, společenský, zdravotně léčebný, sportovní a náboženský 

- Délka pobytu - Krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý 

- Způsob organizace - Organizovaný a neorganizovaný 

- Počet účastníků - individuální a skupinový 

Domácí a zahraniční cestovní ruch 

Domácí cestovní ruch je definován tak, že jedinec nepřekročí hranice vlastního 

státu a působiště ubytování je ve vlastní zemi [14]. 

Zahraniční cestovní ruch zahrnuje přejezdy za hranice příslušného státu daného 

jedince. Dále dělíme na aktivní, pasivní a tranzitní zahraniční cestovní ruch. Jako 

aktivní cestovní ruch se označuje situace, kdy zahraniční turista navštíví naši zemi. Toto 

má pozitivní vliv na naši ekonomiku. A pasivní mezinárodní cestovní ruch můžeme 

vysvětlit jako výjezd našich obyvatel do zahraničí. Tento druh má menší vliv 

na ekonomiku. Posledním je tranzitní nebo také průjezdný cestovní ruch a jde o příjem 

pro ekonomiku, když turisté naší zemí jen projíždějí, ale nějaké finance tu utratí při 

zastávkách nebo nákupech [14]. 
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2. Praktická část 

2.1. Titulní strana a obsah podnikatelského plánu 

Název společnosti: Ski areál Hradište pod Vrátnom s.r.o. 

Sídlo společnosti: Hradište pod Vrátnom  

Majitel: Sekáč Martin 

2.1.1. Prohlášení o důvěrnosti zprávy: 

Díky tomu, že tento podnikatelský plán budeme v budoucnu možná uskutečňovat, 

a protože jsou v této práci uváděny citlivé informace, je tento plán hodnocen jako 

podnikatelský plán s důvěrným charakterem. 

2.2. Shrnutí 

V podnikatelském plánu postupně zanalyzuji a zhodnotím tento projekt, jak 

po stránce ekonomické, tak i po stránce přínosu pro cestovní ruch. V prvních částech 

plánu navrhnu název, a všeobecně popíši náš podnik a poskytovanou službu. V dalším 

oddílu sepíši analytické části pro další pokračování našeho podnikatelského plánu. Jde 

o analýzu trhu, pro kterou využiji PEST analýzu a pomocí SWOT analýzy zhodnotím 

silné a slabé stránky podniku. Díky těmto analýzám a zhodnocením anketního šetření, 

které probíhalo v obci Senica, stanovým marketingové cíle a v následujícím oddílu 

využiji tyto informace pro finanční plán. Díky informacím z finančního plánu zjistím 

možnou ziskovost tohoto podniku. V závěru mé práce zhodnotím splnění cílů mé práce 

a navrhnu doporučení. 

2.3. Všeobecný popis podniku 

2.3.1. Popis společnosti a druh podnikání 

Jde o drobný podnik, který je vlastněn jednou osobou, založený zakladatelskou 

listinou. V tomto podniku bude pro začátek zaměstnáno 8 osob. Jako druh podnikání 

jsme si vybrali provoz lyžařského areálu. Zaměříme se na sjezdové lyžování, ale 

do budoucna máme plán vybudovat i snowboardový park s překážkami. 

2.3.2. Částka potřebného financování a jeho struktura 

Pro založení podniku potřebujeme 358 500 €. Majitel vloží jako základní kapitál 

35 850 € a o 322 650 € do základního kapitálu budeme usilovat pomocí dotací. Tyto 
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finanční prostředky budou vloženy na účet podniku v den jeho založení. Jednotlivé 

náklady pro založení podniku jsou uvedeny v další části: finanční plánování.  

2.4. Produkt/služba 

Jako hlavní službou našeho podniku je zajištění provozu lyžařského vleku 

a zajištění podmínek pro lyžování. Tyto služby se poskytují široké veřejnosti, ale 

především je zaměřena na pohybově aktivní zákazníky. Za vedlejší služby podniku 

považujeme občerstvení v místě areálu a vlastní ski-servis. 

Náš sortiment tvoří prodej služby. Prodej služby je vždy specifický a závisí 

na hodně faktorech. Ve zřizovaném středisku prodáváme službu s názvem sjezdové 

lyžování. Prodejem této služby poskytujeme kupci našeho sortimentu jízdu 

na lyžařských vlecích a jízdu po upravené sjezdovce pomocí sněžných strojů. 

Tato služba je určena pro širokou veřejnost. Dalším specifikem vybrané skupiny 

lidí je, že lidé, kteří navštíví nové středisko, mají rádi pohybové aktivity. Naše služba je 

specifikovaná pro zimní pohybovou aktivitu. 

Toto nové středisko slouží především k rozvoji zimního cestovního ruchu celého 

Trnavského kraje. Zimní cestovní ruch není v této oblasti vůbec rozšířen a krajina 

skrývá určitý potenciál. Dále slouží k rozvoji pohybových aktivit lidí v tomto kraji 

a k rozšíření možných středisek pro pohybové aktivity. 

2.5. Analýza trhu a konkurence, SWOT analýza 

2.5.1. Analýza trhu 

Toto nové zimní středisko vstupuje na trh služeb. Jak jsem již zmínil, 

poskytované služby se týkají sjezdového lyžování a ostatních služeb připojených 

ke středisku. Pro trh, na který vstupujeme, je specifické, že na Slovensku trh ovládají 

střediska ve Vysokých Tatrách. Díky poloze našeho střediska se pro nás tento trh stává 

dosti výhodným. Jako první výhoda je vzdálenost hlavního města, které je relativně 

blízko oproti vzdálenosti z hlavního města do Tater. Další výhodou je množství větších 

měst v okolí vznikajícího střediska.  

2.5.2. Analýza konkurence 

Konkurenci rozdělím do dvou oblastí. Jako první skupinu mám konkurenci 

v oblasti našeho podnikání. Jako nejbližší středisko je považováno SKILAND Myjava. 
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Toto středisko je vzdálené 27 km a je položeno ve skoro stejné nadmořské výšce. 

Obsahuje 2 lehké a jednu náročnější trať a délka sjezdovek je dohromady jeden 

kilometr. Další vzdálenější střediska jsou dvě v okolí Nového Mesta nad Váhom 

vzdálené 50 kilometrů a další jsou dvě sjezdovky u Pezinoku vzdálené taktéž 50 

kilometrů. Další velká konkurence je ve velkých lyžařských střediscích ve Vysokých 

i Nízkých Tatrách, které jsou vzdálené 280 kilometrů. Tato střediska nabízejí velké 

možnosti pro lyžaře, ale rozhodujícím faktorem pro naše potencionální zákazníky je 

vzdálenost. 

Druhou skupinu tvoří pohybové aktivity, které lze v zimním období 

uskutečňovat. V obci je v zimně jediné sportovní využití a to běžecké lyžování. 

Za ostatními pohybovými aktivitami se dojíždí 15 kilometrů do města Senica, ve kterém 

je k dispozici plavecký bazén a různá fitness centra. Jedno fitness centrum je také 

v blízké obci Brezová pod Bradlom vzdálené 7 kilometrů. 

2.5.3. SLEPT analýza 

Politické prostředí 

Na provoz lanových drah dohlíží úřad pro regulaci železniční dopravy 

Bratislava. Tento úřad je licenčním úřadem pro železniční dopravu, pro dopravu 

na speciálních drahách a pro dopravu na lanových drahách. Zároveň je i bezpečnostní, 

regulační a kontrolní orgán a vykonává státní dozor. Provoz těchto drah se řídí zákonem 

národní rady Slovenské republiky č. 514/2009 Z.z. [18]. 

Podle zákonu musí být dodrženo ochranné pásmo dráhy. Toto pásmo je prostor 

po obou stranách dráhy vymezený svislými plochami vedenými v určené vzdálenosti 

od hranice obvodu dráhy. Zřizuje se na ochranu dráhy, její provoz a dopravy na ní. 

Ochranné pásmo nové dráhy vzniká dnem právoplatnosti stavebního povolení a zaniká 

při rozhodnutí o zrušení dráhy [18].  

Stavba lyžařského areálu se řídí podle územního rozhodnutí. Toto rozhodnutí 

se řídí podle zákonu č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Tento 

zákon nám určuje potřebné asanační, rekonstrukční nebo rekultivační zásahy do území 

a určuje způsob jeho dalšího využívání. Dále zabezpečuje ochranu všech chráněných 

častí krajiny, posuzuje a hodnotí územně-technické důsledky připravovaných staveb 
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a jiných opatření v území a navrhuje jejich rozsah. Zákon také obsahuje část, kde určuje 

zásady využívání přírodních zdrojů a navrhuje pořadí výstavby a využívaní území [17]. 

Ekonomické prostředí 

V ekonomické části jsem analyzoval data o Trnavském kraji. K tomuto úkolu mi 

posloužil statistický úřad Slovenské republiky. Podle čtvrtletního statistického výkazu 

Slovenské republiky se zvýšil průměrný počet zaměstnaných osob v Trnavském kraji 

za rok 2012 na 239 290 osob, což bylo v porovnání s rokem 2011 o 1,6 % více [13].  

Kraje Slovenské republiky Průměrná měsíční mzda v €  
Celkové čisté příjmy v € 

na osobu za rok  

Bratislavský 1 167 5 494 

Trnavský 845 4 607 

Trenčianský 802 4 426 

Nitrianský 775 4 416 

Žilinský 846 4 321 

Banskobystrický 755 4 254 

Prešovský 716 3 991 

Košický 859 4 020 
Tabulka 3: Ekonomické srovnání krajů SR [13] 

Z této tabulky vyplívá, že Trnavský kraj je mezi ekonomicky lepšími kraji, 

pokud nepočítáme kraj hlavního města. Průměrná měsíční mzda i celkové čisté příjmy 

domácnosti jsou na vysoké úrovni a proto v tomto kraji vidím velký potenciál 

a obyvatelé určitě mají na to si dovolit navštívit naše středisko. Tato skutečnost vyplívá 

i z dotazníku, který bude uveden v následujících kapitolách.  

Tržby podniků Trnavského kraje 

Podniky z Trnavského kraje s počtem zaměstnaných osob 20 a více dosáhli tržby 

za vlastní výkony a zboží v roku 2012 hodnotu 10 974 mil. Eur. v porovnání s rokem 

2011 byli vyšší tržby o 10,7 % v stálých cenách. Z územního hlediska nejvyšší tržby 

za vlastní výkony a zboží v kraji vyprodukovali podniky v okrese Galanta (37,4 %). 

Dále následovali podniky v okresech Trnava (32,5 %), Skalica (8,8 %), Hlohovec 

(8,2 %), Piešťany (5,1 %), Dunajská Streda a Senica (shodně po 4 %) [19]. 

Tržby podniků zaměřených na obchod, ubytování a stravování 

Objem tržeb za vlastní výkony a zboží dosáhl v obchodě, ubytovacích 

a stravovacích službách za rok 2012 v podnicích s počtem zaměstnaných osob 20 a více 

1 393,8 mil. Eur. Podíl tržeb z obchodu bez DPH byl 98,5 % z celkového objemu, co 

představovalo 1 373,2 mil. Eur. Z územního hlediska realizovali nejvyšší podíl 
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z objemu celkových tržeb v Trnavském kraji podniky se sídlem v okrese Trnava (37,8 

%). Podniky s činností restaurace a pohostinství dosáhli tržby v objemu 15 mil. Eur, což 

bylo 1,1 % z celkových tržeb a nejnižší tržby byly dosaženy v ubytování (5,6 mil. Eur), 

což bylo 0,4 % z celkových tržeb [19]. 

V podnicích obchodu, ubytovacích a stravovacích služeb pracovalo průměrně 

8 559 osob za měsíc. Průměrná nominální měsíční mzda dosáhla 703 Eur. Podniky 

obchodu, ubytovacích a stravovacích služeb v Trnavském kraji se na celkových tržbách 

SR bez DPH podíleli z 5,2 % a na počtu zaměstnaných osob z 6,9 % [19]. 

Během roku 2012 ubytovali zařízení cestovního ruchu 266 216 návštěvníků, 

z toho bylo 43,7 % zahraničních. Meziročně jich bolo o 28 106 více než předešlého 

roku. Z celkového počtu návštěvníků kraje bylo nejvíc cizinců podle krajiny trvalého 

pobytu z České republiky (19,2 %). Návštěvníci z Německa měli zastoupení z 6,7 %, 

z Polska z 2 %, Izraele z 1,9 %, Rakouska a Maďarska shodně po 1,6 %, ostatních 

asijských států a Itálie shodně po 1,2 % a z Francie 1,1 %. Podíl návštěvníků z ostatních 

krajin byl nižší jako 1 %. Celkové tržby za ubytování dosáhli 25,8 mil. Eur. Průměrná 

cena za ubytování spolu s vrácenou DPH, kterou návštěvník zaplatil za jedno lůžko 

a noc, byla 23,79 Eur. Domácí návštěvník zaplatil 19,70 Eur a zahraniční 27,65 Eur 

[19]. 

Průměrná nominální měsíční mzda za rok 2012 v podnicích s počtem 

zaměstnaných osob 20 a víc sídlících v Trnavském kraji dosáhla 825 Eur (index 102,6). 

Vývoj průměrných nominálních měsíčních mezd v okresech tohoto kraje byl příznivý, 

mimo okres Galanta (index 93,8). Mzda vzrostla v ostatních okresech, od 0,9 % 

v okrese Skalica do 5,8 % v okrese Hlohovec. Nejvyšší průměrnou nominální měsíční 

mzdu měli zaměstnané osoby v odborných, vědeckých a technických činnostech (1 350 

Eur). Nejnižší mzda byla v ubytovacích a stravovacích službách (410 Eur), v umění, 

zábavě a rekreaci (631 Eur) [19],[13].  

Průměrná nominální měsíční mzda se zvýšila oproti roku 2011 ve většině 

odvětví a hrubý domácí produkt činil 71 463,0 mil. Eur [19],[13]. 

Sociální prostředí 

K 31. prosinci 2012 měla Slovenská republika 5 410 836 obyvatel. Podíl žen 

na celkovém počtu obyvatelstva tvořil 51,3 %. 
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Území 
Stav obyvatel k 1. 1. 2012 Stav obyvatel k 31. 12. 2012 

Společně Muži Ženy Společně Muži Ženy 

Slovenská rep. 5 404 322 2 631 752 2 772 570 5 410 836 2 635 979 2 774 857 

Trnavský kraj 555 509 271 331 284 178 556 577 271 973 284 604 

Okres Senica 60 581 29 719 30 862 60 690 29 789 30 901 
Tabulka 4: Složení obyvatelstva [20] 

Podle výběrového zjišťování pracovních síl v Trnavském kraji dosáhl celkový 

počet pracujících za rok 2012 ke 262,2 tisícům osob a meziročně se snížil o 0,1 %. 

Průměrný počet nezaměstnaných osob dosáhl k 33,7 tisíc a meziročně se zvýšil o 8,7 %. 

Míra nezaměstnanosti se zvýšila o 0,8 procentuálního bodu na 11,4 % [19]. 

Podle sčítání lidu 2011 Slovenské republiky má nejvyšší zastoupení mezi 

obyvatelstvem věková skupina od 30 do 34 let a to 8,8%.  Dále podle sčítání lidu lze 

zjistit, že k římskokatolické církvi se hlásí v trnavském kraji 388 914 obyvatel, což je 

přibližně 70% obyvatel kraje. Dalším zkoumaným prvkem je úroveň studia. Nejvyšší 

zastoupení má v tomto ohledu střední odborné studium zakončené maturitou a to 

u 19,4% obyvatel kraje. Dalším v pořadí je základní a učňovské vzdělání se 16%. 

Na třetím místě je středoškolské vzdělání bez maturitní zkoušky s 10% a vysokoškolské 

vzdělání uvedlo jen 9% obyvatel [20].  

Technologické prostředí 

Doprava 

Obci prochází silnice č. 501, ale dopravní obslužnost je díky pohoří Karpaty 

velmi obtížná. Kromě těchto dvou příjezdových cest je vesnice obklopena vysokými 

kopci. i tyto silnice jsou vedeny po zvlněném reliéfu. Díky této příjezdové cestě tudy 

projíždějí autobusy spojující velké města, kterými jsou Senica, Myjava a Trnava. Další 

možností dopravy do obce je využití vlakového spojení. Do obce vede vlaková trať, ale 

obsluha osobními vlaky byla zrušená a momentálně se trať využívá pro nákladní 

dopravu. 

Inženýrské sítě 

Celá obec je připojená k elektřině, v obci je zaveden vodovod. V roce 1997 byla 

v obci provedena plynofikace a celá obec je od té doby připojena i k plynu. Veřejná 

kanalizace je v obci ve fázi příprav. Projekt na zavedení veřejné kanalizace je připraven 

a momentálně se hledají finanční prostředky. 
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Podnebí 

Obec Hradište pod Vrátnom leží na rozhraní oblastí s nížinným a horským 

podnebím, v pohoří Malé Karpaty. Podnebí je s menšími ročními teplotními rozdíly. 

Katastrální území obce patří do teplé a mírně suché oblasti. Průměrná roční teplota 

vzduchu je 9,8ºC. Nejchladnější měsíc v roce je leden kdy teplota v průměru dosahuje -

2,5 ºC, což je nejnižší hodnota v kraji. Průměrný roční úhrn srážek je 600 - 700 mm. 

Část srážek v zimním období napadne ve formě sněhu, ze kterého se v teplotách pod 

nulou vytvoří dlouhodobě trvající sněhová pokrývka. Průměrný počet dní sněhových 

srážek je 35, přitom nejvíce dní připadá na měsíce leden a únor. Na sněhovou přikrývku 

připadá 40 - 50 dní z celého roku, kdy trvalá sněhová přikrývka není porušena na více 

jak tři dny. Výskyt sněhu je každý rok velmi proměnlivý v závislosti na síle zimy. 

Průměrné datum první dlouhodobější pokrývky připadá na začátek prosince a nejvyšší 

průměrná výška sněhu během zimy činí 29 cm. Svahy vystavené severozápadním 

větrům mají více srážek než jihovýchodní svahy. Díky tomu, že území našeho střediska 

je právě na svahu, který je severozápadní, průměrná výška sněhové pokrývky 

se pohybuje mezi 35 - 40 cm [12]. 

V následující Tabulce uvádím hodnoty z nové meteorologické stanice, která je 

umístěná přímo v obci. Data jsou omezena pouze na letošní rok, jelikož meteorologická 

stanice byla instalována v letních měsících a údaje by mohli být zkreslené. 

Letošní maximální a minimální hodnoty 

Popis Hodnota Datum 

Nejvyšší teplota 27,4 ºC 26. 4. 2013 

Nejvyšší pocitová teplota 27,2 ºC 26. 4. 2013 

Nejnižší teplota -15,9 ºC 26. 1. 2013 

Nejnižší pocitová teplota -15,9 ºC 26. 1. 2013 

Nejvyšší vlhkost 99% 02. 1. 2013 

Nejnižší vlhkost 4% 26. 4. 2013 

Nárazový vítr 69,1 km/h 15. 3. 2013 
Tabulka 5: Meteorologické hodnoty [15] 

2.5.4. SWOT analýza 

Strengths - Silné stránky 

- Malá vzdálenost od okresního a krajského města 

- Zajištěné úplné inženýrské sítě v blízké vzdálenosti našeho střediska díky 

blízkému rolnickému družstvu (naše ZD) 

- Fungující základní a mateřská škola, možnost poskytnutí výuky lyžování. 
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- Obci projíždí 6 autobusových linek, které obsluhují tyto města: Senica (15 km, 

15min), Piešťany (35 km, 45 min), Myjava (19 km, 30 min), Bratislava (75 km, 

100 min), Malacky (54 km, 60 min), Brno (107 km, 120 min), Hodonín (46 km, 

60 min), Partizánske (93 km, 120 min) 

- V obci je fungující COOP Jednota (obchod) a pohostinstvo BIBI (restaurace) 

Weaknesses - Slabé stránky 

- Závislost na podnebí - Různorodé teploty během zimy, jedna zimní sezóna 

velice odlišná od té druhé. 

- Nadmořská výška kopce 426 m.n.m. 

- Potřeba výseku ochranného pásma lanové dráhy. Dráha povede z části skrz les 

a je nutné zabezpečit bezpečný koridor. 

- Absence vlakového spojení i přes zavedenou železniční trať.  

- Absence služeb v obci. Chybí pošta, lékárna, doktor i peněžní ústav. 

- Chybějící rekreační středisko v obci. 

Opportunities – Příležitosti 

- Nízká úroveň konkurence - pouze jedno větší lyžařské středisko Skiland 

Myjava. 

- Severozápadní svah - vyšší četnost srážek a větší průměrné množství sněhu díky 

odvrácené strany od slunce. 

- Možnost žádosti o grant na Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

v oblasti rozvoje cestovního ruchu. 

- Rozvoj služeb na základě rozvoje cestovního ruchu. 

- Roste ubytování návštěvníků. v kraji se zlepšuje situace cestovního ruchu, počet 

návštěvníků za minulý rok byl 266 216, z toho 44% byli zahraniční návštěvníci. 

- Nové pracovní příležitosti v nových formách turistiky a rekreace. 

- Nejvýše zastoupená skupina lidi v kraji jsou lidé od 30 do 34 let. 

- Zvýšení průměrné nominální mzdy v kraji. Příležitost, ve větším počtu 

zajištěných návštěvníků našeho střediska. 

- Růst počtu obyvatel v Trnavském kraji i ve městě Senica, které je nejblíže 

z velkých měst k našemu středisku. 

- Málo parkovacích míst pro automobily, příležitostí je vybudování nových 

parkovacích míst. 
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Threats – Hrozby 

- Potřebné povolení od úřadu pro regulaci železniční dopravy se sídlem 

v Bratislavě. 

- Změna územního plánování od roku 2014. 

- V Trnavském kraji byla nejnižší mzda ve stravovacích a ubytovacích službách. 

Hrozba špatného výběru zaměstnanců kvůli nízkému počtu lidí, kteří v tomto 

odvětví chtějí pracovat. 

- Konkurence ze strany Skiland Myjava - jediný blízký konkurent v oblasti. 

Vzdálenost tohoto střediska je 27 km. Leží v sousedním okrese. 

- Stárnutí obyvatel obce, přesun mladých lidí do větších měst. 

2.6. Marketingový plán 

2.6.1. Marketingové cíle 

Jako naše hlavní marketingové cíle jsme si stanovili: 

1. Zprovoznění lyžařského areálu pro sezónu 2013/2014 

2. V první sezóně převést naším vlekem 60 000 osob 

3. Do konce první sezóny zprovoznit a vybavit půjčovnu a ski servis 

2.6.2. Marketingová strategie 

Našeho prvního cíle lze dosáhnout pouze včasným zahájením stavby podle 

projektu. Splnit tento cíl je asi nejtěžší, ale také nejdůležitější pro získání dotací 

z Regionálného operačného programu. 

Druhý cíl je důležitý pro získání potřebného kapitálu na splátku úvěru a další 

rozvoj firmy. Tento cíl splníme jen tehdy, bude-li reklama našeho lyžařského střediska 

v okolních městech úspěšná. Pro úspěšné oslovení potencionálních zákazníků, bude 

nejlepší spolupracovat s některým rádiem tak, že za naši reklamu ve vysílání jim 

poskytneme reklamní plochy a zajistíme vysílání jejich rádia v našem středisku. Dalším 

zdrojem zákazníků a financí do budoucna bude oslovení sportovních obchodů 

z blízkých měst. Posledním přínosem pro získání nových zákazníků bude zřízení ski-

busů z těchto blízkých měst. 
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Pro splnění posledního cíle bude důležité získat nové zákazníky a s nimi 

i potřebný zisk na rozvoj našeho střediska. Proto v první sezóně bude nejdůležitější 

oslovit velkou skupinu potencionálních zákazníků. 

2.6.3. Anketa 

Dotazování jsem provedl ve městě Senica na Slovensku. Město je vzdálené 

od místa vzniku asi 15 km. Je to nejbližší velké město. Dotazování proběhlo 25. 4. 2013 

a celkově jsem oslovil 40 respondentů. Vzor ankety je umístěn v příloze D. 

Charakteristika účastníků šetření  

Věk 

Otázka: Váš věk? 

 

graf 1: Věk respondentů [vlastní průzkum] 

Zaměřoval jsem se většinou na mladé lidi, kteří byli pohybově aktivní. Anketu 

jsem situoval kolem sportovních středisek, které má město k dispozici. Pohyboval jsem 

se kolem fotbalového stadionu FK Senica a také kolem plaveckého bazénu. Nejvíce 

respondentů, počtem 16, bylo věkové skupiny 19 - 30 let. 

Pohlaví 

Otázka: Vaše pohlaví? 

 
graf 2: Pohlaví respondentů [vlastní průzkum] 

Při oslovování jsem se daleko častěji s kladnou odpovědí potkal u mužů, kterých 

odpovědělo 26. Ženy většinou měli velmi na spěch nebo jejich odpovědí bylo, že 

na sportování nemají čas. Toto je velmi typická odpověď žen, z výzkumů i v ČR 

vyplívá, že je to jedna z nejčastějších odpovědí. 
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Dosažené vzdělání 

Otázka: Vaše dosažené vzdělání? 

 
graf 3: Dosažené vzdělání respondentů [vlastní průzkum] 

Největší oslovenou skupinou byli lidé s dokončeným středoškolským vzděláním. 

Počet těchto respondentů byl 17 a následován vzděláním vysokoškolským s počtem 11 

respondentů. 

Průzkum volnočasových aktivit 

V další části ankety jsem se zaměřil na pohybové aktivity respondentů. Díky 

oslovené skupině lidí pohybujících se převážně kolem sportovišť byli tito lidé sportovně 

aktivní. Našli se ale i tací, kteří pohybové aktivity neprovozovali vůbec nebo jen zřídka.  

Množství pohybových aktivit týdně v hodinách  

Otázka: Kolik hodin týdně věnujete sportovním aktivitám? 

 

 

 

 

 

 

Množství pohybových aktivit respondentů bylo vyrovnané. Skupina čítající 15 

osob se věnuje pohybovým aktivitám jen maximálně jednu hodinu týdně, ale našlo 

se i 13 osob, které věnují více jak 5 hodin týdně pohybovým aktivitám.  
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Časové vymezení pohybových aktivit  

Otázka: Probíhají tyto aktivity častěji v pracovní dny nebo o víkendu? 

 
graf 5: Časové vymezení PA [vlastní průzkum] 

Velké množství respondentů využívá pro pohyb převážně volný čas během 

pracovního týdne. Mnoho z nich využívá pohyb k odpočinku po náročné pracovní době. 

Pro dnešní společnost v našich zemích je typický pokles pohybových aktivit o víkendu, 

nejen u dospělých, ale i u dětí. 

Prostředí pohybových aktivit  

Otázka: Sportujete raději uvnitř nebo preferujete venkovní sporty? 

 
graf 6: Vymezení prostředí PA [vlastní průzkum] 

V prostředí převažovalo právě venkovní prostředí, které preferuje skupina 28 

respondentů. Mnoho z nich využívá například cyklistiku jako aktivní odpočinek. 

Převážná většina lidí co navštěvují vnitřní prostory pro sportování má rádo i to 

venkovní a vždy si naleznou alternativní řešení pro daný vnitřní sport, což se 

na výsledcích projevilo. 

Druh sportu podle ročního období  

Otázka: Preferujete raději zimní nebo letní sporty? 

 
graf 7: Vymezení PA podle ročního období [vlastní průzkum] 
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Výsledek tohoto zkoumání je mírně nepříznivý pro zřizování nového skicentra, 

ale je možné, že se v něm projevuje absence blízkého lyžařského střediska. 

Celkově v této části ankety jsou kladné výsledky a to hlavně zjištění, že lidé 

v okolí nového střediska rádi sportují a svůj volný čas pro sport využívají. Také je 

viditelná absence zimních středisek v okolí, kde tento problém bude analyzován v další 

části ankety. 

Průzkum zimních pohybových aktivit 

V další části ankety se již konkrétně zaměřuju na pohybové aktivity v zimních 

měsících a přímo na otázky týkajících se zimních středisek. V tomto kraji je celkově 

v zimních měsících horší využití v oblasti pohybových aktivit a spousta aktivních lyžařů 

a snowboardistů musí dojíždět do zimních středisek velkou vzdálenost. 

Pohybové aktivity během zimních měsíců  

Otázka: Je v zimním období v okolí dostatečné sportovní využití? 

 
graf 8: Sportovní využití v zimních měsících [vlastní průzkum] 

Výsledky jsou hodně vyrovnané, ale mírně nadpoloviční většina si myslí, že je 

nedostatek využití v této oblasti. Ti, kteří odpověděli kladně, byli převážně návštěvníci 

fitcenter a krytého bazénu.  

Návštěva nového zimního střediska  

Otázka: Kdyby v okolí vzniklo nové lyžařské středisko navštěvoval/a byste ho? 

 
graf 9: Návštěvnost nového zimního střediska [vlastní průzkum] 

Tento výsledek při zhodnocení odpovědí je pro nás velice důležitý. Respondenti 

se v 85 % shodli na tom, že středisko je v okolí chybějícím článkem a většina by ho 

ráda navštívila. Absence střediska je z odpovědí velice zřejmá. 
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Kolik dní v zimní sezóně je věnováno zimním sportům  

Otázka: Kolik dní se v zimě věnujete zimním sportům? 

 
graf 10: Časové vymezení zimních sportů [vlastní průzkum] 

Z ankety nám vyplívá, že lidé moc času na sjezdovkách netráví. Většinou jde jen 

o občasné návštěvníky, ale jak bylo z odpovědí znát, většinou je problém v dojezdové 

vzdálenosti stávajících center v okolí. Respondenti volí spíše dlouhodobější pobyty 

ve vzdálených střediscích, a proto ve výsledku jde o kratší dobu na horách. 

Faktory ovlivňující výběr zimního střediska  

Otázka: Jaké faktory vás ovlivňují při výběru lyžařského střediska? (můžete označit více 

odpovědí) 

 
graf 11: Faktory ovlivňující výběr zimního střediska [vlastní průzkum] 

U této otázky respondenti mohli vybírat z více odpovědí a zvolit jich také více. 

Z ankety poté vychází, že hlavními faktory pro výběr lyžařského střediska je v této 

oblasti hlavně dojezdová vzdálenost do střediska. Tuto možnost zvolilo 14 respondentů. 

Dále je rozhodující kvalita nabízených služeb daného střediska, kterou vybralo 12 

respondentů a na třetí pozici se projevila cena za lyžování a obtížnost sjezdovek s 10 

odpověďmi. 
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Využití zimních sportovních potřeb  

Otázka: Preferujete spíše lyže nebo snowboard? 

 
graf 12: Používané zimní sportovní potřeby [vlastní průzkum] 

Během dotazování jsem narazil na převážnou většinu lyžařů. Z celkového počtu 

40 dotazovaných na lyžích jezdí 26 z nich. Z tohoto výsledku vyplívá, že největší 

skupinou, která nás bude navštěvovat, bude skupina lyžařů a i toto by se mělo odrazit 

v nabídce služeb jako například ve ski servisu či půjčovně vybavení. 

Lyžařské dovednosti respondentů  

Otázka: Získané lyžařské dovednosti? 

 
graf 13: Dovednosti respondentů [vlastní průzkum] 

Díky této vyrovnanosti požadavků, je třeba v novém středisku brát ohled 

na skupiny lyžařů, kteří teprve začínají, a je třeba zřídit školu pro začátečníky. Musíme 

ale brát v ohledu i lyžaře, kteří jsou velmi zkušení a mají potřebu jezdit na obtížnějších 

svazích. 
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Dojezdová vzdálenost za zimními sporty  

Otázka: Dojezdová vzdálenost, kterou jste ochotni dojíždět do zimního střediska? 

 
graf 14: Dojezdová vzdálenost [vlastní průzkum] 

U většiny respondentů hrála dojezdová vzdálenost velkou roli. A z výsledků této 

otázky vyplívá, že zkrácení dojezdové vzdálenosti by hodně respondentů přivítalo. 

Jelikož naše nové středisko je vzdálené 15 km od tohoto města, vyskytuje se v tomto 

městě velké množství potencionálních zákazníků. 

Cena celodenních skipasů v novém středisku  

Otázka: Ceny celodenních skipasů, které jste ochotni zaplatit? 

 
graf 15: Cena celodenních skipasů [vlastní průzkum] 

V odpovědích nepřevažuje ani jedna možnost a myslím, že ceny celodenních 

skipasů na Slovensku jsou nastaveny poměrně dobře a nikdo nemá problém 

za celodenní lyžování zaplatit částku kolem 15€. 

Celkově nám z ankety vyplynulo, že zřízením našeho skicentra by se velice 

zkrátila dojezdová vzdálenost a hodně lidí by tuto možnost přivítalo a našli bychom 

nové potencionální zákazníky i mezi lidmi, kteří na hory tak často nejezdí. Proto je 

důležitým výsledkem ankety množství potencionálních zákazníků. Dalším důležitým 

výsledkem je, že cena celodenního jízdného se může pohybovat od 12 do 15 €. 

2.7. Výrobní plán (výrobní proces) 

Jako výrobní proces bude v našem podniku bráno poskytování služby 

zákazníkům. Naším výrobním procesem je tedy poskytování prostor pro lyžování, 
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přepravu osob pomocí lyžařských vleků a zajištění potřebných doplňkových služeb pro 

návštěvníky střediska. Mezi tyto služby patří občerstvení, ski servis a zajištění 

sociálního zařízení. 

K výkonu našeho záměru budeme potřebovat určité specifické stroje a zařízení. 

Mezi tyto stroje určitě patří zařízení pro přepravu osob na vrchol kopce, dále jen 

lyžařský vlek. Další zařízení je potřeba na úpravu sněhových podmínek, ke kterým 

potřebujeme sněžnou rolbu a sněžná děla. 

Naše výrobní kapacita je závislá na dané sezóně. Rozhodujícím faktorem je 

množství napadeného a množství vyrobeného sněhu, které je závislé na teplotních 

podmínkách. Dalším rozhodujícím faktorem je množství zákazníků, které dokážeme 

oslovit a přitáhnout do našeho střediska. V neposlední řadě je závislá na typu 

lyžařského vleku a počtu zákazníků, který ten daný typ vleku dokáže přepravit za 

hodinu. 

Prostorové umístění naší výroby je v poměrně vhodných podmínkách. Jde 

o severozápadní svah, který má tu výhodu, že je odvrácený od slunce a zajišťuje tak 

chladnější klimatické podmínky. Další velkou výhodou je, že dané místo není 

zalesněné, jen v místě, kudy by vedl koridor lyžařského vleku, by se musela vyčistit 

o pár stromů. Další výhodou našeho prostoru je blízké působení Rolnického družstva, 

do kterého jsou zavedeny veškeré inženýrské sítě a blízkost řeky Myjavy, která teče 

přímo pod tímto kopcem. Vzdálenost této řeky je 200 m od nástupní stanice. Toto je 

možné vidět na mapě přiložené v příloze A. Z této řeky by byla možnost čerpat vodu 

pro umělé zasněžování. Zde ovšem přibývá jedna zátěž pro náš podnik a to vyřizováním 

žádosti na povodí Moravy o dlouhodobějším odběru vody z této řeky. 

2.8. Organizační plán 

Pro náš podnik jsme vybrali společnost s ručením omezeným. Podmínky pro 

vytvoření a vedení společnosti jsou totožné jako v České republice, ale výška 

základního kapitálu je pouze 5 000 €. Společnost se při jednom zakladateli zakládá 

zakladatelskou listinou a vzniká dnem zápisu do obchodného registra. Rozhodujícím 

faktorem pro tuto volbu byla možnost pozdějšího vstupu dalšího společníka. 

Zakladatelem společnosti je Martin Sekáč. V počátcích založení firmy může dojít 

k problémům díky nedostatečné praxi v oboru. Jako velkou výhodou bude studium 
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oboru Management tělesné kultury a získaná licence pro instruktora lyžování. Jako 

vedoucí budu mít na starost 8 zaměstnanců. Čtyři osoby se budou starat o prodej 

jízdenek a prodej v občerstvení. Tyto osoby se budou střídat tak, aby zvládli pokrýt obě 

prodejny po celý den provozu. Další čtyři osoby se budou starat o provoz a servis 

lyžařského vleku. Tyto osoby se budou taktéž střídat tak, aby pokryly celý provoz 

střediska. 

2.9. Finanční plán 

Náš finanční plán počítáme pro 60 000 návštěvníků za sezónu, které jsme si 

určili jako marketingový plán. Pro náš plán počítáme s průměrnou útratou návštěvníka 

7 € za lyžařské vleky a 2 € za občerstvení v našem bufetu. 

2.9.1. Rozvaha 

Aktiva 

Suma hodnoty našeho hmotného, nehmotného a finančního majetku. Veškerý 

nás majetek bude zakoupen v měsíci prosinec.  

Pasiva 

Ze sumy 358 500 €, je možné získat dotaci z ROP až 90% na rozvoj cestovního 

ruchu. Těchto 90% je reálných, pokud bude naše podání žádosti úplné a správně 

sepsané. Z naší celkové částky dělá 90% 322 650 €. Rozdíl těchto částek bude nutné 

získat od banky ve formě podnikatelského úvěru. 

AKTIVA PASIVA 

Hmotný majetek Hodnota 2014 Cizí zdroje Hodnota 2014 

Pozemky  250 000 € Dotace z ROP 322 650 € 

Dřevěná chatka 4 000 € Úvěr Hodnota 2014 

Sněžná Rolba 40 000 € Podnikatelský úvěr 35 850 € 

Sněžný skútr 4 500 € - - 

Lyžařský vlek 40 000€ - - 

Sněžná děla (2x) 2 x 8 500 € - - 

Vodní čerpadlo 3 000 € - - 

Celkem 358 500 € Celkem 358 500 € 
Tabulka 6: Tabulka aktiv [Vlastní zpracování]   

2.9.2. Výkaz zisků a ztrát  

Pro podnikatelský úvěr jsem vybral Poštovú banku. Výška úvěru je 35 850 € 

s úrokovou mírou 7,5% na dobu pěti let. Úvěr nastiňuje tabulka umístěná v příloze C. 
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Tržby za prodej zboží Hodnota 2014 Hodnota 2015 Hodnota 2016 

Občerstvení 120 000,00 € 120 000,00 € 120 000,00 € 

Tržby za prodej služeb Hodnota 2014 Hodnota 2015 Hodnota 2016 

Lyžařské vleky 420 000,00 € 420 000,00 € 420 000,00 € 

Zisky celkem 540 000,00 € 540 000,00 € 540 000,00 € 

Náklady vynaložené na prodej zboží Hodnota 2014 Hodnota 2015 Hodnota 2016 

Zboží pro občerstvení 60 000,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € 

Splátka úvěru Hodnota 2014 Hodnota 2015 Hodnota 2016 

Podnikatelský úvěr 8 860,86 € 8 860,86 € 8 860,86 € 

Daně a poplatky Hodnota 2014 Hodnota 2015 Hodnota 2016 

Daň motorových vozidel 438,98 € 438,98 € 438,98 € 

DPH (20%) 76 868,38 € 79 268,38 € 79 268,38 € 

Daň z příjmu (23%) 88 398,64 € 91 158,64 € 91 158,64 € 

Nájem + energie Hodnota 2014 Hodnota 2015 Hodnota 2016 

Energie  

16 kW x 8h x 120 dní, 50 kW x 20h x 

120 + 10 € odběrové místo, cena 0,2 

27 084,80 € 27 084,80 € 27 084,80 € 

Ostatní provozní náklady Hodnota 2014 Hodnota 2015 Hodnota 2016 

Pohonné hmoty - spotřeba 15 l/h, 

60 dnů sezóna, průměrná cena nafty 

1,363 €, 5 hodin provozu denně 

6 133,50 € 6 133,50 € 6 133,50 € 

Oprava a udržování strojů 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

Účetní odpisy 20 916,00 € 20 916,00 € 20 916,00 € 

Náklady na zemní práce 12 000,00 €   

Mzdové náklady (4 měsíce) Hodnota 2014 Hodnota 2015 Hodnota 2016 

Vedoucí 

4 zaměstnanci - obsluha občerstvení a   

                          prodej jízdenek 

4 zaměstnanci - obsluha strojů a vleku 

4 000,00 € 

4 x 2 000,00 € 

 

4 x 2 400,00 € 

4 000,00 € 

4 x 2 000,00 € 

 

4 x 2 400,00 € 

4 000,00 € 

4 x 2 000,00 € 

 

4 x 2 400,00 € 

Sociální zab. a zdravotní poj. (32,8%) 7 084,80 € 7 084,80 € 7 084,80 € 

Celkem 329 785,96 € 322 945,96 €  322 945,96 €  
Tabulka 7: Výkaz zisků a ztrát [Vlastní zpracování] 

2.9.3. Bod zvratu 

Je objem produkce výrobků nebo počet poskytnutých služeb, při kterém budeme 

dosahovat nulové výše zisku. K tomu potřebujeme naše náklady rozdělit podle jejich 

fixní nebo variabilní povahy. Další údaj, který potřebujeme, je jednotková cena 

produkce neboli tržba z jednoho návštěvníka. 

Fixní náklady (FN) Hodnota 2014 Hodnota 2015 Hodnota 2016 

Úroky z půjček 2 688,75 € 2 225,84 € 1 728,22 € 

Odpisy 20 916,00 € 20 916,00 € 20 916,00 € 

Celkem 23 604,75 € 23 141,84 € 22 644,22 € 
Tabulka 8: Fixní náklady [Vlastní zpracování] 

Pro výpočet fixních nákladů je potřeba vypočítat ještě odpisy pro naše stroje. 

Tyto odpisy počítám tabulce, kterou uvádím v příloze B. 

 



46 

 

Variabilní náklady Hodnota položky 

Hodnota 

na návštěvníka 

(b) 

Energie 27 084,80 € 0,4514 € 

Oprava a udržování strojů 400,00 € 0,0067 € 

PHM 6 133,50 € 0,1022 € 

Mzdy 21 600,00 € 0,3600 € 

Sociální a zdravotní poj. 7 084,80 € 0,1181 € 

Daně 165 706,00 € 2,7618 € 

Celkem 228 009,10 € 3,8002 € 
Tabulka 9: Variabilní náklady [Vlastní zpracování] 

Tržba z jednoho návštěvníka (p) Hodnota položky 

Tržba za lyžařské vleky 7 € 

Tržba za občerstvení 2 € 

Celkem 9 € 
Tabulka 10: Tržba z jednoho návštěvníka [Vlastní zpracování] 

 Vzorec pro výpočet bodu zvratu je:   

 Bod zvratu je v roce 2014 při počtu 4 540 návštěvníků. 

 Bod zvratu je v roce 2015 při počtu 4 451 návštěvníků. 

 Bod zvratu je v roce 2016 při počtu 4 355 návštěvníků. 

2.9.4. Cash-flow  

Cash-flow  2014 2015 2016 

Příjmy 898 500,00 € 540 000,00 € 540 000,00 € 
Základní kapitál 358 500,00 € - - 

Tržba z občerstvení 120 000,00 € 120 000,00 € 120 000,00 € 

Tržba z lyžařských vleků 420 000,00 € 420 000,00 € 420 000,00 € 

Výdaje 599 887,32 € 320 185,96 € 322 945,96 € 
Vstupní náklady 358 500,00 € - - 

Náklady na provoz 212 702,52 € 291 501,16 € 294 261,16 € 

Náklady na zaměstnance 28 684,80 € 28 684,80 € 28 684,80 € 

Čistý hotovostní tok 298 612,68 € 219 814,04 € 217 054,04 € 
Tabulka 11: Cash-flow [Vlastní zpracování] 
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Závěr  

Založení takového podniku je velmi náročný proces. K tomu, aby byl náš projekt 

úspěšný, potřebujeme kvalitně zpracovaný podnikatelský plán. Tento plán nám ještě 

před samotným vznikem poskytne poznání, zda naše plány mají reálný základ a zda 

naše investice jsou návratné. Hlavním úkolem této bakalářské práce je vytvoření 

podnikatelského plánu na zřízení nové společnosti s ručeným omezeným, která se bude 

věnovat sjezdovému lyžování a otevře nový lyžařský areál na západě Slovenska 

v Bílých Karpatech. Tento podnikatelský plán bude také sloužit ke kontrole plnění 

činnosti podle stanovených marketingových plánů. 

V praktické části práce byl zpracován podrobný podnikatelský plán na založení 

této společnosti. V jednotlivých oddílech této části jsme postupně popsali a zanalyzovali 

prostředí, trh i potencionální zákazníky. Zároveň však praktická část bakalářské práce 

ukázala, že rozsah bakalářské práce není pro kvalitní podnikatelský plán dostačující. 

Každou část struktury podnikatelského plánu lze prozkoumat a popsat daleko 

důkladněji a zacházet do větších detailů.  

Na základě výsledků ekonomické části plánu lze konstatovat, že podnikatelský 

plán má šanci na úspěch, a je ekonomicky výhodný. Pro potvrzení tohoto tvrzení ještě 

přikládám výpočet rentability a návratnosti investic.  

Výpočet rentability investic: 

 

Výpočet doby návratnosti investic: 

 

Z výsledku rentability investic nám vyplívá, že je výhodný, jelikož převyšuje 

běžnou úrokovou míru vkladů. Zároveň výsledek návratnosti investice nám ukazuje, že 

tato investice bude splacena za 14 a půl roku. Díky tomu, že se práce zaměřila nejen 

na různé druhy analýz, ale také na posouzení finanční stránky společnosti a že tyto 

finanční stránky jsou pro nás výhodné, lze konstatovat, že cíl práce byl splněn.  
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A.  Příloha: mapa střediska 
 

 

Zdroj: maps.google.com  

  



 

 

B. Příloha: účetní odpisy 
 

Rok  Výpočet Odpis Zůstatková cena 

Sněžná Rolba  40 000 €   

2014 12 x 667 € 8 004 € 31 996 € 

2015 12 x 667 € 8 004 € 23 992 € 

2016 12 x 667 € 8 004 € 15 988 € 

2017 12 x 667 € 8 004 € 7 984 € 

2018  12 x 667 € 8 004 € 0 

Lyžařský vlek 40 000€   

2014 12 x 667 € 8 004 € 31 996 € 

2015 12 x 667 € 8 004 € 23 992 € 

2016 12 x 667 € 8 004 € 15 988 € 

2017 12 x 667 € 8 004 € 7 984 € 

2018 12 x 667 € 8 004 € 0 

Sněžný skútr 4 500 €   

2014 12 x 75 € 900 € 3 600 € 

2015 12 x 75 € 900 € 2 700 € 

2016 12 x 75 € 900 € 1 800 € 

2017 12 x 75 € 900 € 900 € 

2018  12 x 75 € 900 € 0 

Sněžná děla (2x) 2 x 8 500 € = 17 000€  

2014 2x (12 x 142 €) 3 408 € 13 592 € 

2015 2x (12 x 142 €) 3 408 € 10 184 € 

2016 2x (12 x 142 €) 3 408 € 6 776 € 

2017 2x (12 x 142 €) 3 408 € 3 368 € 

2018  2x (12 x 142 €) 3 408 € 0 

Vodní čerpadlo 3 000 €   

2014 12 x 50 € 600 € 2 400 € 

2015 12 x 50 € 600 € 1 800 € 

2016 12 x 50 € 600 € 1 200 € 

2017 12 x 50 € 600 € 600 € 

2018  12 x 50 € 600 € 0 
Zdroj: vlastní zpracování 

C. Příloha: podnikatelský úvěr 
 

Rok Splátka € Úrok € Úmor € Úvěr € 

1 8 860,86 2 688,75 6 172,11 29 677,89 

2 8 860,86 2 225,84 6 635,01 23 042,88 

3 8 860,86 1 728,22 7 132,64 15 910,24 

4 8 860,86 1 193,27 7 667,59 8 242,66 

5 8 860,86 618,20 8 242,66 0 
Zdroj: vlastní zpracování 

  



 

 

D.  Příloha: Anketní otázky 

Vážení respondenti, 

Dovoluji si Vás oslovit s žádostí o vyplnění mé ankety, která bude podkladem 

pro moji bakalářskou práci na téma „Zřízení a provoz lyžařského centra“. Jmenuji 

se Martin Sekáč a jsem studentem posledního ročníku Managementu tělesné kultury 

Podnikatelské fakulty Vysokého učení technického v Brně. Dovoluji si Vás dále 

požádat o co nejpřesnější vyplnění, účast ve výzkumu je zcela dobrovolná a anonymní. 

Věk:  …………………… 

Pohlaví: a) Muž  b) Žena 

Vzdělání: a) ZŠ  b) OU   c) SŠ  d) VOŠ     e) VŠ 

 

Kolik hodin týdně věnujete sportovním aktivitám? 

a) 0-1  b) 2-5  c) 5 a více 

Probíhají tyto aktivity častěji v pracovní dny nebo o víkendu? 

a) pouze v pracovních dnech  b) obojí  c) pouze o víkendu 

Sportujete raději uvnitř nebo preferujete venkovní sporty? 

a) spíše uvnitř  b) obojí  c) spíše venkovní sporty 

Preferujete raději zimní nebo letní sporty? 

a) spíše zimní  b) obojí  c) spíše letní 

Je v zimním období v okolí dostatečné sportovní využití 

a) určitě ano   b) spíše ano   c) spíše ne   d) určitě ne 

Kdyby v okolí vzniklo nové lyžařské středisko navštěvoval/a byste ho? 

a) určitě ano   b) spíše ano   c) spíše ne   d) určitě ne 

Kolik dní se v zimě věnujete zimním sportům? 

a) 0 - týden  b) týden - měsíc  c) měsíc a více 

Jaké faktory vás ovlivňují při výběru lyžařského střediska? (můžete označit více odpovědí)  

a) dojezdová vzdálenost  b) obtížnost svahu  c) sněhové podmínky  

d)  cena jízdného   e) délka sjezdovek  f) informace na webu 

g)  kvalita nabízených služeb h) jednotné jízdné na všech sjezdovkách  

Preferujete spíše lyže nebo snowboard? 

a) lyže   b) obojí  c) snowboard 

Získané lyžařské dovednosti? 

a) začátečník  b) mírně pokročilý    c) pokročilý 

Dojezdová vzdálenost, kterou jste ochotni dojíždět do zimního střediska? 

a) 0 - 20 km  b) 20 - 60 km   c) nad 60 km   

Ceny celodenních skipasů, které jste ochotni zaplatit? 

a) 10€ - 12€  b) 12€ - 15€   c) 15€ a více 

 


