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Abstrakt 

BakaláUská práce je zamEUena na sestavení reálného podnikatelského plánu na založení 

hotelu a jeho pozdEjšího provozu. Vymezuje základní pojmy týkající se 

podnikatelského plánu. Obsahuje provedené analýzy, díky kterým jsme schopni vyvodit 

závEry, sestavit konkrétní podnikatelský plán a provést ekonomické zhodnocení daných 

návrh]. 

 

Abstract 

The bachelor thesis aims to compile a real business plan for the establishment of a hotel 

and it´s subsequent operation. The thesis delimits basic concepts of a business plan. It 

contains a performed analysis due to which conclusions are drawn, specific business 

plan is compiled and economic evaluation of stated proposals is performed.  
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ÚVOD 

Francie, NEmecko, Belgie - státy, které ročnE pUivítají nEkolik milion] turist] z celého 

svEta, se potýkají s úbytkem návštEvník], který zp]sobují teroristické útoky nejen na 

občany tEchto stát], ale právE i na zmiOované turisty. Současná bezpečnostní situace ve 

svEtE nahrává i České republice. Turisté z celého svEta se zde cítí bezpečnE, a to vede ke 

stále zvyšujícímu se zájmu o turismus u nás. Velký nár]st turist] nezaznamenává pouze 

Praha, ale jedná se též i o druhé nejvEtší mEsto České republiky - Brno, mEsto lákající 

své návštEvníky na nespočet památek, či nejr]znEjší společenské a sportovní akce.  

V souvislosti s rostoucí návštEvností u nás jsem se rozhodla vypracovat podnikatelský 

plán založení hotelu v BrnE, konkrétnE v Bystrci nedaleko BrnEnské pUehrady, který se 

stal tématem mojí bakaláUské práce. Mým hlavním zámErem je vybudovat kvalitní  

a moderní hotel, v nEmž bude pobyt nabízen za pUijatelnou cenu a budou si ho moci 

dovolit i obyčejní lidé. StEžejním plánem je vybudování si stálé klientely, která bude 

hotel pravidelnE navštEvovat, ale také dostat hotel do povEdomí co nejvíce lidí. ůvšak 

dnešní doba je velmi složitá, uspokojení potUeb svých zákazník] je čím dál více 

náročnEjší, a proto vynaložím co nejvEtší úsilí, aby naši zákazníci byli u nás spokojeni  

a naše podnikání prosperovalo.  

ÚspEch celého podnikání spočívá v plánování, které pUedstavuje sestavení 

podnikatelského plánu. PrávE zmiOovaný business plan mi má pomoci odhalit veškerá 

rizika a nedostatky spojené se založením hotelu. V pUípadE, že bych opomenula tyto 

skutečnosti, mohlo by to ovlivnit budoucnost celého podnikání. Preciznost, trpElivost, 

ale pUedevším pracovitost a píle jsou základními znaky pro dobUe fungující společnost, 

která po určitém čase pUinese vytoužené ovoce v podobE vysokých zisk]. 
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1 CÍL ů METODIKů TVORBY PRÁCE 

Hlavním cílem bakaláUské práce je sestavení konkrétního podnikatelského plánu 

založení hotelového zaUízení. Rozhodla jsem se pro zUízení společnosti s ručením 

omezeným, která bude sídlit v BrnE, konkrétnE v Bystrci.  

První část pod názvem Teoretická východiska práce vypracuji pomocí nejnovEjší 

literatury, která bude zamEUena na zpracování podnikatelského plánu, ale také na 

podnikání obecnE. Vymezím si nejd]ležitEjší pojmy týkající se tématu podnikatelský 

plán, napU. co je to podnikání, jaké máme formy podnikání, co je to podnikatelský plán 

a jaké jednotlivé části by mEl obsahovat.  

Po sepsání teoretické části zpracuji jednotlivé analýzy, konkrétnE SWOT analýzu, PEST 

analýzu a Porter]v model. Pomocí SWOT analýzy se pokusím stanovit silné a slabé 

stránky společnosti, a s tím spojené hrozby, se kterými se m]že společnost potenciálnE 

potýkat. Porterovým modelem zkusím zanalyzovat konkurenční prostUedí na trhu, které 

v daném odvEtví, v mém pUípadE v oboru hotelnictví, figuruje. Pomocí PEST analýzy se 

pokusím nalézt odpovEdi na tUi základní otázky týkající se faktor], které ovlivOují 

danou společnost.  

V poslední části se zamEUím na konkrétní návrhy podnikatelského plánu, které souvisejí 

s jeho zpracováním. Jako první vypracuji titulní stranu, kde popíši základní identifikační 

údaje o společnosti. Dále propracuji exekutivní souhrn, detailní popis, obchodní plán  

a analýzu odvEtví, o které se pouze zmíním, protože je již vypracována v druhé části. 

StEžejní části pUestavují marketingový plán, organizační plán, ale hlavnE finanční plán. 

V prvnE zmínEném plánu si vymezím jasnou marketingovou strategii, kterou se 

společnost bude dále ubírat. V organizačním plánu si vytvoUím organizační strukturu 

zamEstnanc] a jejich jednotlivé úkoly. Finanční stránku společnosti, jeho jednotlivé 

náklady a tržby za prodej vypočtu v pUedposlední části pod názvem Finanční plán. 

Poslední podkapitola pUedstavuje zhodnocení veškerých rizik, kterým by hotel mohl  

v budoucnu čelit.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

V teoretických východiscích práce jsem popsala odborné termíny týkající se dané 

problematiky. Definovala jsem zejména základní pojmy vztahující se k podnikání a vše 

okolo podnikatelského plánu. 

2.1 Základní pojmy týkající se podnikání 

Definicí podnikání je možno v odborné literatuUe najít nespočet. Pod tímto pojmem si 

m]žeme pUedstavit samostatnou, kontinuálnE vedenou, sofistikovanou, výdElečnou 

činnost konanou na vlastní zodpovEdnost za účelem zhodnocování vlastníky 

investovaného kapitálu s cílem dosažení zisku, a maximalizaci tržní hodnoty společnosti 

prostUednictvím uspokojování potUeb zákazník], či zamEstnanc] a dalších 

ĚMartinovičová, Ň014, s. 10ě. 

DUíve jsme se v literatuUe mohli setkat s r]znými definicemi, které nám vymezují pojem 

podnik. ůvšak od 1. 1. Ň014 vešel v platnost Nový občanský zákoník, ve kterém je 

podnik nahrazen obchodním závodem. Obchodní závod m]žeme chápat jako: 

„organizovaný soubor jmEní, který podnikatel vytvoUil a který z jeho v]le slouží  

k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoUí vše, co zpravidla slouží k jeho 

provozu.“ ĚZákon č. Řř/Ň01Ň Sb., §50ňě 

V Novém občanském zákoníku je podnikatel definován jako ten, „kdo samostatnE 

vykonává na vlastní účet a odpovEdnost výdElečnou činnost živnostenským nebo 

obdobným zp]sobem se zámErem činit tak soustavnE za účelem dosažení zisku, je 

považován se zUetelem k této činnost za podnikatele.“ ĚZákon č. Řř/Ň01Ň Sb., §4Ň0, 

odst. 1) 

Za podnikatele m]žeme považovat takovou osobu, která svou činnost vykonává  

na základE živnostenského nebo jiného oprávnEní. Podnikatelem se osoba stává 

zapsáním do obchodního rejstUíku ĚZákon č. Řř/Ň01Ň Sb., § 4Ň1, 4ŇŇě. 

2.1.1 První kroky v podnikání 

Podnikatel, který chce prorazit a udržet se na trhu ve vysoké konkurenci delší dobu, by 

mEl splOovat požadované charakteristické rysy, kterými jsou pUedevším odvaha, 
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spolehlivost, zodpovEdnost, sebed]vEra, rozhodnost, schopnost podstoupit určité riziko 

a schopnost jasného myšlení ve stresové situaci ĚSokolová, 2015, s. 13). 

 Každý začínající podnikatel pUed vznikem své podnikatelské činnosti musí vzít v potaz 

následující kroky a doporučení: 

 schopnost disponovat dostatečnou motivací a pUipraveností podnikat, 

 posoudit již zmiOované charakteristické rysy dobrého podnikatele, 

  pUijít s perspektivní podnikatelskou vizí a nápadem, 

 propracovat zakladatelský rozpočet, 

 vypracovat kvalitní podnikatelský plán, 

 vyhodnotit a rozhodnout se pro vhodný výbEr právní formy ĚIrcingová, Ň014, 

s. 35). 

2.2 Právní forma podnikání 

Od 1. ledna 2014 vešel v platnost nový zákon - zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., zákon  

o obchodních korporacích, který nahradil obchodní zákoník. Zabývá se zejména 

obchodními společnosti a družstvy, zatímco obchodní závazkové právo je již uvedeno  

v Novém občanském zákoníku. 

 Právní forma podnikání specifikuje, o jaký typ podnikatelského subjektu se bude 

jednat. VýbEr vhodné právní normy závisí na UadE kritérií, proto je velmi obtížné 

jednoznačnE zvolit, o jakou právní formu se bude jednat. D]ležité hledisko zde hraje 

rozsah podnikání. Jedná-li se o podnikání vEtšinou místního významu, je správnou 

volbou podnikání jako fyzická osoba. Je-li tomu naopak a mluvíme o podnikání ve 

velkém rozsahu, zde je nejlepší volbou podnikat jako právnická osoba formou obchodní 

společnosti ĚTaušl Procházková, Ň015, s. 41ě. 

Základní dElení právních forem podnikání 

Z právního hlediska rozdElujeme formy podnikání do dvou základních skupin: 
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 podnikání fyzických osob, 

 podnikání právnických osob. 

2.2.1 Podnikání fyzických osob 

Podnikání fyzických osob se Uadí mezi nejjednodušší formu podnikání. PUedevším se 

jedná o podnikání na základE živnostenského oprávnEní nebo dle zvláštních právních 

pUedpis]. 

Mezi základní znaky podnikání fyzických osob patUí: 

 jedná se o podnikání v menším rozsahu, 

 nezbytné mít znalosti v daném oboru podnikání,  

 časová náročnost podnikatele ĚTaušl Procházková, Ň015, s. 41ě.  

Živnostenské podnikání 

Živnostenské podnikání upravuje Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,  

ve znEní pozdEjších pUedpis], který stanovuje podnikatelským subjekt]m, za jakých 

podmínek mohou vykonávat svou činnost na bázi živnostenského oprávnEní. Zákon  

o živnostenském podnikání vymezuje zejména podnikání cizinc] na území České 

republiky, bariéry pro provoz živnosti a definuje pojem živnost, který nám stanovuje,  

za jakých podmínek jsme schopni dosáhnout na živnostenské oprávnEní. 

Pojmem živnost se rozumí:„soustavná činnost provozovaná samostatnE, vlastním 

jménem, na vlastní odpovEdnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených 

tímto zákonem.“ ĚZákon č. 455/1řř1 Sb., §Ňě 

Podnikání na základE živnostenského oprávnEní se Uídí následujícími všeobecnými 

podmínkami: 

 plná svéprávnost fyzické osoby k provozování podnikatelské činnosti, 

 bezúhonnost, která se prokáže výpisem z trestního rejstUíku ĚZákon  

č. 455/1řř1 Sb., §6, odst. 1ě. 
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Druhy živností 

V České republice rozlišujeme dva druhy živností: 

I. živnosti ohlašovací, které mohou být uvedeny do provozu na základE ohlášení, ale 

pouze jen pUi splnEní pUesnE daných podmínek. Dále je dElíme na: 

 živnost Uemeslnou,  

 živnost vázanou, 

  živnost volnou.  

II. živnosti koncesované, které jsou provozovány díky koncesi ĚZákon č. 455/1řř1 Sb., 

§řě. 

Živnost Uemeslná 

Živností Uemeslnou se rozumí napUíklad podnikání v oboru Ueznictví, pekaUství, 

cukráUství, truhláUství, zednictví atd., zkrátka veškerá Uemesla, která jsou vyjmenována  

v pUíloze č. 1 ĚZákon č. 455/1řř1 Sb., §Ň0, Ň1ě. 

Živnost vázaná 

Jedná se o takovou živnost, kdy pUedmEtem podnikání jsou napU. geologické práce, oční 

optika, vodní záchranáUská služba a další, které jsou stanoveny v pUíloze č. Ň ĚZákon  

č. 455/1řř1 Sb., §Ňňě.   

Živnost volná 

Pod volnou živnost spadají činnosti, které se týkají napU. výroby hnojiv, stroj]  

a zaUízení, ubytovacích služeb, fotografických služeb a dalších, které jsou všechny 

uvedeny v pUíloze č. 4 ĚZákon č. 455/1řř1 Sb., §Ň5ě. 

2.2.2 Podnikání právnických osob 

Za právnickou osobu se považuje osoba, která je zapsána v obchodním rejstUíku. 

Podnikání právnických osob vzniká ve dvou fázích. V první fázi se zakládá společnost a 
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ve druhé se jedná o vznik právnické osoby zapsáním do již zmiOovaného obchodního 

rejstUíku. PUed samotným vznikem musí společnost prokázat, že je založena za účelem 

podnikání, a tím společnost získá potUebné podnikatelské oprávnEní - živnostenské, či 

podnikatelské ĚTaušl Procházková, 2015, s. 43).  

Právnické osoby mohou podnikat v daleko více formách než osoby fyzické. Formy 

podnikání právnických osob jsou následující: 

I. obchodní společnosti, které se dále dElí na: 

 veUejné obchodní společnosti Ěv.o.s.ě, 

 komanditní společnosti (k.s.). 

II. kapitálové společnosti, které se rozdElují na: 

 společnosti s ručením omezeným Ěs.r.o.ě, 

 akciové společnosti (a.s.), 

 evropské společnosti (ES), 

 evropské hospodáUské zájmové sdružení. 

III. družstva ĚZákon č. ř0/Ň01Ň Sb., §1, odst. Ňě. 

I. Osobní společnosti 

Pro osobní společnosti je charakteristickým znakem to, že jsou zakládány  

za podnikatelským účelem, či za účelem správy vlastního majetku ĚZákon č. ř0/Ň01Ň 

Sb., §Ň, odst. 1ě. 

VeUejná obchodní společnost 

V.o.s. je společnost, kdy dvE a více osob Ěje jedno, zda se jedná o osoby fyzické, či 

právnickéě podnikají pod společnou firmou. Podnikání nejménE dvou společník] 

probíhá na základE společenské smlouvy. Vkladová povinnost zde není stanovena, 

avšak m]že být určena společenskou smlouvou. Statutární orgán je zde jen jeden a jsou 
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jím všichni společníci. Zp]sob ručení společnosti za závazky je zde neomezený. Zisk  

a ztráta jsou pro všechny společníky stejné, tudíž se dElí rovným dílem, pokud však 

společenská smlouva nestanovuje jinak. Pro všechny společníky platí stejná pravidla,  

a to zákaz podnikat v pUedmEtu podnikání bez souhlasu všech společník] ĚZákon  

č. ř0/Ň01Ň Sb., §ř5, ř7, 106, 100, 10ř, 111ě.   

Komanditní společnost 

StejnE jako u veUejné obchodní společnosti je společnost zakládána Ň a více společníky 

na základE společenské smlouvy, která obsahuje informace o výši vkladu každého  

z komanditist] a také pUesné určení, kdo ze společník] p]sobí jako komplementáU,  

a kdo jako komanditista. Jak jsem již zmiOovala, figurují zde komanditisté, kteUí ručí za 

dluhy společnosti omezenE, a to do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v OR,  

a komplementáUi, kteUí ručí za závazky společnosti neomezenE celým svým majetkem. 

Všichni komplementáUi zde p]sobí jako statutární orgán a rozhodují ve vEcech, které 

pUísluší statutárnímu orgánu. Co se týče zisk] a ztrát, ty se dElí na pUesnou polovinu, 

kdy první polovina pUísluší společnosti, a druhá pUipadá komplementáU]m. 

KomplementáUi si pak svoji část rozdElí rovným dílem a komanditisté si rozdElí mezi 

sebe část zisku po zdanEní, která pUipadla společnosti v pomEru jejich podíl]. 

Komanditist] se ztráta netýká ĚZákon č. ř0/Ň01Ň Sb., §Ř, 11Ř, 1ŇŇ, 1Ň4, 1Ň5, 1Ň6ě.  

II. Kapitálové společnosti 

Kapitálové společnosti mohou být zakládány pouze jediným zakladatelem, tudíž  

ve výsledku mohou mít pouze jednoho společníka z d]vodu držení všech podíl] ve 

společnosti ĚZákon č. ř0/Ň01Ň Sb., §11ě. 

Společnost s ručením omezeným 

Jedná se o společnost, která je zakládána na základE společenské smlouvy nebo 

zakladatelské listiny minimálnE jednou osobou. Základní kapitál společnosti pUedstavuje 

vklady všech společník] a je stanoven na minimální částku ve výši 1 Kč. Co se týče 

ručení, tak společnost ručí za své závazky celým svým majetkem, zatímco společníci 

společnE a nerozdílnE do výše jejich nesplnEné vkladové povinnosti, které jsou zapsané 

v obchodním rejstUíku.  
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Každý společník společnosti se stává členem valné hromady, má právo podílet se  

na Uízení společnosti a v pUípadE účasti na valné hromadE má jeden hlas na 1 Kč jeho 

vkladu. Valná hromada pUijímá rozhodnutí vEtšinovým pomErem všech hlas]. Statutární 

orgán společnosti pUedstavuje jednatel či jednatelé, které do funkce jmenuje a zároveO 

odvolává valná hromada. Dozorčí rada je zakládána dobrovolnE, to znamená, že m]že  

i nemusí být zUízena, určí-li tak společenská smlouva. Podíl na zisku společníka určuje 

valná hromada tím, že vymezí část zisku, který si pak společníci rozdElí mezi sebe 

podle pomEru svých podíl] ve společnosti. Zákaz konkurence platí pUedevším  

pro jednatele a členy dozorčí rady ĚZákon č. ř0/Ň01Ň Sb., §8, 132, 142, 161, 167, 168, 

169, 201).  

ůkciová společnost 

Kapitálová společnost, která vzniká na základE společenské smlouvy. Základní kapitál 

společnosti je stanoven na minimální hranici Ň mil. Kč nebo 80 000 EUR. RozdElení 

zisku u akcionáU] probíhá ve formE dividend, které jsou valnou hromadou stanovovány 

k rozdElení dle hospodáUského výsledku. 

Podnikání mezi zakladateli probíhá dle zakladatelské listiny, či zakladatelské smlouvy. 

Pokud jde o ručení, žádný z akcionáU] neručí za závazky společnosti, zatímco 

společnost ručí celým svým majetkem. StejnE jako u společnosti s ručením omezeným 

je nejvyšším orgánem valná hromada, která se svolává vEtšinou jednou za rok,  

a statutárním orgánem je pUedstavenstvo, které má na starosti veškerou činnost 

společnosti. Dále zde figuruje dozorčí rada, která v akciové společnosti zastává funkci 

kontrolního orgánu. Má na starosti dohled nad výkonem a podnikatelskou činností 

společnosti. Zákaz konkurence se v pUípadE akciové společnosti vztahuje jak na všechny 

členy pUedstavenstva, tak i na všechny členy dozorčí rady ĚZákon č. ř0/Ň01Ň Sb., §8, 

34, 246, 396, 402, 435, 441, 446, 451). 

III. Družstvo 

Družstvo m]žeme definovat jako společenství o velkém neomezeném počtu osob, které 

vzniklo za účelem podnikání a pro podporu svých člen], pUípadnE tUetích osob. 

Družstvo musí obsahovat nejménE tUi členy, pUičemž každý člen má pUi hlasování  
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k dispozici 1 hlas. Základní kapitál družstva tvoUí základní členské pUípEvky.  

Mezi orgány družstva se Uadí členské sch]ze, pUedstavenstvo, kontrolní komise a jiné 

orgány zUízené stanovami ĚZákon č. ř0/Ň01Ň Sb., §55Ň, 56ň, 6Ňřě.  
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2.2.3 Zhodnocení jednotlivých forem podnikání 

Tab. 1: Výhody a nevýhody právních forem ĚVlastní zpracování dle Ircingová, 2014, s. 17 - 24) 

PRÁVNÍ FORMů 
PODNIKÁNÍ VÝHODY NEVÝHODY 

 

ŽIVNOSTENSKÉ 
PODNIKÁNÍ 

 Rychlé získání živn. oprávnEní 
s nízkým počátečním vkladem 

 Výše základního kapitálu není 
stanovena 

 Jednodušší evidence 
podnikatelské činnosti 

 

 Podnikatel za závazky ručí 
neomezenE 

  SložitEjší pUístup ke 
kapitálu 

 Bezvýznamná moc pUi 
vyjednávání s obchodními 
partnery 

 

VETEJNÁ 
OBCHODNÍ 

SPOLEČNOST 

 Je zde nulová povinnost 
počátečních vklad] společník] 

 NevytváUí rezervní fond 

 Získávání finanční zdroj] - 
p]jčky, dotace 

 Společnost zakládají min. Ň 
osoby 

 Neomezené ručení za 
závazky společnosti 

 

KOMůNDITNÍ 
SPOLEČNOST 

 Správná volba pro osobu, 
která nechce podnikat sama a 
nevlastní dostatečný počáteční 
kapitál 

 NevytváUí se rezervní fond 

 Výše vkladu je stanovena 
společenskou smlouvou 

 PUedmEt činnosti - i za jiným 
účelem než podnikání  

 Společnost zakládají min. Ň 
osoby 

 Nezbytné, aby jedna osoba 
byla komplementáU a druhá 
komanditista 

 Komanditista ručí za 
závazky omezenE, na 
rozdíl od komplementáU] 

 

ůKCIOVÁ 
SPOLEČNOST 

 Není povinnost vytváUet 
rezervní fond 

 Založení jednou osobou 

 PUedmEt činnosti - i za jiným 
účelem než podnikání 

 Prestižní postavení na trhu, 
dobrá image 

 Vysoká finanční náročnost 
pUi založení 

 Mnoho člen] - 
pUedstavenstvo, dozorčí 
rada 
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2.3 Podnikatelský plán 

V literatuUe se setkáváme s více definicemi pro podnikatelský plán, avšak obecnE je 

popisován jako základní písemný dokument vypracovaný podnikatelem, který detailnE 

popisuje všechny d]ležité vnEjší a vnitUní faktory, které jakýmkoliv zp]sobem souvisejí 

s podnikatelskou činností - založením a provozem společnosti. Budoucímu podnikateli 

by mEl ulehčit odpovEdi na základní otázky typu: kde jsme te@, kam to chceme 

dotáhnout, či jakým zp]sobem se tam dostaneme ĚSrpová, Ň010, s. 6ňě. 

2.3.1 Sestavení podnikatelského plánu 

PUed zahájením každé podnikatelské činnosti je velmi d]ležité sestavit si samotný 

podnikatelský plán. Všechny podnikatelské návrhy a nápady by mEl být schopen 

budoucí podnikatel uchovávat v hlavE, či písemné formE. V pUípadE realizace tEchto 

návrh] vzniká potUeba sestavení podnikatelského plánu, kde si každý ovEUí jeho reálnost 

a životaschopnost. Existuje daleko více d]vod], proč sestavit podnikatelský plán, kam 

m]žeme zaUadit napUíklad zajištEní potUebných finančních zdroj], nalezení obchodního 

společníka a jiné ĚSrpová, Ň011, s. 14).   

PUi zpracování podnikatelského plánu je d]ležité dbát na pEt základních pravidel: 

 inovativnost, 

 stručnost a srozumitelnost, 

 logičnost a pUehlednost, 

 pravdivost a reálnost, 

 zohlednEní rizik ĚIrcingová, 2014, s. 38).  

2.4 Struktura podnikatelského plánu 

Obsah podnikatelského plánu si sestavuje každý podnikatel sám, neexistuje žádný 

pUedpis nebo jiná legislativa, která by ho stanovovala. Požadavky na strukturu a obsah 

se u bank a investor] značnE liší. InvestoUi vEtšinou vyžadují zpracovaný podnikatelský 
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plán ve formE prezentace z d]vodu nedostatku času, zatímco u bank musí budoucí 

podnikatel počítat s daleko vEtšími požadavky na dokumentaci a informace.  

Každý podnikatelský plán by mEl obsahovat tyto základní body: 

 titulní strana, 

 exekutivní souhrn, 

 analýza odvEtví, 

 popis podniku, 

 výrobní plán, 

 marketingový plán, 

 organizační plán, 

 hodnocení rizik, 

 finanční plán, 

 pUílohy ĚKoráb, Ň007, s. ň6 - 38). 

2.4.1 Titulní strana 

Titulní strana pUedstavuje pro investory jednu ze stEžejních částí podnikatelského plánu, 

která se bude v budoucnu dále rozvíjet. PUedkládá nám stručný výklad, co daný 

podnikatelský plán bude obsahovat. Velkou roli zde hraje fakt, že titulní strana má 

potencionálního investora na první pohled zaujmout, tudíž je zde kladen velký d]raz  

na grafické zpracování a vzhled pUebalu.  

Titulní strana by mEla obsahovat: 

 název a sídlo společnosti, 

 jméno budoucího podnikatele/podnikatel] a jejich telefonní čísla, 
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 krátký popis společnosti a pUedmEt podnikání, 

 volbu právní formy, 

 zp]sob financování a jeho strukturu (Ircingová, 2014, s. 39). 

Volba právní formy 

Volba právní formy a pUedmEtu podnikání spadá mezi nejd]ležitEjší rozhodnutí, které 

čekají na začínajícího podnikatele. V první UadE se doporučuje, aby si budoucí 

podnikatel nejdUíve vypracoval kvalitní podnikatelský plán, sjednotil si cíle podnikání,  

a na jejich základE vyhodnotil správnou právní formu. V určitých pUípadech je možné 

mEnit právní formu již v pr]bEhu podnikání.  

PUed zahájením podnikání je d]ležité zvážit nEkolik faktor], které jsou pUi volbE právní 

formy stEžejní: 

 počet osob, které se budou podílet na zahájení podnikání, 

 plánované podnikatelské činnosti, 

 podnikatelské cíle a finanční výši, kterou jsou zakladatelé schopni vložit  

do podnikání, 

 zvážení možností na ručení za závazky společnosti, 

 rozdElení výsledku hospodaUení mezi společníky, 

 administrativní požadavky, Uídící a rozhodovací moc mezi vlastníky ĚIrcingová, 

2014, s. 13).  

2.4.2 Exekutivní souhrn 

Část, která se vytváUí až po vypracování celého podnikatelského plánu. Slouží 

pUedevším k oslovení a vzbuzení zájmu budoucích možných investor] společnosti. 

Jedná se o krátké shrnutí v rozsahu nEkolika stránek, kde se vytyčí základní  

a nejd]ležitEjší body podnikatelského plánu - tím je myšlen hlavní cíl podnikatelského 

plánu, jaké má společnost silné stránky, jaká jsou očekávání v budoucnu a vypracované 

tabulky finančního plánu ĚKoráb, Ň007, s. ň6ě. 



 26 

2.4.3 ůnalýza odvEtví 

V této oblasti podnikatelského plánu dochází ke komplexnímu rozboru konkurenčního 

prostUedí, v nEmž jsou vytyčeni nejvEtší konkurenti na trhu a dochází k jejich hodnocení 

z pohledu silných a slabých stránek společnosti, ale i jeho pUíležitostí a hrozeb. Dále 

sem spadá i analýza zákazník], na jejímž základE bude vyhodnocen cílový trh pro novE 

vznikající společnost. V neposlední UadE sem spadá i analýza odvEtví z hlediska 

vývojových trend], historických výsledk] a pUedpovE@ budoucího vývoje odvEtví 

(Ircingová, 2014, s. 40). 

Strategická situační analýza 

Jsme začátečníky v podnikání na daném trhu, chceme prorazit s novým produktem,  

v tomto pUípadE nestačí jen vEdEt, čeho chceme dosáhnout a jakým smErem se vydáme. 

D]ležité je, aby každý podnikatel byl schopen zanalyzovat okolí, které ho nEjakým 

zp]sobem ovlivOuje. Musí být schopen uvEdomit si své slabé a silné stránky, aby mohl 

dosáhnout vytyčených cíl]. Vhodným prostUedkem je strategická situační analýza, která 

dokáže nalézt a zhodnotit faktory vnEjšího a vnitUního prostUedí. DElíme ji na externí  

a interní analýzu ĚSrpová, Ň011, s. 16ňě. 

Externí analýza 

Externí analýza zkoumá a hodnotí okolí společnosti. Dokáže včas rozpoznat hrozby  

a možnosti, jak docílit r]stu firmy ĚSrpová, Ň011, s. 16ňě. 

ůnalýza makrookolí 

ůnalýza makrookolí slouží k odhalení faktor], které jsou pro společnost d]ležité,  

a jakýmkoliv zp]sobem mohu ovlivnit chod naší firmy (Jakubíková, Ň01ň, s. 101). 

Jejím cílem jsou zejména: 

 makroekonomické prostUedí – analýzu provádíme pomocí makroekonomických 

indikátor], kterými jsou zejména míra ekonomického r]stu, úroková míra, míra 

inflace a další ukazatele, 
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 technologické prostUedí – ve vEtšinE odvEtví dochází k častým zmEnám 

v technologii, ale i v technickém vývoji => tyto zmEny mohou znamenat jak 

hrozbu pro firmu, tak i pUíležitost, jak být lepší než konkurence, 

 sociální prostUedí – zde dochází ke sledování zmEn ve spotUebitelském chování 

zákazník], m]žeme sem zaUadit napU.: zmEny v životním stylu, zamEUení  

na pevné zdraví, či aktivní formy odpočinku, 

 demografické prostUedí – je ovlivOováno Uadou faktor], kterými jsou pUedevším 

struktura obyvatel, silné a slabé ročníky v počtu narození dEtí, stáUí populace, či 

úroveO dosaženého vzdElání, 

 politické a legislativní prostUedí – podnikání je z velké míry ovlivOováno 

politickými i legislativními rozhodnutími, m]žeme sem zaUadit také i politickou 

stabilitu dané zemE ĚpUedčasné volby, hlasování o d]vEUe vlády, atd.), 

 svEtové okolí – značný vliv na firmu má zejména postupující rozvoj globalizace, 

velkou hrozbou pro společnost jsou také teroristické útoky, možnost vzniku 

válek, či r]zné epidemie, které musí vzít nEkteré firmy v potaz a podniknout 

proti nim určitá preventivní opatUení ĚSrpová, Ň011, s. 164-165). 

SLEPT analýza  

V literatuUe se m]žeme setkat i s označením PEST analýza, která je nástrojem 

zamEUujícím se na makrookolí společnosti, díky kterému jsme schopni zacílit  

a rozpoznat p]sobící externí faktory. Slovo SLEPT je složeno z počátečních písmen 

slov daných oblastí, kterými jsou: 

 S - sociální - zamEUení pUedevším na demografické faktory, životní úroveO a styl, 

úroveO vzdElání a další, 

 L - legislativní Ěprávníě - zanalyzování a definování zákon], které mají vliv  

na danou oblast, 
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  E- ekonomická - podnikání ovlivOuje z velké míry i stav a budoucí vývoj 

ekonomiky - aktuální fáze hospodáUského cyklu, politika v dané zemi a její vliv 

na ekonomiku, monetární a fiskální politika, 

  P- politická - jsou ovlivOovány politickou situací v dané zemi - kdo bude další 

vítEz voleb, nenastane na daném trhu válka, pUírodní katastrofy, embarga, jak se 

zmEní vzdElávací systém atd., 

  T - technologická - jedná se zejména o nové a moderní technologie, informační 

a komunikační technologie ĚHanzelková, Ň01ň, s. 50 - 61). 

ůnalýza mikrookolí 

ůnalýza mikrookolí se zabývá zkoumáním daného odvEtví, ve kterém se snaží naše 

firma prorazit. 

Jejím cílem jsou: 

 „struktura odvEtví,  

 trendy v odvEtví, 

 míra ziskovosti dosahování v odvEtví, 

 klíčové faktory zp]sobující zmEny v odvEtví.“ ĚSrpová, Ň011, s. 165ě 

Porter]v pEtifaktorový model konkurenčního prostUedí 

Porter]v model je nástrojem, který se zamEUuje na zkoumání mikrookolí společnosti, 

jehož účelem je identifikování a zkoumání chování konkurent] na trhu – potenciálních  

i reálnE existujících. Michael Porter popsal pEt sil, které p]sobí na firmu a jsou pro ni 

možnou hrozbou nebo pUíležitostí. P]sobení sil je r]znorodé, síly mohou p]sobit 

všechny zároveO, ale také jen nEkteré z nich. Velký vliv na výnosnost v podnikání má  

i intenzita a smEr p]sobení. 
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PEt sil p]sobení dle Michaela Portera: 

 „riziko vstupu potenciálních konkurent], 

 rivalita mezi stávajícími firmami, 

 smluvní síla kupujících, 

 smluvní síla dodavatel], 

 hrozby substitučních produkt].“ ĚSrpová, Ň011, s. 166-167) 

Interní analýza 

Interní analýza slouží k rozpoznání silných a slabých stránek společnosti. Cílem interní 

analýzy je nalezení konkurenční výhody nad ostatními v odvEtví ĚSrpová, Ň011, s. 167ě.  

ůnalýza vnitUního a vnEjšího prostUedí 

SWOT analýza, která je vyústEním analýz silných a slabých stránek, ale i pUíležitostí  

a hrozeb, je jednou z nejd]ležitEjších a nejpoužívanEjších analýz. Jedná se o daný 

postup, který se skládá ze dvou částí, kdy první analýza SW má za cíl zjistit  

a porovnat významnost faktor] z pohledu silných a slabých stránek Ěinterní faktoryě 

zkoumané společnosti a druhou analýzu OT z pohledu pUíležitostí a hrozeb Ěexterní 

vlivyě, kterým bude jednou daný objekt čelit ĚJakubíková, Ň01ň, s. 1Ňř). 
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Silné stránky 
(strenghts) 

 
zde se zaznamenávají skutečnosti, které 
pUinášejí výhody jak zákazník]m, tak 

firmE 

Slabé stránky 
(weaknesses) 

 
zde se zaznamenávají ty vEci, které firma 

nedElá dobUe, nebo ty, ve kterých si 
ostatní firmy vedou lépe 

PUíležitosti 
(opportunities) 

 
zde se zaznamenávají ty skutečnosti, které 
mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe 

uspokojit zákazníky a pUinést firmE 
úspEch 

Hrozby 
(threats) 

 
zde se zaznamenávají ty skutečnosti, 
trendy, události, které mohou snížit 

poptávku nebo zapUíčinit nespokojenost 
zákazník] 

Obr. 1:SWOT analýza ĚVlastní zpracování dle Jakubíková, Ň01ň, s. 1Ňřě 

2.4.4 Popis podniku 

Jedná se o detailní popis novE vznikající společnosti, která má budoucímu investorovi 

zajistit pUedstavu o jeho rozsahu. MEl by obsahovat: 

 detailní popis výrobku, či služby, 

 umístEní a velikost společnosti, 

 pUehled o personálu společnosti, organizační a funkční strukturu, 

 vybavení společnosti, 

 zkušenosti podnikatele - praxe, znalosti, reference (Ircingová, 2014, s. 42). 

2.4.5 Výrobní plán 

V této části podnikatelského plánu se pUesnE definují výrobní postupy, ale zároveO se 

zde podtrhne konkurenční výhoda dané firmy. Je d]ležité zde vytyčit již zmiOované 

výrobní postupy, výrobní kapacity, stroje a zaUízení, umístEní výroby v prostoru, ale 

také zásoby materiálu a surovin. Nezbytnou součástí je popis výroby, čím je prospEšná 

naší firmE - napU. zda je schopna firma vyrábEt komponenty, které se na trhu neobjevují. 

NeménE podstatnou částí je zde objasnEní vztah] se svými dodavateli - zda dodržují 
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smluvní termíny dodání, počet dodavatel], či zda jsou dostupné potUebné materiály a 

suroviny (Srpová, Ň010, s. 65ě. 

2.4.6 Marketingový plán 

Marketingový plán je jeden z nejpodstatnEjších bod] celého podnikatelského plánu, 

jelikož spolu s následným prodejem má obrovský podíl na úspEšnosti budoucí 

společnosti. 

Tato část podnikatelského plánu je zamEUena pUedevším na marketingovou strategii, 

která si klade za cíl oslovit co nejvíce zákazník], a tím je stimulovat ke koupi daného 

produktu nebo služby. 

Marketingový plán také specifikuje marketingové metody, mezi nEž patUí marketingový 

mix. Jedná se o soubor nástroj], které se mezi sebou navzájem kombinují. 

NejznámEjším marketingovým mixem je 4P mix - produkt, cena, distribuce, propagace 

ĚSrpová, Ň011, s. Ňňě. 

„Jde o náhled na produktové charakteristiky, cenové politiky, na promotion jako 

zp]soby a metody upozornEní a podnik a jeho produkty vedoucí k reálnému uplatnEní 

tEchto produkt] na trhu a samozUejmE na distribuci, jak dostat produkt či službu  

k zákazníkovi.“ ĚKoráb, Ň007, s. ŘŇě 

Produkt (product) 

Produktem se rozumí vše, co je poskytováno na trhu ke koupi, tzn. výrobky, služby  

a myšlenky. Do marketingového plánu nespadá pouze samotný produkt, ale i související 

náležitosti, jako jsou balení produktu, záruční a pozáruční servis, vidina dalšího 

zdokonalování a rozšiUování produktu. Prosperující společnost s vysokými objemy 

prodej] nezávisí pouze na propagaci a reklamách, ale pUedevším na užitné hodnotE 

produktu ĚŠiman, Ň010, s. 1ň0ě.  

Cena (price) 

Stanovení ceny produktu patUí mezi jeden z nejtEžších a nejčastEji skloOovaných úkol], 

který stojí pUed novE vznikající společností. StEžejním krokem, který čeká na každého 
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podnikatele, je rozhodnout, jakým zp]sobem se stanoví cena produktu, či služby  

a na jakou cenovou úroveO bude firma p]sobit. Kvalitní výrobky a služby jsou známkou 

prestiže, proto se občas stává, že je nutné nasadit vyšší ceny ĚTaušl Procházková, Ň015, 

s. 189 - 190).  

Velkou roli zde m]že hrát i stát, který se značnE snaží ovlivOovat tvorbu cen 

prostUednictvím nižšího či vyššího zdanEní, prostUednictvím cenové regulace, atd. 

ĚŠiman, Ň010, s. 130). 

Distribuce - prodejní místo (place) 

Distribucí chápeme zp]sob, jakým bude produkt pUedán cílovým zákazník]m na určité 

místo. Existují dva druhy prodej] produkt] zákazník]m. HovoUíme o pUímé distribuční 

cestE, kde prodej probíhá v kamenných prodejnách nebo na internetových stránkách. 

Druhým typem je nepUímá distribuční cesta, kde se využívá prostUedník],  

tzv. mezičlánk] ĚIrcingová, 2014, s. 90). 

Distribuce produkt] má obrovský vliv na spokojenost zákazník] a s tím související 

objemy prodej], následný zisk společnosti a penEžní toky ĚŠiman, Ň010, s. 1ňŇě. 

Propagace (promotion) 

Marketingová propagace je jednou z nejviditelnEjších nástroj] marketingového mixu. 

Pomocí propagace se společnost snaží informovat spotUebitele o svých produktech, 

jejich vlastnostech, kvalitE, zp]sobu užití a pokouší se tím zvýšit poptávku po svých 

produktech. 

Mezi jednotlivé složky marketingové propagace se Uadí: 

 reklama, 

 podpora prodeje, 

 public relations neboli vztahy s veUejností, 

 osobní prodej, 
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 pUímý marketing ĚTaušl Procházková, Ň015, s. 1řŇě. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Marketingové aktivity podnikatele ĚVlastní zpracování dle Koráb, Ň007, s. Řň) 

2.4.7 Organizační plán 

V organizačním plánu podnikatelského plánu je definována pUedevším forma vlastnictví 

novE vznikající společnosti Ěobchodní společnost, osobní vlastnictví, či partnershipě. 

Jestliže se bude jednat o obchodní společnost, je d]ležité uvést informace  

o managementu společnosti, údaje o obchodních podílech, jména a informace o vedení 

společnosti (Ircingová, 2014, s. 43). 

2.4.8 Hodnocení rizik 

Stát se úspEšným s sebou nese i možná rizika, která by žádný budoucí podnikatel nemEl 

opomenout. Zásadní je, aby každý podnikatel byl schopen tato rizika rozpoznat, 

zanalyzovat je a následnE podniknout všechny kroky potUebné k jejich minimalizaci. 

Mezi rizikové faktory m]žeme zaUadit napU.: zmEnu chování zákazník], možný 

technologický pokrok nebo chyby v podání manažerského týmu ĚSrpová, 2010, s. 66). 

2.4.9 Finanční plán 

Finanční plán pUedstavuje neménE d]ležitou část podnikatelského plánu. Stanovuje 

objemy investic, které jsou zapotUebí do společnosti vložit, a ukazuje nám reálnost 

podnikatelského plánu z ekonomického hlediska. 



 34 

Finanční plán se zaobírá tUemi základními body: 

 pUedpokladem pUíjm] a výnos], 

 plánováním náklad] a výdaj], 

 finančními výkazy - cash-flow, plánovaná rozvaha, plánovaný výkaz zisk]  

a ztrát ĚSrpová, Ň011, s. ŇŘ-31). 

Zakladatelský rozpočet 

Založení nové společnosti si vyžaduje nejen zpracování podnikatelského plánu, ale  

i zpracování zakladatelského rozpočtu, který je nezbytnou a nejd]ležitEjší součástí  

pUi zahajování podnikání. 

Zakladatelský rozpočet se vypracovává za účelem zjištEní potUebného množství 

finančních prostUedk] pro založení společnosti a zahájení podnikání. 

PUi sestavování zakladatelského rozpočtu je d]ležité dodržovat určité zásady: 

 definovat a vyčíslit všechny výdaje spojené se založením a zahájením 

podnikatelské činnosti, 

 komparace volných penEžních prostUedk], které jsou k dispozici se součtem 

budoucích výdaj], 

 vypracování rozvahy pUi zahájení, plánované rozvahy, dále výkazu zisku a ztrát 

a plánovaného výkazu penEžních tok] nejdUíve po prvním roce, poté i po více 

letech ĚTaušl Procházková, Ň015, s. 110ě. 

ÚvEry a p]jčky 

ÚvEry a p]jčky m]žeme definovat jako produkty, které jsou nabízeny jak bankovními, 

tak nebankovními institucemi. Jsou využívány jednak pUi nedostatku vlastních zdroj], 

ale i za účelem vyššího zhodnocení penEžních prostUedk]. Existuje mnoho druh] 

poskytovaných úvEr], mezi které patUí spotUebitelské, kontokorentní úvEry, provozní 

úvEry firem a další. 
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Splácení úvEru neboli umoUování bývá uskutečOováno pomocí umoUovacího plánu 

neboli splátkového kalendáUe, obsahující pUesnE stanovený harmonogram, který je 

schválen obEma stranami. Splácení úvEru m]že probíhat dvEma zp]soby: 

 splacení úvEru stejnými splátkami neboli anuitami – jedná se o tzv. anuitní 

splácení úvEru, pro výpočet anuity jsem použila následující vzorec: 

a = D * r/(1-vn) , kde 

a...anuita, jinými slovy stálá platba, 

D...výše úvEru na počátku, 

r...úroková sazba, 

v...diskontní faktor, 

n...počet období nebo počet splátek úvEru, 

 splacení úvEru nestejnými splátkami – hovoUíme o tzv. kapitálové splátce ĚŠoba, 

2013, s. 121 - 125). 

2.4.10 PUílohy 

PUílohy obsahují veškeré informace, které nejsou sdEleny ve výše popsaných částech 

podnikatelského plánu, mohou obsahovat i více jak padesát stránek. VEtšinou se hovoUí 

o podkladech z finančních oblastí, o technických výkresech, nezbytných smlouvách, 

životopisech d]ležitých osobností, analýze trhu a dalších ĚSrpová, Ň011, s. ňňě. 

2.5 Zhodnocení teoretické části 

V teoretické části jsem vytyčila základní pojmy vztahující se k mému tématu 

Podnikatelský plán. V první části jsem se zabývala obecnými definicemi termín], jako 

jsou podnikání, obchodní závod, podnikatel, ale také jednotlivými právními formami 

podnikání a volbou vhodné právní formy, která je pro podnikání stEžejní. Další 

nezbytnou částí bylo vymezení pojmu podnikatelský plán a jeho jednotlivých součástí, 

které jsem dopodrobna rozebrala. Dále jsem se zabývala analýzou externího a interního 
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prostUedí, kde jsem objasnila nejd]ležitEjší analýzy, kterými jsou SLEPT analýza, 

Porter]v model a SWOT analýza. Teoretická část mi poslouží ke zpracování a sestavení 

finálního podnikatelského plánu, který je pUedmEtem mé bakaláUské práce.  
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3 ůNůLÝZů SOUČůSNÉHO STůVU 

V této části bakaláUské práce jsem se zamEUila zejména na analýzu daného problému. 

Provedla jsem jednotlivé analýzy týkající se tématu podnikatelský plán. Jedná se 

pUedevším o SWOT analýzu, PEST analýzu a Porter]v model pEti konkurenčních sil. 

Pro realizaci svého podnikatelského plánu jsem si zvolila oblast Brno – Bystrc nedaleko 

velmi oblíbené a často vyhledávané BrnEnské pUehrady. MEstskou část Bystrc 

nalezneme na severozápadním okraji Brna smErem na Veverskou Bítýšku. Svoji 

rozlohou patUí mezi nejvEtší mEstské části v BrnE. Bystrc je velmi atraktivní lokalitou 

pro obyvatele mEsta, nebo[ nabízí mnoho volnočasových aktivit nejen pro dEti. 

BrnEnský „Prígl“ je často vyhledávaným místem návštEvník], protože si zde najde 

vyžití úplnE každý, a to od rekreace a vodních sport] až po turistiku a cykloturistiku. 

V okolí se nachází i často navštEvovaný hrad VeveUí, který v létE láká na r]zné slavnosti 

a akce, které se zde poUádají. ůvšak jednou z nejvEtších atrakcí, která se zde koná  

a pUiláká tisíce návštEvník], je festival Ignis Brunensis, neboli svEtová soutEž  

v pUehlídce ohOostroj]. ůkce se poUádá vEtšinou na pUelomu kvEtna a června a je velmi 

oblíbená mezi mladými lidmi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: MEstské části Brna (Zdroj: Český statistický úUad, Ň016ě 
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3.1 Marketingový pr]zkum 

Na základE dotazníkového šetUení jsem provedla marketingový pr]zkum veUejnosti  

v Jihomoravském kraji, konkrétnE v BrnE. Dotazník se skládal z šesti srozumitelných  

a výstižných otázek, na které odpovídali náhodnE vybraní respondenti, celkem se 

pr]zkumu zúčastnilo 10ň respondent].  

První otázka se týkala toho, kolik se dotazníku zúčastnilo žen a kolik muž].  

Z celkového počtu 10ň dotázaných bylo 61 žen a 4Ň muž]. 

Druhá otázka mEla za cíl zjistit vEk tázaných respondent]. V rozmezí 16 - 24 let 

odpovídalo ňŇ respondent], Ň4 - ň5 let ŇŘ respondent], ň5 - 55 let Ň6 dotázaných, 55 let 

a více 17 respondent].  

 

Graf 1: RozdElení dotázaných dle vEku ĚVlastní zpracování, 2017) 

TUetí otázka mEla zodpovEdEt, v jaké výši se pohybuje mEsíční hrubý pUíjem oslovených 

respondent], který jsem graficky znázornila níže. Hranice byla stanovena v rozmezí do 

10 000,- Kč, 10 000 – 15 000,- Kč, 15 000 – 20 000,- Kč a nad Ň0 000,- Kč. 

Z dotazníku vyplynulo, že 45% dotázaných pobírá plat vyšší jak Ň0 000,-, ve zbylých 

tUech možnostech se podaUilo rovnomErnE zaznamenat všechny platové kategorie. První 

tUi otázky sloužili k zjištEní, zda se dotazníku zúčastnily všechny vEkové skupiny, muži, 

či ženy a v jakém rozmezí se pohybuje jejich mEsíční hrubá mzda.  
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Graf 2: Hrubý mEsíční pUíjem dotázaných respondent] ĚVlastní zpracování, 2017) 

Čtvrtá otázka se týkala zjištEní, jaký typ ubytování účastníci dotazníkového pr]zkumu 

preferují. Na výbEr mEli ze čtyU možností: hotel, hostel, motel a penzion. Pr]zkum 

prokázal, že 71% dotazovaných dává pUednost ubytování v hotelu.  

 

Graf 3: Preference typu ubytovacího zaUízení ĚVlastní zpracování, 2017) 

Pátá otázka mEla za úkol zjistit, jakým zp]sobem si respondenti objednávají a rezervují 

svá ubytování. Pr]zkumem bylo zjištEno, že lidé v dnešní dobE nejvíce využívají 

internetových ubytovacích portál], kde jim je poskytována široká nabídka hotel]  

a penzion]. 
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Graf 4: Zp]sob rezervace ubytování dotázaných ĚVlastní zpracování, 2017) 

V šesté otázce jsem se respondent] tázala, podle jakých kritérií si hotel vybírají. 

Ukázalo se, že pro vEtšinu dotázaných je nejd]ležitEjší, aby dané ubytování splOovalo 

vysokou úroveO a kvalitu ubytovacích služeb, a až poté se ohlížejí na cenu. 

Z dotazníkového šetUení vyplynulo, že lidé v dnešní dobE radši volí kvalitnEjší 

ubytování za dobrou cenu, ostatní okolnosti už pro nE nehrají zas tak velkou roli. 

Dochází také ke vzr]stající oblibE webových ubytovacích portál], jako je Booking, 

Previo, apod., které začíná využívat stále více lidí. Výsledky jsou pro nás orientační, na 

dotazník odpovídalo celkem 103 respondent], tudíž se jedná o nízký statistický vzorek.  

3.2 SLEPT analýza 

SLEPT analýzu definujeme jako analýzu externího prostUedí, která se zamEUuje 

pUedevším na sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické faktory 

ĚHanzelková, Ň01ň, s. 4řě.  

3.2.1 Sociální faktory  

Pro podnikání je velmi d]ležité znát veškeré sociální faktory, které mohou jakkoliv 

ovlivOovat naši budoucí společnost. ZamEUují se pUedevším na obyvatelstvo - velikost 

populace, vEkovou strukturu, úroveO životního stylu a vzdElání obyvatelstva. Všechny 

tyto faktory p]sobí na nabídku i poptávku po výrobcích a službách. 
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Ke 30. záUí Ň016 dle Českého statistického úUadu v České republice žije 10 572 427 

obyvatel. V dnešní dobE je jedním z hlavních sociálních faktor], p]sobících na námi 

sledovanou problematiku, demografické stárnutí populace Ěspolečnostiě. Lidé  

v d]chodovém vEku začínají více cestovat, ale také ve vEtší míUe vyhledávají místa 

odpočinku, jako jsou láznE apod. StejnE tak je to i u mladých pracujících lidí. Ti 

preferují spíše aktivní dovolené, poznávání nových destinací, cestování a zábavu ĚČeský 

statistický úUad, Ň016ě. 

Tab. 2: Počet obyvatel České republiky v tis. ĚVlastní zpracování dle Český statistický úUad, Ň016ě 

ROKY 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
POČET OBYVůTEL V TIS. 10 496 10 509 10 510 10 524 10 542 10 572 

 

 

Graf 5: Vývoj počtu obyvatel v tis. ĚVlastní zpracování dle Český statistický úUad, Ň016ě 

Podle dostupných údaj] z roku 2015 ubytovacích služeb v Jihomoravském kraji využilo 

pUesnE 1 5ň6 000 návštEvník], z nichž 4řň 000 bylo návštEvník] ze zahraničí.  

V porovnání s ostatními kraji patUí Jihomoravskému druhá pUíčka, avšak Praze zatím 

nem]že konkurovat. Co se týká délky pUenocování v ubytovacích zaUízeních, došlo ke 

zvýšení ve všech krajích, v Jihomoravském se jednalo o nár]st o ň,6%, nicménE oproti 

ostatním region]m je tento pUír]stek nejnižší. Pr]mErná délka pobytu  

na jednoho hosta se na Jižní MoravE pohybuje okolo Ň dn] ĚČeský statistický úUad, 

2015).  
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Životní úroveO populace je dle Českého statistického úUadu mEUena jako podíl pr]mErné 

hrubé mEsíční mzdy a ceny vybraného výrobku. Výsledek nám poté udává, kolik kus], 

či litr] nebo kilogram] si m]žeme dovolit koupit. V České republice se pr]mErná hrubá 

mzda vyšplhala už na Ň7 ŇŇ0 Kč, avšak stále nem]žeme konkurovat vyspElejším 

zemím. NicménE musíme brát v potaz skutečnost, že právE v tEchto zemích jsou sice 

vyšší mzdy, ale také vyšší náklady za zboží a služby ĚČeský statistický úUad, Ň014ě.  

Dle agentury Numbeo patUí České republice ŘŇ. pUíčka z více než 1Ň0 zkoumaných 

zemí, co se týká srovnání životních náklad]. Z toho plyne, že se Uadíme mezi levnEjší 

státy ve svEtE ĚNumbeo, Ň017).  

Dle dostupných údaj] z roku Ň014 si každý občan pobírající pr]mErnou hrubou mzdu, 

která činila Ň5 500 Kč, poUídil více kus], litr], či kilogram] oproti roku 1řŘř. To 

znamená, že kupní síla a životní úroveO populace roste. StejnE tak tomu bylo i u občan] 

pobírajících stUední mzdu ĚKupní síla, Ň014ě. 

Od posledního sčítání lidu v roce Ň011 uplynulo již 6 let a dle zjištEných údaj] dochází 

ke vzr]stu úrovnE vzdElání obyvatelstva. Z toho m]žeme usoudit, že lidé nacházejí 

potUebu poznávat a objevovat nová místa, a tím se zvyšují jejich nároky na kvalitu 

nabízených služeb a zboží ĚČeský statistický úUad, Ň011ě. 

3.2.2 Legislativní faktory  

Zahájení a provoz podnikatelské činnosti je dán pUedevším legislativní úpravou, kterou 

pUedstavuje zejména zákon č. 455/1řř1, zákon o živnostenském podnikání, který 

upravuje i podnikání vztahující se k cestovnímu ruchu.  

Velmi podstatným zákonem, který upravuje pracovní vztahy mezi zamEstnancem  

a zamEstnavatelem je zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoník práce. Zaručuje zamEstnanc]m 

napU. bezpečnost pUi výkonu práce, spravedlivé odmEOování za vykonanou práci a další 

ĚZákon č. Ň6Ň/2006, §1, Ňě 

Zdravotní pojištEní Ueší zákon č. 5řŇ/1řřŇ Sb., zákon o pojistném na všeobecné  

zdravotní pojištEní, který stanovuje výši pojistného na veUejné zdravotní pojištEní 

ĚZákon č. 5řŇ/1řřŇ Sb., §1ě.  Sociální zabezpečení upravuje zákon 5Řř/1řřŇ sb., zákon 



 43 

o pojistném na sociální zabezpečení, který se vztahuje na d]chodové pojištEní a pojistné 

na nemocenské pojištEní ĚZákon č. 5Řř/1řřŇ Sb., §1ě. 

Otázku týkající se daní Ueší zákon č. 5ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjmu, a dále pak zákon 

č. Ňň5/Ň004 Sb., o dani z pUidané hodnoty a nesmíme zapomenout na zákon č. 56ň/1řř1 

Sb., zákon o účetnictví, který nám Uíká, jakým zp]sobem vést účetnictví. Od prosince 

2016 dle zákonu o dani z pUidané hodnoty podléhají ubytovací a restaurační služby 

první snížené sazbE, a to 15%. Základní sazba vztahující se na vEtšinu zboží a služeb 

stále činí bEžných Ň1% (Jak podnikat, 2017). 

V prosinci Ň016 vešel v platnost zákon č. 11Ň/Ň016 Sb., o evidenci tržeb, který se zatím 

týkal hoteliér] a restauratér]. Od 1. bUezna Ň017 se tento zákon začal vztahovat také  

na maloobchody a velkoobchody. 

NeménE d]ležitým zákonem je zákon č. ňŇ6/1řřř Sb., o pobytu cizinc] na území České 

republiky, kdy majitel, či zodpovEdná osoba ubytovacího zaUízení jsou povinni pUedat 

informace policii ČR o využití služeb dané osoby nejpozdEji do tUí dn] po jeho 

ubytování. Informace mohou poskytnout pomocí technických nosič] dat, či 

telekomunikačním pUenosem. Dochází k manipulaci s osobními údaji, tudíž by se 

nemEly dostat do cizích rukou. 

Jedná-li se o hotel, který nabízí zákazník]m více jak 10 pokoj], je nutné dle vyhlášky  

č. ňřŘ/Ň00Ř Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb, aby nabízel svým klient]m s pohybovým omezením bezbariérový 

pUístup do budovy.  

Zákon č. 101/Ň000 Sb., o ochranE osobních údaj] se týká veškerých operací s osobními 

údaji fyzických i právnických osob. Veškerá manipulace s osobními údaji m]že 

probíhat jen se souhlasem daného subjektu ĚRyglová, Ň011, s. 74-81). 

3.2.3 Ekonomické faktory 

Jedná se o takové faktory, které dokážou ovlivOovat současný a budoucí stav a vývoj 

ekonomiky dané zemE. PUedevším se hovoUí o základních ukazatelích, mezi které 
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m]žeme zaUadit hrubý domácí produkt, nezamEstnanost, dále pak inflaci a pr]mErnou 

mzdu. 

HDP m]žeme definovat jako „součet celkového objemu soukromé spotUeby, vládních 

výdaj], investic soukromých podnik] a čistého vývozu.“ (Kohout, 2013, s. 95) 

Když se zamEUíme na regionální hrubý domácí produkt jednotlivých kraj], tak HDP  

na hlavu v Jihomoravském kraji se v roce Ň015 pohybovalo okolo 425 000,- Kč  

na jednoho obyvatele, což celkovE pUedstavuje hodnotu 4řŘ,Ř mld. Kč. Došlo tedy  

k meziročnímu r]stu o 4% a jedná se tak již o šestý rok, kdy Jihomoravský kraj dosáhl 

zvýšení. Tento ukazatel m]žeme zhodnotit jako srovnatelný s ostatními kraji kromE 

Prahy, kde se ukazatel pohybuje na mnohem vyšší úrovni a žádný z kraj] zatím Praze 

nem]že konkurovat ĚČeský statistický úUad, Ň015ě. 

 

Obr. 4: Regionální HDP na 1 obyvatele v krajích ČR v roce Ň015 ĚZdroj: Český statistický úUad, Ň015ě 

Tab. 3: HDP České republiky a Jihomoravského kraje v Kč ĚVlastní zpracování dle Český statistický 

úUad, Ň015ě 

ROK 2011 2012 2013 2014 2015 

ČESKÁ REPUBLIKA V MLD. 4 034 4 060 4 098 4 314 4 555 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ V 

MLD. 
422 434 453 474 498 
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Graf 6: HDP v ČR a v Jihomoravském kraji ĚVlastní zpracování dle Český statistický úUad, Ň015) 

Pr]mErná mEsíční hrubá mzda rok od roku stoupá, v roce Ň016 se již dostala na částku 

Ň7 ŇŇ0 Kč. Dá se pUedpokládat, že hrubá mzda bude i v pUíštích letech nadále stoupat 

ĚČeský statistický úUad, Ň016ě.  

Tab. 4: Pr]mErná mEsíční hrubá mzda v Kč ĚVlastní zpracování dle Český statistický úUad, Ň016)  

ROKY 2012 2013 2014 2015 2016 
PR¥MDRNÁ MDSÍČNÍ HRUBÁ 
MZDů V KČ 

25 067 25 078 25 686 26 072 27 220 

 

Jelikož se chystáme podnikat v Jihomoravském kraji, zhodnotím situaci v daném 

regionu. Z celkového počtu 10 57Ň 4Ň7 obyvatel zde žije 1 177 ř04 ĚČeský statistický 

úUad, Ň017ě. Statutárním mEstem kraje je Brno, které je druhým nejvEtším mEstem 

České republiky. Co se týká nezamEstnanosti, Jihomoravský kraj figuruje na tUetím 

místE s 6,11% nezamEstnaných osob s mírnE rostoucí tendencí, vEtší nezamEstnanost už 

je jen v kraji Ústeckém a Moravskoslezském ĚČeský statistický úUad, Ň016ě. 
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Obr. 5: Podíl nezamEstnaných osob na obyvatelstvu ve vEku 15 až 64 let ĚZdroj: Český statistický úUad, 

2016) 

Tab. 5: Míra nezamEstnanosti v ČR a v Jihomoravském kraji v % ĚVlastní zpracování dle Český 

statistický úUad, Ň016ě 

ROK 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
ČESKÁ REPUBLIKů 6,7 7 7 6,1 5 3,6 
JIHOMORůVSKÝ KRůJ 7,5 8,1 6,8 6,1 5 4,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7: Míra nezamEstnanosti v ČR a v Jihomoravském kraji v % (Vlastní zpracování dle Český 

statistický úUad, Ň016ě 
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Inflací se rozumí opakující se r]st cen v dané ekonomice. V praxi ji zjistíme pomocí 

míry inflace, kterou zmEUíme jako pUír]stek, tzv. index spotUebitelských cen. 

V následujícím grafu a tabulce jsou zobrazeny mEsíční údaje o míUe inflace od roku 

2011 do roku 2016 (Česká národní banka, Ň00ň-2017). 

Tab. 6: Míra inflace v jednotlivých letech v % ĚVlastní zpracování dle Český statistický úUad, Ň016ě 

MDSÍC 
ROK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2011 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 

2012 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3,3 

2013 3,2 3 2,8 2,7 2,5 2,3 2,2 2 1,8 1,6 1,5 1,4 

2014 1,3 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 

2015 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

2016 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 

 

V lednu Ň017 došlo k mírnému nár]stu pr]mErné roční míry inflace oproti konci roku 

Ň016. Dle uvedeného grafu a tabulky níže lze celkovE Uíci, že u rok] Ň01ň, Ň014, Ň015 

má celkový trend indexu klesající charakter, avšak v roce Ň016 došlo k mírnému r]stu. 

Dá se Uíci, že tato skutečnost není velmi pUínosná pro začínající podnikatele, a tudíž  

i pro m]j podnikatelský plán. 

3.2.4 Politické faktory 

Politická stabilita státu je jedním z nejd]ležitEjších politických faktor], které ovlivOují 

podnikání v oboru hotelnictví. Současnou situaci v zemi m]žeme zhodnotit jako 

stabilní, což naší podnikatelské činnosti prospívá.  

Česká republika se stala v roce Ň004 členem Evropské unie, zatímco v organizaci 

NůTO figuruje již od roku 1řřř. Dále figuruje jako člen v dalších mezinárodních 

organizacích, mezi které patUí Organizace pro svEtový obchod WTO, a dále je pak 

členem svEtové organizace cestovního ruchu - UNWTO ĚRyglová, Ň011, s. Řňě. 

Dá se Uíci, že témEU veškerou podnikatelskou sféru ovlivnilo pUijetí zákona č. 11Ň/Ň016 

Sb., o elektronické evidenci tržeb, který vešel v platnost 1. 1Ň. Ň016. Všichni 

podnikatelé museli začít pUiznávat veškeré své pUíjmy, a proto mnoho subjekt] bylo 

nuceno ukončit své podnikání.    
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V únoru Ň017 došlo k podepsání protikuUáckého zákona prezidentem republiky, který 

by mEl vejít v platnost na konci kvEtna téhož roku. Plošný zákaz kouUení ve vnitUních 

prostorách restaurací, kin a divadel m]že ovlivnit návštEvnost tEchto zaUízení.  

Na podzim roku Ň017 se budou konat parlamentní volby, kde si zvolíme novou vládu. 

Dle pUedvolebních pr]zkum] by zatím obsadilo první místo hnutí ůNO, nicménE se vše 

rozhodne až na podzim a je pouze na lidech, komu dají svou d]vEru. 

3.2.5 Technologické faktory 

Technologických faktor], které ovlivOují obor hotelnictví, existuje mnoho. Výraznou 

roli v dnešním svEtE však hraje internet, který dnes používá skoro každý. Potenciální 

zákazníci mohou využívat r]zných internetových portál] nabízejících ubytování od 

penzion] po hotely všech kategorií. M]žeme sem zaUadit nejpoužívanEjší portál 

Booking.com, dále sem patUí Trivago.cz, Hotels.com, či Hrs.com a jiné. Každý hotel, 

který se objevuje na tEchto stránkách, je povinen platit provize podle počtu dní, které 

zákazník v daném hotelu trávil.  

Velkou internetovou konkurenci pUedstavuje portál Airbnb (neboli Air Bed and 

Breakfastě. Zde m]že kdokoliv komukoliv z celého svEta, kdo projeví zájem, nabídnout 

svoji nemovitost k pronájmu na určitou dobu. Tato skutečnost se však velmi nelíbí 

právE hoteliér]m, nebo[ oni jsou povinni odvádEt za každého zákazníka lázeOské  

a rekreační poplatky.  

V dnešní dobE již každé hotelové zaUízení používá vlastní software pro správu rezervací 

a ubytovávání host]. Mezi neznámEjší patUí programy HORES a REHOS. PrávE díky 

tEmto program]m je zajištEn bezproblémový chod recepce a ubytovacího procesu.  

Do programu se zaznamenávají veškeré rezervace, pUehledy tržeb za daný den, osobní 

údaje o hostech, vedení hotelových účt] host], apod. 

3.3 Porterova analýza 

Porterova analýza slouží k prozkoumání mikrookolí společnosti a díky tomu jsme poté 

schopni identifikovat vlivy, které mají ve velké míUe dopad na pUitažlivost prostUedí 

(Synek, 2015, s. 187).  
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3.3.1 Riziko vstupu potenciálních konkurent] 

Hrozba vstupu potenciálních rival] nastává u všech druh] podnikatelských činností, 

nejen v oboru hotelnictví. Tento obor m]žeme považovat za pomErnE otevUený všem 

možnostem, nebo[ existuje plno perspektivních oblastí, kde m]žeme odstartovat naše 

podnikání. 

Jihomoravský kraj, konkrétnE Brno, je velmi atraktivní místo nejen pro založení hotelu, 

ale i pro širokou veUejnost, která sem míUí napU. za zábavou. V BrnE se každoročnE 

konají nejr]znEjší veletrhy na BrnEnském výstavišti, které sem pUilákají velký počet 

návštEvník]. ůvšak nejvEtším lákadlem Jihomoravského kraje je Grand Prix České 

republiky konané každoročnE v srpnu. HoteliéUi na toto období nastaví pomErnE vysoké 

ceny, nicménE to zákazníky neodradí a hotelová zaUízení jsou plnE obsazena. CelkovE 

má Brno svým návštEvník]m co nabídnout. Nekonají se zde pouze veletrhy, hosté zde 

mohou navštívit muzea, památky, konají se zde r]zná školení  

a semináUe, ale také sportovní akce. 

Protože náš nový hotel bude cílit na stUední vrstvu obyvatelstva a nebude nabízet žádné 

vedlejší služby jako wellness, masáže, kadeUnictví apod., je velmi pravdEpodobné, že se 

v budoucnu objeví konkurence, která tyto služby bude nabízet také. My jsme zvolili 

zlatou stUední cestu, kterou hosté často vyhledají, a tím je dobrý pomEr ceny a kvality 

služeb. 

Otázkou však z]stává, kolik potenciálních začínajících podnikatel] m]že disponovat 

tak vysokým počátečním kapitálem, aby mohli založit nový luxusní hotel a konkurovat 

tím ostatním. 

3.3.2 Rivalita mezi stávajícími firmami 

Na brnEnském trhu funguje velké množství ubytovacích zaUízení, tudíž zde stejnE jako 

v ostatních regionech dochází k vysoké rivalitE mezi jednotlivými hotely. KonkrétnE 

v naší vybrané oblasti nalezneme hotely a penziony všech kategorií, nabídka je zde 

opravdu široká.  
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V současné dobE mezi jeden z nejoblíbenEjších hotel] patUí Hotel Maximus Resort, dále 

zde m]žeme narazit na Orea Hotel Santon, hotel Kozí Horka a Hotel Rakovec.  

Tab. 7: Klady a zápory konkurenčních hotel] ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

 VÝHODY NEVÝHODY 

HOTEL MAXIMUS 

RESORT 

Wellness, bowling, tenis, 

restaurace s výbornou 

kuchyní, pronájem školících 

místností, luxusní vybavení, 

možnost dárkových balíčk], 

taxi zdarma od pUístavištE 

k hotelu, pEkné webové 

stránky. 

Špatná dostupnost MHD, 

pomErnE vysoké ceny 

v restauraci, wellness i 

hotelových pokoj]., velká 

vzdálenost od centra Brna. 

OREA HOTEL SANTON 

Wellness, masáže, moderní 

vybavení, parkování zdarma, 

konferenční místnosti, 

dárkové poukazy, recepce Ň4 

hodin, pEkné webové stránky. 

Vyšší ceny, hotel vzdálen od 

MHD cca 10 min, velká 

vzdálenost od centra Brna. 

HOTEL KOZÍ HORKů 

Hotel s tradicí, standartní 

vybavení pokoj]. 

Horší vzhled webových 

stránek, momentálnE zavUen 

kv]li zmEnE majitele, velká 

vzdálenost od centra Brna. 

HOTEL RAKOVEC 

Wellness, bowling, pEkné 

vybavení, možnost poUádání 

svateb, firemních večírk]. 

Hotel momentálnE prochází 

velkou rekonstrukcí, tudíž je 

zavUen, recepce není Ň4 

hodin, velká vzdálenost od 

MHD a od centra Brna 
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ůnalýzou konkurence jsem dospEla k názoru, že v této oblasti pUevažují luxusnEjší 

hotely, které nabízejí nejr]znEjší služby svým host]m, avšak je zde málo takových 

hotel], které nabízejí klient]m ubytování za „slušnou“ cenu. 

3.3.3 Smluvní síla kupujících 

Mnoho majitel] r]zných společností razí teorii „ náš zákazník náš pán“ a to platí  

i v našem oboru. V první UadE je d]ležitá jejich spokojenost, avšak té se dosahuje čím 

dál obtížnEji. Zákazníci se stávají náročnEjšími a je velmi tEžké uspokojit všechny jejich 

požadavky. Jelikož konkurence v Jihomoravském je opravdu veliká, musí hoteliéUi dbát 

na neustálé zlepšování úrovnE svých služeb, a tím si zákazníky udržet i pro pUíští 

návštEvu. 

V dnešní dobE existuje na trhu mnoho internetových portál], které nabízejí hotely 

r]zných kvalit. I zde mohou zamEstnanci hotelu prostUednictvím napU. internetových 

stránek Booking.com p]sobit na své zákazníky. Často jsou zde zavedeny lákavEjší ceny, 

než za jaké si host zarezervuje prostUednictví pUímé komunikace po telefonu, či e-mailu. 

Touto cestou se hoteliéUi snaží oslovit také co nejvíce klient] ze zahraničí, a proto je 

velmi d]ležité, aby i náš budoucí hotel uzavUel smlouvy s pUedními ubytovacími 

portály. Pro sv]j podnikatelský plán jsem si vybrala francouzský portál ůvailpro, který 

bude náš hotel nabízet na více než deseti ubytovacích stránkách po celém svEtE.  

3.3.4 Smluvní síla dodavatel] 

V oboru hotelnictví je spolupráce a styk s dodavateli velmi d]ležitý. ůvšak ne vždy se 

dají domluvit podmínky vyhovující obEma stranám. Jsou dodavatelé, kteUí dovolují 

nákup na fakturu s určitou splatností, nicménE m]žeme se setkat i s takovými, kteUí 

budou požadovat pouze hotovost.  

Každé hotelové zaUízení či penzion jsou závislé na odbEru plynu, elektUiny a vody  

od dodavatel]. Smluvní vztahy s nimi jsou však velmi striktní, a tudíž zde nem]žeme 

počítat s žádnými výhodnými nabídkami oproti ostatním spoluobčan]m. 

Dodavatel], se kterými budeme spolupracovat, je pomErnE dost. Jako první bych 

zmínila společnost Hraspo spol. s.r.o., která p]sobí na trhu již od roku 1řřŇ a zajiš[uje 
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prvotUídní vybavení restaurací. Na tuto společnost jsem slyšela jen kladné recenze a je 

známa svým výborným pUístupem k zákazník]m. 

O vybavení celého hotelu včetnE recepce i pokoj] se postará internetová společnost 

Vybavení-hotelu.cz, na kterou jsou velmi kladné internetové recenze. 

Dalším ovEUeným dodavatelem je společnost Maneo, která dodává do restaurací veškeré 

potraviny a nápoje. Po delší spolupráci je zde možnost, aby se veškeré nákupy mohly 

uhradit po vystavení faktury. 

Dalším nezbytným vybavením hotelu je jeho hotelová recepce, která musí vlastnit dobUe 

fungující program pro hotely. Jedná se o program Rehos, který zajiš[uje firma Široko 

spol. s.r.o., konkrétnE se o nEj stará pan Ing. Šimek.  

Co se týká dodávek plynu a elektUiny, vybrala jsem si společnost ČEZ, která má na trhu 

nejvíce zákazník], velice dobré ohodnocení obchodních podmínek a zákaznického 

servisu. 

Pro výbEr správných dodavatel] je d]ležité, abychom si o nich zjistili, jak plní své 

zakázky, ale hlavnE jaký je u nich pozáruční servis.  

3.3.5 Hrozba substitučních produkt] 

V tomto pUípadE za substitut považujeme formu poskytovaného ubytování. ůvšak 

vyvstává otázka, zda m]že být naše ubytování nahrazeno jiným. Jak již jsem zmiOovala, 

na tomto trhu je konkurence velmi silná. Neexistují zde pouze hotelová zaUízení, ale 

menší a vEtší penziony, chalupy a chatky, apartmány a jiné, tudíž je v tomto oboru 

hrozba substitučních produkt] opravdu veliká, a každý hoteliér by si mEl vážit svých 

stávajících zákazník].  

3.4 SWOT analýza 

SWOT analýza slouží k identifikaci silných a slabých stránek - analýza SW, která se 

vztahuje k vnitUnímu prostUedí firmy, a dále pak analýza OT - identifikace pUíležitostí  

a hrozeb, které vycházejí z vnEjšího prostUedí firmy. Vždy je doporučováno, aby se 
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začínalo analýzou OT, a poté až analýzou SW ĚJakubíková, Ň01ň, s. 1Ňřě. Jednoduše 

Uečeno, SWOT analýza je shrnutí všech pUedchozích analýz. 

 

Tab. 8: SWOT analýza ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

SILNÉ STRÁNKY - S SLůBÉ STRÁNKY - W 

 UmístEní v centru Jihomoravského 

kraje 

 NovE vniklá společnost - moderní 

vybavení 

 OvEUení dodavatelé 

 Zavedení kvalitního hotelového 

programu 

 Cena ubytování 

 

 Vznik nového podniku, zatím není 

vytvoUena stálá klientela 

 Horší dostupnost k MHD 

 Malá nabídka doplOkových služeb 

 Nedostatečný vstupní kapitál 

 

 

PTÍLEŽITOSTI - O HROZBY - T 

 Vysoká poptávka v dobE, kdy 

probíhají veletrhy, Grand Prix 

 Využívání internetových portál] - 

Booking, Trivago, Hotel.cz, ale 

hlavnE ůvailpro 

 Nutná propagace hotelu 

 Zvyšující se cestovní ruch, každoroční 

nár]st návštEvník] regionu 

 VytvoUení nových pracovních míst 

 Vysoké konkurenční prostUedí - hotely s 

vyšší nabídkou služeb 

 Nízká až nulová návštEvnost,  

 ZmEna legislativy - zavedení EET, 

protikuUácký zákon 

 Možné daOové zmEny 

 Ekonomická situace, mírnE zvyšující se 

inflace 

 Portál ůirbnb, konkurence všech hotel] 
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3.4.1 PUíležitosti podniku 

Velkou pUíležitostí našeho hotelu je období konání d]ležitých akcí, na které se sjíždí 

lidé z celé České republiky, ale i svEta. Jedná se pUedevším o každoroční konání Grand 

Prix v srpnu, ale také poUádání veletrh], mezi nejznámEjší patUí strojírenský veletrh 

probíhající na podzim. Tohoto období využívají hoteliéUi, kdy zvednou ceny za pokoj 

vEtšinou na dvojnásobek bEžné ceny. Dále je d]ležité využívání internetových portál], 

reklamních materiál] a jiných zp]sob] propagace, aby se hotel dostal do povEdomí 

široké veUejnosti. Jelikož v regionu panuje pomErnE vysoká nezamEstnanost, vzniká pro 

nás dobrá pUíležitost najít si kvalifikovaný personál  

na pozici recepční, pokojské, atd., které je nutno obsadit.  

3.4.2 Hrozby podniku 

V České republice existuje mnoho ubytovacích zaUízení, které si navzájem konkurují. 

Toto je pUípad i naší společnosti, kdy na brnEnském trhu existuje velká konkurence, 

která nabízí vyšší nabídku služeb, než budeme mít my. Hrozbu m]že pUedstavovat také 

nižší návštEvnost, než jsme očekávali, a s tím spojené nízké tržby. V současné dobE 

začínají ve vEtší míUe cestovat i senioUi, což značí, že se jejich ekonomická situace 

vylepšuje. Tato situace se m]že kdykoliv zmEnit a je nutné ji brát jako možnou hrozbu. 

DaOové zmEny v oblasti DPH mohou v pUípadE zvýšení zp]sobit r]st cen  

za ubytování, což by mohlo znamenat také pokles poptávky po ubytování. NejvEtší 

konkurencí dnešní doby je však portál ůirbnb, kde kdokoliv kdykoliv m]že pronajmout 

sv]j byt, apartmán či chatu komukoliv z celého svEta. Pro pronajímatele je to velmi 

výhodné, nebo[ nemusí platit žádné povinné poplatky, jako hradí hoteliéUi. Tato situace 

je již v šetUení, nicménE zatím bez výsledk]. 

3.4.3 Silné stránky podniku 

Silnou stránkou společnosti je její umístEní v centru Jihomoravského kraje, v BrnE, kde 

je skvElá dopravní dostupnost po celém mEstE, ale hlavnE také spousta možností, jak 

využít volný čas. Velkou výhodou bude i moderní vybavení hotelu a nejnovEjší využití 

technologií, které by mElo pUilákat velké množství zákazník]. Lákadlem na klientelu 

bude také dobUe stanovená cenová politika, kdy ceny ubytování a služeb budou 

nastaveny tak, aby si je mohla dovolit široká masa potenciálních zákazník]. 
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3.4.4 Slabé stránky podniku 

Mezi slabé stránky společnosti bych zaUadila nedostatek vlastního kapitálu. Nejsme 

schopni pokrýt veškeré náklady, které budou značnE vysoké. Slabší stránkou hotelu 

bude i jeho pUesné umístEní, nebo[ se zde v blízkosti nenachází žádná zástavka MHD. 

Hosté budou muset využít své automobily, taxi nebo se projít k nejbližší zastávce. 

Dalším problémem, se kterým se m]žeme potýkat, je to, že hotel pUi svém otevUení  

a provozování zatím nemá vytvoUenou stálou klientelu, která bude hotel navštEvovat. Je 

d]ležité, aby ve svých začátcích oslovil a zaujal zákazníky svou kvalitou, aby se sem 

rádi vraceli.  

3.5 Zhodnocení analytické části 

Na základE zpracované SLEPT analýzy a Porterova pEtifaktorového modelu 

konkurenčního prostUedí jsem vypracovala SWOT analýzu, která je vyústEním 

pUedchozích dvou. Došla jsem k závEru, že na brnEnském trhu se nachází velké 

množství hotel] r]zných kvalit, konkrétnE v BrnE - Bystrci nalezneme pouze ubytovací 

zaUízení vyšších kvalit a služeb a kvalitní hotely za pUíznivou cenu zde chybí. 
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4 Vlastní návrhy Uešení 

V návrhové části se zamEUím na zpracování samotného podnikatelského plánu, který je 

nezbytný pro zahájení každé podnikatelské činnosti. PostupnE vypracuji jednotlivé 

body, které má obsahovat každý Business plan. D]ležitou součástí je popis 

podnikatelské činnosti, zpracování finančního plánu a marketingové strategie 

společnosti. 

4.1 Titulní strana 

První kapitola podnikatelského plánu má za úkol popsat novE vznikající společnost. 

Musí obsahovat název, pUedmEt podnikání, ale také volbu právní formy. 

Tab. 9: Základní údaje o společnosti ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

ZÁKLůDNÍ ÚDůJE O SPOLEČNOSTI 

NÁZEV SPOLEČNOSTI Hotel Prígl s.r.o. 

ODPOVDDNÁ OSOBů Radka Marvanová 

ADRESA Rakovecká, Brno - Bystrc, 635 00 

LOGO 

 

KONTůKTNÍ ÚDůJE 

Tel.: +420 771 393 939  

e-mail: hotelprigl@gmail.com 

Webové stránky: www.hotel-prigl.cz 

PRÁVNÍ FORMů Společnost s ručením omezeným 

PTEDMDT PODNIKÁNÍ Hostinská a ubytovací činnost 
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4.1.1 Obchodní název 

Správný výbEr obchodního jména je stEžejním krokem každé začínající společnosti. 

Název samotný by mEl budoucího zákazníka nejen oslovit a zanechat v nEm dobrý 

dojem, ale také pUedstavit, čím se společnost zabývá. Pojmenování by nemElo 

obsahovat žádné dlouhé vEty, mElo by být stručné a hlavnE vystižné. Pro svoji novE 

vznikající společnost jsem vybrala název Hotel PRÍGL, nebo[ se bude nacházet 

nedaleko BrnEnské pUehrady. Obchodní jméno hotelu odpovídá všem zmínEným 

pUedpoklad]m dobrého názvu.  

4.1.2 Volba právní formy podnikání 

Volba právní formy pUedstavuje velmi d]ležitou část pUi zakládání nové společnosti.  

V našem pUípadE jsem si zvolila jako právní formu podnikání společnost s ručením 

omezeným, kde budou p]sobit celkem tUi společníci. Vybrala jsem si ji nejen z d]vodu 

vysoké kapitálové náročnosti podnikání, ale také rizika, která s sebou nese. Společnost 

budeme tedy nazývat celým jménem, a to Hotel Prígl s.r.o. Velkou devízou této 

společnosti je, že m]že být založena jednou, a[ už fyzickou, tak i právnickou osobou. 

Jak jsem již zmiOovala, v podnikání budou celkem tUi společníci, kdy dva z nich budou 

zastávat dvE funkce zároveO, budou jednak valnou hromadou, ale zároveO i konateli 

společnosti.  

Zákon č. ř0/Ň01Ň, o obchodních korporacích stanovuje minimální vklad společníka  

do společnosti s ručením omezením na 1,- Kč. Společnost se zakládá sepsáním 

společenské smlouvy a k jejímu vzniku dojde až v den zápisu do obchodního rejstUíku 

ĚZákon č. ř0/Ň01Ňě. Hotel Prígl s.r.o. je založen tUemi společníky, kdy každý z nich 

složil jednorázový finanční vklad do společnosti ve výši 13 500 000,- Kč, tzn., že každý 

z nich bude vlastnit tUetinový podíl společnosti.   

4.1.3 První kroky a pUedmEt podnikání 

PUi založení společnosti, je d]ležité vybrat vhodný název a sídlo společnosti, které musí 

být zapsáno v OR, ale také již zmiOovaný pUedmEt podnikání. PUedmEtem podnikání 

bude hostinská činnost a ubytovací služby, které nalezneme v živnostenském zákonE 

v pUíloze č. 1. Dalšími d]ležitými kroky je pUíprava veškeré potUebné dokumentace, 
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zpracování společenské smlouvy spolu s notáUem a v neposlední UadE ohlášení živnosti 

na živnostenském úUadE. Jelikož hostinská činnost vyžaduje odbornou zp]sobilost, je 

d]ležité doložit živnostenský list. Jelikož jeden z mých společník] se v tomto oboru 

pohybuje již delší dobu, splOuje tedy tento požadavek a je jeho vlastníkem. Nezbytnou 

částí je registrace na finančním úUadE a obdržení identifikačního čísla, které získáme 

z výpisu z živnostenského rejstUíku.   

4.2 Exekutivní souhrn 

Jak jsem psala již výše, společnost bude nabízet kvalitní ubytování za dobrou cenu. 

Bude se snažit oslovit a cílit na stUední vrstvu obyvatelstva. V okolí se sice nachází více 

ubytovacích zaUízení, ale hlavnE ve vyšších cenových kategoriích, které jsou atraktivní 

spíše pro zahraniční klientelu. 

Co se týče hotelových služeb, zákazníci si zde budou moci vybrat ze dvou druh] 

pokoj], Standard room a Economy room. Pokoj Economy bude nabízen o nEco levnEji 

než pokoj Standard. Další variantou, kterou si hosté budou moci zvolit, je apartmán, 

který bude zUejmE využíván náročnEjšími zákazníky. 

K dispozici host]m bude i nová restaurace, která bude součástí hotelu. Spíše se bude 

jednat o bar, ve kterém si pUijdou na své milovníci kvalitních druh] alkoholu.  

4.3 ůnalýza odvEtví 

ůnalýza odvEtví cílového trhu i zákazníka byla již podrobnE zpracována v analytické 

části. Byl vypracován marketingový pr]zkum veUejnosti, SLEPT analýza, Porter]v 

pEtifaktorový model konkurenčních sil a SWOT analýza. Vše zmínEné je uvedeno  

ve druhé kapitole.  

4.4 Popis podniku 

Hlavním produktem, kterým se bude naše hotelové zaUízení zabývat, je samozUejmE 

ubytování, které bude nabízeno ve dvou kategoriích. První levnEjší variantu bude 

pUedstavovat Economy room, kde dva pokoje budou sdílet jedno sociální zaUízení  

a vybavenou kuchyOku. Druhou možností bude Standard room, který má již vlastní 

sociální zaUízení a samozUejmE zaUízenou kuchyOku, která patUí pouze k danému pokoji. 
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Oba druhy pokoj] budou vybaveny dvEma postelemi Ěmanželskou postelí, či 

oddElenými – dle potUeb hostaě, dále pak nočními stolky, lampičkami, televizí a velkou 

šatní skUíní. V nabídce pokoj] se objeví také apartmán, který bude k dispozici pouze 

v omezeném množství a bude sloužit pUedevším k uspokojení potUeb náročnEjších 

zákazník]. Součástí apartmánu bude vybavený obývací pokoj, vEtší kuchyOka a ložnice 

s manželskou postelí, nočními stolky, televizí, atd.  

Hotel bude otevUen celoročnE, a to i o víkendech a ve svátky. Hosté se budou moci 

ubytovat vždy od 14:00 Ěcheck - ině a vyklidit pokoj musí vždy do 10:00 Ěcheck - out). 

V pUípadE, že pokoj vyklidí po 10. hodinE, bude jim účtován poplatek 50% z ceny, 

kterou zaplatili za noc. Pokud vše p]jde podle plán], uvedení do provozu je plánováno 

na leden 2019.   

Součástí ubytovacího zaUízení bude i restaurace pro zhruba ň0 lidí. Bude se jednat spíše 

o bar, ve kterém se nebude vaUit. Na výbEr budou nealkoholické nápoje, domácí 

limonády a káva od značky Manuel, točit se bude tradiční brnEnské pivo Starobrno, 

Kofola, ale i mnoho druh] kvalitních alkoholických nápoj]. 

4.4.1 UmístEní společnosti 

Zvolit vhodnou lokaci novE vznikající společnosti je velmi d]ležité, nebo[ tento aspekt 

v hotelnictví velmi ovlivOuje poptávku po nabízených službách. Z tohoto d]vodu jsem 

vybrala oblast Brno – Bystrc, konkrétnE ulici Rakovecká, která se nachází blízko 

brnEnské pUehrady. Velkou výhodou této brnEnské části je její umístEní nedaleko 

pUírody, kde se dá provozovat nespočet volnočasových aktivit. 

4.5 Obchodní plán 

V našem pUípadE se nejedná o výrobní společnost, tudíž nebudeme zpracovávat výrobní 

plán, ale zamEUíme se na obchodní plán společnosti. PUedevším si popíšeme smluvní 

vztahy s dodavateli, termíny dodání a s kolika dodavateli bude probíhat naše 

spolupráce. V začátcích podnikání budeme úzce spolupracovat pUedevším s firmou 

Hraspo, která nám zajistí vybavení restaurace a kuchyní, ale také s internetovou 

společností Vybavení - hotelu.cz, která se nám postará o zaUízení pokoj] a recepce. 

Termíny dodání v tomto pUípadE jsou na domluvE obou stran. Na obE společnosti se 



 60 

m]žeme spolehnout a počítat s plynulostí dodávek. V pr]bEhu provozu budeme také  

v kontaktu s firmou Široko s.r.o., která nám v začátcích na recepci nainstaluje hotelový 

program REHOS, a poté se bude starat o bezproblémový chod programu. V pUípadE 

výpadku je firma Široko povinna jakoukoliv závadu co nejrychleji odstranit. Co se týče 

restaurace/baru, vybrali jsme si jako dodavatele ovEUenou společnost Maneo, která 

dodává mnoha společnostem po celém BrnE a okolí. Termíny dodání jsou vždy na 

domluvE obou stran, vEtšinou se jedná o tUi dny od obdržení objednávky. Poslední 

dodavatelem, se kterým budeme úzce spolupracovat, je společnost ČEZ, která nám bude 

zajiš[ovat dodávky elektUiny a plynu v pr]bEhu provozu hotelu.  

4.6 Marketingový plán 

V pUípadE provozování hotelu a restaurace je kvalitní marketing nezbytnou součástí, 

nebo[ lidé a produkt jsou vzájemnE provázáni a společnE utváUí vizi společnosti. Je 

potUeba, aby byly dodržovány základní pravidla, pUi kterých nedojde k žádným chybám. 

Jediný omyl by mohl na společnost snést vlnu kritiky a špatných recenzí, ze kterých by 

se hotel zvedal jen velmi tEžko. 

4.6.1 Marketingový mix 

V následující části si popíšeme jednotlivé nástroje marketingového mixu, kterými se 

budeme snažit zaujmout potenciální zákazníky a uspokojovat jejich potUeby. 

Produkt 

Produkt pUedstavuje vše, co budeme našim host]m poskytovat. Nový hotelový komplex 

bude zákazník]m nabízet dva druhy služeb. Primární činností bude ubytovávání host]  

a další službou bude využívání hotelové restaurace, spíše baru.  

Hotel bude mít celkem dvE patra, kdy pUízemí bude tvoUeno recepcí se vstupní halou, 

kterou se bude dát dostat do restauračního zaUízení. V 1. patUe budou umístEny 

jednotlivé pokoje. Celková ubytovací kapacita hotelu bude celkem 15 pokoj] pro 34 

lidí, z toho 7 krát Standart room, 6 krát Economy room a Ň apartmány vyšší tUídy. Jak 

jsem již zmiOovala výše, pokoje budou vybaveny postelí, nočními stolky, LCD televizí, 

šatní skUíní, kuchyOkou s lednicí, sporákem a troubou, dUezem a nádobím, koupelnou se 
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sprchovým koutem a umyvadlem se zrcadlem. ůpartmány budou mít navíc menší 

obývací pokoj s gaučem a vEtší LCD televizí. V celém hotelovém zaUízení bude platit 

velmi pUísný zákaz kouUení pod vysokou pokutou. 

Tab. 10: Náklady na vybavení pokoje ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

VYBůVENÍ POKOJ¥ CENů V KČ Zů 
KUS/POKOJ 

CENů V KČ 
CELKEM 

POSTEL JEDNOL¥ŽKO TůRVA 
S MůTRůCÍ 

6990 167760 

MůNŽELSKÁ POSTEL MůLM S MůTRůCÍ 9790 48950 
NOČNÍ STOLKY  990 33660 
ŠůTNÍ SKTÍN  5350 80250 
LCD TV MENŠÍ SůMSUNG 6999 90987 
LCD TV VDTŠÍ SůMSUNG 10590 21180 
POHOVKA  9990 19980 
KTESLO  899 3596 
OSTůTNÍ VYBůVENÍ ĚKOŠ, RůMÍNKů, TV 
STOJAN, KOBEREC) 

4965 74475 

CELKEM 56563 540838 
 

Tab. 11: Náklady na vybavení kuchyOky a koupelny ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

VYBůVENÍ KUCHYNKY + KOUPELNY CENů V KČ Zů 
KUS/POKOJ 

CENů V KČ 
CELKEM 

KUCHYND ĚMODULOVÁě - SKTÍNKY  16438 246570 
LEDNICE ZANUSSI 5390 80850 
VůRNÁ DESKů LAGA 3490 52350 
TROUBA LAGA 3290 49350 
NÁDOBÍ 3900 58500 
KOUPELNů ĚUMYV. SKTÍNKů + SKTÍNKů 
+ KOHOUTKY) YDDIG 

12290 184350 

TOALETA 3750 56250 
SPRCHOVÝ KOUT RůVůK  10290 154350 
FÉN 589 8835 
ZRCůDLO S POLICÍ FULL 699 10485 
DÁVKOVůČ MÝDLů 485 7275 
CELKEM 60611 909165 

Vstupní hala bude tvoUena hotelovou recepcí a lobby, kde si budou moci hosté posedEt a 

odpočinout. Celkové vybavení recepce, lobby a kanceláUí naleznete v tabulce níže. 
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Tab. 12: Vybavení vstupní haly ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

VYBAVENÍ RECEPCE + KůNCELÁTÍ CENů V KČ 
NÁBYTEK Nů RECEPCI + VYBůVENÍ LOBBY  1500000 
POČÍTůČE  55000 
TISKÁRNů + KOPÍRKů 44500 
TELEFON 1500 
KůNCELÁTSKÉ POTTEBY 2500 
OSTůTNÍ DOPLNKY 15000 
CELKEM 1618500 

V restauraci/baru bude vytvoUeno celkem ň0 míst pro zákazníky. Nabídka bude velmi 

široká, hosté si zde budou moci vybrat z nealkoholických nápoj], domácích limonád, 

káv, točeného piva a kofoly, ale také z alkoholických drink]. 

Tab. 13: Vybavení restaurace ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

VYBAVENÍ RESTůURůCE CENů V KČ 
BůR + BůROVÝ NÁBYTEK + POLIČKY 1500000 
STOLY ů ŽIDLE  152500 
PROFESIONÁLNÍ KÁVOVůR OD HRASPA 65900 
VÝČEPNÍ ů CHLůDÍCÍ ZůTÍZENÍ 15000 
LEDNICE + MRůŽÁK 33000 
NÁDOBÍ 12000 
TOALETY 55000 
OSTůTNÍ VYBůVENÍ ĚSVDTLů, KLIMůTIZůCE, 
ATD.) 

58000 

CELKEM 1891400 
 

Tab. 14: Otevírací doba ĚVlastní zpracování, 2017) 

  OTEVÍRůCÍ DOBů  
HOTEL 0:00 - 12:00 

RESTAURACE 13:00 - 23:00 

Cena 

Stanovení ceny je jednou z neobtížnEjších částí marketingového mixu, nebo[ je velmi 

d]ležité, aby ji budoucí zákazníci vnímali pozitivnE. Ceny jednotlivých pokoj] jsou 

stanoveny dle porovnání s jednotlivými hotely podobné úrovnE. Platba bude probíhat 

vždy pUi pUíjezdu host], a to bu@ hotovE, nebo kartou. V následující tabulce je uveden 

ceník ubytování. 
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Tab. 15: Ceník ubytování ĚVlastní zpracování, 2017) 

  1 OSOBA 2 OSOBY 
STANDARD ROOM 1050,- 1390,- 

ECONOMY ROOM 850,- 1150,- 

ůPůRTMÁN 1290,- 1690,- 

PTISTÝLKů 300,-  

PES 150,-  

ODJEZD PO 10 HOD. 50% z ceny za noc  

CENY JSOU UVEDENY ZA NOC VČ. DPH ů VEŠKERÝCH POPLůTK¥ 

Co se týče stanovení cen v restauraci, postupovali jsme stejným zp]sobem jako  

pUi určení ceníku ubytování. Zákazníci zde budou moci platit hotovE nebo kartou, 

hoteloví hosti mohou využít možnosti pUevodu jejich útraty na pokoj. V následující 

tabulce je zveUejnEn pUedbEžný nápojový lístek. 

Tab. 16: PUedbEžný nápojový lístek ĚVlastní zpracování, 2017) 

TOČENÉ PIVO  TEPLÉ NÁPOJE  LIHOVINY  
0,3 STAROBRNO  24,- Espresso 32,- 0,04 dcl Rum Božkov 30,- 
0,5 STAROBRNO  31,- Espresso 

s mlékem 
35,- 0,04 dcl Captain 

Morgan 
40,- 

  
 

Capuccino 39,- 0,04 dcl Vodka 
Božkov 

30,- 

NEůLKOHOLICKÉ 
NÁPOJE  

Cafe Latte 42,- 0,04 dcl Vodka 
Finlandia 

50,- 

0,3 JUICE - 
POMERůNČ 

25,- Turecká káva 30,- 0,04 dcl Fernet 35,- 

0,3 JUICE - 
MULTIVITůMÍN 

25,- Čaj 28,- 0,04 dcl Fernet 
Citrus 

35,- 

0,33 COCA COLA 26,-   
 

0,04 dcl Jagermeister 50,- 
0,33 FANTA 26,- Vína 

 
0,04 dcl Johnie 
Walker 

55,- 

0,33 SPRITE 26,- 0,2 l Veltlínské 36,- 0,04 dcl Tullamore 55,- 
0,25 BONAQUA 23,- 0,2 l Modrý 

portugal 
36,- 0,04 dcl Ballantines 55,- 

0,33 TONIC 26,- 0,7 Chardonnay 130,- 0,04 dcl Jelzin jablko 35,- 
0,3 KOFOLA 22,- 0,7 Sauvignon 130,- 0,04 dcl Jelzin zlatý 35,- 
0,5 KOFOLA 27,-       

 
 0,5 DOMÁCÍ 
LIMONÁDů  32,-    

 
ŠIROKÁ NůBÍDKů KVůLITNÍCH RUM¥ ů WHISKY - INFORMACE U OBSLUHY 
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Propagace 

Propagace hraje velmi výraznou roli v komunikaci s naším cílovým zákazníkem 

prostUednictvím konkrétního sdElení sloužícího k pUedání určité informace. V našem 

pUípadE se bude jednat pUedevším o reklamu umístEnou na internetu. Ve velké míUe 

budeme používat ubytovací portály, kde se o nás mohou dozvEdEt lidé z celého svEta. 

Rozhodli jsme se proto uzavUít smlouvu s francouzskou společností ůvailPro, která 

sdružuje až ň0 r]zných ubytovacích portál], na kterých m]žeme p]sobit. Za poUízení 

účtu musíme zaplatit vstupní poplatek a poté již budeme platit jednorázovE každý mEsíc 

stejnou částku. 

Tab. 17: Náklady na založení a provozování ůvailPro ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

POTIZOVůCÍ CENů CENA V EUR CENů V KČ 
AVAIL PRO 187 5049 
MDSÍČNÍ POPLůTEK 77,5 2093 
CELKEM 264,5 7142 

Webové a facebookové stránky jsou nedílnou součástí každé dobUe fungující 

společnosti, a proto jsme se rozhodli i my, že je budeme používat. Budou zde uvedeny 

základní informace o hotelu, jako je otevírací doba, adresa, potUebné kontakty, ale také 

online rezervační systém, kde si každý zákazník bude moci zarezervovat pokoj. Webové 

stránky nám vytvoUí ůntstudio a facebookové stránky si zprovozníme a obstaráme sami. 

Jako další formu propagace jsme si vybrali tištEnou reklamu, která bude uskutečOována 

prostUednictví leták]. Letáky se budeme snažit rozmístit na místa, kde se mohou 

pohybovat potenciální zákazníci, tzn. na recepce r]zných wellness center, obchodních 

dom], apod.  

Každému z vedoucích pracovník] budou vytvoUeny vizitky, které poslouží též jako 

propagace hotelu, kdy každý z nich m]že dát na sebe kontakt jiné osobE zajímající se  

o náš hotel. Poslední námi zvolenou reklamou budou takzvané Business snídanE, kde se 

neformálnE setkávají majitelé r]zných společností a u snídanE projednají jejich obchod, 

pUedají si kontakty, ale hlavnE si mohou domluvit vzájemnou spolupráci. V našem 

pUípadE to znamená, že nás kdokoliv m]že doporučit a dohodit nám zákazníky  
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na oplátku za to, že my budeme propagovat jejich podnikání. Konají se vEtšinou jednou 

týdnE, a platí se jednorázový vstup 300,- Kč za osobu.  

Tab. 18: Náklady na prvotní propagaci ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

PROPůGůČNÍ NÁKLůDY CENů V KČ 
AVAILPRO 5049 
ZTÍZENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 15 500 
TISK LETÁK¥ Ě1000 KS) 1 943 
ZTÍZENÍ VIZITEK Ě300 KS) 645 
BUSINESS SNÍDůND 300 
CELKEM 23437 

Místo 

Rezervace ubytování bude probíhat pomocí online rezervačního systému umístEného  

na webových stránkách, pomocí e-mailu, telefonu uvedeného na internetu, ale také 

osobnE na recepci = > pUímé distribuční cesty. 

Ubytování bude také nabízeno nepUímo prostUednictvím prostUedníka, v našem pUípadE 

se bude jednat o hotelový ubytovací portál ůvailPro, který náš hotel bude nabízet  

po celém svEtE = > nepUímé distribuční cesty. 

4.7 Organizační plán 

VýbEr vhodného personálu je pro novou a začínající společnost nesmírnE d]ležitý. Je 

potUeba dbát na kvalifikaci a profesionalitu vybraných zamEstnanc].  

4.7.1 Personál společnosti 

V souvislosti se založením společnosti vznikne celkem 15 nových volných pracovních 

pozic, na které bude vypsáno výbErové Uízení. 

Manažer/ka hotelu 

Manažer/ka hotelu bude zaujímat ve společnosti nejvyšší pozici. Jeho hlavním úkolem 

bude reprezentovat hotel navenek, pUi r]zných jednáních s ostatními subjekty, ale 

pUedevším s dodavateli. Bude mít na starost veškeré podUízené a bezproblémový chod 

společnosti. 



 66 

Účetní 

Účetní bude v hotelu pracovat pouze jedna, její pracovní doba bude vždy od pondElí  

do pátku od Ř:00 do 16:15. NáplO její práce bude vypracovávání účetních doklad]  

a výkaz], daOová evidence, výpočet mezd pracovník], odvod pojištEní a daní, ale také 

bude mít na starost personalistiku a výbErová Uízení.  

Vedoucí hotelové recepce a restaurace 

Vedoucí hotelové recepce má na starosti nejen ostatní recepční, ale i pokojské, 

údržbáUe, číšníky a servírky. Jeho/její práce spočívá v pUijímání rezervací a host], 

obsluhy baru a Uešení vzniklých problém] pUi práci. Požadavky pro pUijetí na danou 

pozici jsou znalost alespoO jednoho svEtového jazyku, komunikativnost, pUíjemné 

vystupování, schopnost pracovat s lidmi a bezúhonnost. V hotelu budou pracovat dva 

vedoucí, kteUí se budou stUídat podle krátkého/dlouhého týdne. Mají velkou 

zodpovEdnost, nebo[ vždy na konci smEny musí spočítat tržbu, zadat ji do počítačových 

program] a dohlédnout na to, aby vše sedElo. 

Recepční 

V hotelu se budou stUídat celkem ň recepční, kdy všechny budou pracovat na hlavní 

pracovní pomEr. Budou se stUídat po osmihodinových smEnách vždy od 6:00 do 14:15  

a od 1ň:45 do ŇŇ:00. Úkolem recepčních bude vyUizovat e-mailovou poštu, rezervace, 

telefonické hovory, ubytovávání host], práce s počítačem, hotelovými programy  

a ubytovacími portály, manipulace s penEzi. Požadavky pro pUijetí jsou následující: 

pUíjemné vystupování, komunikativnost, znalost alespoO jednoho svEtového jazyka, 

práce s počítačem, čistý trestní rejstUík. 

Noční recepční 

Jelikož recepce bude otevUena nonstop, rozhodli jsme se, že v noci se budou stUídat Ň 

noční recepční – muži, kteUí se budou stUídat na dlouhý/krátký týden. Budou zamEstnáni 

na hlavní pracovní pomEr. Jejich náplní práce bude hlídat pracovní objekt a ubytovávat 

hosty, kteUí pUijedou v noci. Na pozici noční recepční bude kladen d]raz pUedevším  

na zodpovEdnost a pUíjemné vystupování uchazeče. 
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Pokojské 

Na hotelu budou p]sobit celkem ň pokojské, které budou pracovat na hlavní pracovní 

pomEr. DvE z nich se budou stUídat dle dlouhého/krátkého týdne, vždy od 6:00 do 14:15. 

Pracovní doba tUetí pokojské bude od pondElí do pátku od ř:00 do 17:15. Jejich 

pracovní náplní bude úklid pokoj], restaurace a společných prostor. U pozice pokojské 

budeme požadovat pracovitost, spolehlivost, fyzickou zdatnost, ale hlavnE schopnost 

samostatné práce a čistý trestní rejstUík. 

Servírka, čišník 

V hotelové restauraci budou zamEstnáni celkem ň čišníci/servírky, kdy dva budou 

pracovat na hlavní pracovní pomEr krátký/dlouhý týden a jeden brigádnE na dohodu  

o provedení práce. První dva budou mít pracovní dobu vždy od 1ň:00 do Ňň:00, tUetí 

bude chodit jako výpomoc od 1Ř:00 do ŇŇ:00. Jejich pracovními úkoly bude obsluha 

baru, zákazník] a manipulace s penEzi. Na pozici servírky jsou kladeny dané 

požadavky, pUedevším spolehlivost, týmový duch, komunikativnost, smysl pro poUádek, 

čistotu a Uád a bezúhonnost. 

4.7.2 Organizační struktura  

 

Obr. 11: Organizační struktura společnosti ĚVlastní zpracování, 2017) 

Majitel 

Účetní  Vedoucí recepce a restaurace 

Recepční Noční recepční 

Čišník/Servírka 
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4.8 Finanční plán 

Poslední podkapitola Finanční plán se zamEUuje pUedevším na pUevedení výkon] 

konaných v hotelu na finanční výsledky. Jako první zde budou uvedeny investiční 

náklady realizovaného projektu na jeho výstavbu, ale také jeho samotné financování.  

Neodmyslitelnou součástí finančního plánu je rozpočet náklad], výnos], vyčíslení 

hospodáUského výsledku za první rok fungování, ale také sestavení všech potUebných 

rozvah a výkaz] na začátku účetního období. 

4.8.1 PUedpokládané investiční náklady  

Pro stavbu hotelového zaUízení jsme si vybrali pozemek, který se nachází na ulici 

Rakovecká nedaleko BrnEnské pUehrady, který nabízí realitní společnost e-Finance a.s., 

realitní divize. S koupí pozemku je spojená i provize realitní kanceláUi, která je 

v pUípadE námi zvoleného pozemku stanovena ve výši 6%. Jelikož p]jde o výstavbu 

zcela nového hotelu, je zde potUeba zahrnout veškeré náklady týkající se stavby.  

Ve spolupráci se stavební firmou ůSTEX spol. s.r.o. jsme sestavili odhad jednotlivých 

položek, pUičemž plán projektu musíme brát jako pUedbEžný a orientační. PUehled všech 

investičních náklad] je zobrazen v následující tabulce. 
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Tab. 19: Celkové investiční náklady na projekt ĚVlastní zpracování, 2017)  

POLOŽKů CENA V KČ 
KOUPD POZEMKU   
POZEMEK 4 555 000 
PROVIZE RK 273 300 
JEDNOTLIVÉ PRÁCE 

 
TERÉNNÍ ÚPRůVY 115 000 
VODOVY A KANALIZACE 2 000 000 
KOMUNIKACE A PARKOVIŠTD 900 000 
STAVBA 

 
HRUBÁ STůVBů ĚKONSTRUKCE, 

STROPY, SCHODIŠTD, DLůŽBY, ůTD.ě 18 000 000 

KONEČNÉ PRÁCE ĚTESůTSKÉ, 
ZÁMEČNICKÉ, OBKLůDY, NÁTDRY, 

MALBY, ATD.) 
18 500 000 

MONTÁŽE ĚVZDUCHOTECHNIKA, 
ATD.) 

6 100 000 

INTERIÉR POKOJ¥ 1 450 003 
VYBůVENÍ RESTůURůCE 1 891 400 
VYBůVENÍ VSTUPNÍ HůLY, ATD. 1 648 500 
OSTůTNÍ VYBůVENÍ 1 500 000 
OSTůTNÍ NÁKLůDY ĚSTůVEBNÍ 
DOZOR, POTTEBNÉ DOKUMENTACE, 
ATD.) 

2 900 000 

CELKEM ZA STAVBU 59 833 203 

Zdroje financování 

Celkovou hodnotu investice, která se nám vyšplhala na 5ř Řňň Ň0ň,-, budeme 

financovat jak z vlastních, tak i z cizích zdroj]. Z d]vodu, že se jedná o velice 

nákladnou investici, kterou nejsme schopni ufinancovat z vlastních zdroj], jsme se 

rozhodli čerpat úvEr ve výši Ň0 000 000,- Kč.  

Co se týče podnikatelských úvEr], banky ke každému klientovi pUistupují velmi odlišnE. 

Posuzují je dle jejich délky a historie podnikání, či finanční schopnosti společnosti. 

Všechny tyto aspekty se poté odrážejí ve výši stanoveného úroku. Dle dostupných údaj] 

jsem zjistila, že se v pUípadE podnikatelského úvEru úrok pohybuje v rozmezí od Ň,5 % 

do 8% pa, vše záleží na požadované výši. Online jsme oslovili Sberbank, Raiffeisen 

bank a Monetu Money bank, které právE tyto úvEry nabízí. U prvních dvou zmínEných 

jsme se setkali s odmítnutím, jelikož se jedná o zcela novE začínající společnost  
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bez historie, který si žádá pUíliš vysoký úvEr. Jediná Moneta Money bank na naši žádost 

pUistoupila a nabídla nám úvEr s úrokem ve výši 6,5% pa, avšak je zde nutné jištEní 

nemovitostí, která je ve vlastnictví jednoho ze společník]. 

ÚvEr ve výši Ň0 000 000,- Kč budeme splácet mEsíčnE po dobu 1Ň let, kdy mEsíční 

splátka bude činit Ň00 ňŘ4,- Kč.  ZajištEní úvEru již bude v režii mých společník], kteUí 

jsou úspEšní podnikatelé a po České republice vlastní nEkolik nemovitostí. Z tohoto 

d]vodu se domníváme, že by schválení p]jčky mElo probEhnout bez problém]. 

Tab. 20: Splátkový kalendáU ĚVlastní zpracování, 2017) 

OBDOBÍ ANUITA ÚROK ÚMOR Z¥STůTEK 
DLUHU 

0    
20 000 000 

1 200384 108333 92051 19 907 949 

2 200384 107835 92549 19 815 400 

3 200384 107333 93051 19 722 349 

4 200384 106829 93555 19 628 795 

5 200384 106323 94061 19 534 734 

6 200384 105813 94571 19 440 163 

…     
…     

139 200384 6391 193993 985888 

140 200384 5340 195044 790845 

141 200384 4284 196100 594744 

142 200384 3222 197162 397582 

143 200384 2154 198230 199351 

144 200384 1080 199304 0 

∑  8855343 20000000  

Z výše sestaveného splátkového kalendáUe jsme zjistili, že po 1Ň letech splácení 

pUeplatíme úvEr o Ř Ř55 ň4ň,- Kč. Jedná se tedy o pomErnE vysokou částku, témEU  

o polovinu p]jčených financí. Úplný splátkový kalendáU je uveden v pUíloze č. 1.  

4.8.2 Ostatní náklady 

Do ostatních náklad] je nutno započíst také nutné výlohy, které souvisejí se založením  

a provozem společnosti. Následující tabulka zahrnuje veškeré ostatní náklady, mezi 
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které m]žeme zaUadit pUedevším náklady na propagaci, ale také pojištEní provozovny, 

majetku, pojištEní podnikatelských rizik, ale také úrazová pojištEní zamEstnanc].  

Tab. 21: PUehled ostatních náklad] ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

OSTůTNÍ NÁKLůDY CENů V KČ 
NÁKLůDY Nů ZůLOŽENÍ S.R.O. 10620 
AVAILPRO 5049 
ZTÍZENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK 15 500 
TISK LETÁK¥ Ě1000 KS) 1 943 
ZTÍZENÍ VIZITEK (300 KS) 645 
BUSINESS SNÍDůND 300 
POJIŠTDNÍ 122700 
PTÍSPDVEK Nů PRůCOVNÍ ODDV 15 000 
CELKEM 171757 

 

4.8.3 Plánované tržby 

Plánované výnosy, jinými slovy tržby z prodeje vlastních výrobk], budou v našem 

pUípadE tvoUeny z nejvEtší části z odhad] tržeb za ubytování a restauraci. V rámci 

pUedpokládaných výnos] plynoucích z ubytovací činnosti budeme vycházet z celkové 

kapacity hotelu, kterou vynásobíme pr]mErnou cenou za ubytování pro jednu osobu 

Ězpr]mErujeme ceny pokoj] Standard, Economy a ůpartmánuě a následnE vynásobíme 

ještE délkou provozu hotelu. V prvním roce fungování budeme počítat  

s padesátiprocentní obsazeností hotelu, tudíž výslednou částku ještE vydElíme dvEma.  

V následující tabulce je zobrazen výpočet celkového odhadu tržeb. 

Tab. 22: Plánované tržby za ubytování v prvním roce fungování ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

CELKOVÁ KůPůCITů HOTELU 34 L¥ŽEK 
PR¥MDRNÁ CENů Nů JEDNO L¥ŽKO 1 060 Kč 
PR¥MDRNÁ OBSůZENOST HOTELU 50% 
DÉLKů PROVOZU BDHEM ROKU ň65 dní 
CELKOVÝ ODHůD PLÁNOVůNÝCH TRŽEB Zů UBYTOVÁNÍ V 
PRVNÍM ROCE 6 577 300 Kč 

CELKOVÝ ODHůD PLÁNOVůNÝCH TRŽEB V DůLŠÍCH 
LETECH 13 154 600 Kč 

Co se týče predikce tržeb plynoucích z návštEvnosti restaurace, budeme vycházet  

z odhad] prodeje jednotlivých položek, které se zde budou prodávat. Po konzultaci  
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v podobné společnosti byly stanoveny mEsíční odhady prodej] v kusech a pr]mErná 

návštEvnost restaurace na 60 zákazník] dennE. V prvním roce fungování musíme však 

počítat, že kapacita nebude plnE obsazena, a tudíž tržby budou nižší. Tržby z každého 

produktu jsou uvedeny v následující tabulce a v prvním roce provozu činí celkovE 1 406 

220,- Kč. 

Tab. 23: Odhad prodeje a následné tržby ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

ODHAD PRODEJE V KS ODHůD TRŽEB V KČ 

SORTIMENT Cena za 
kus 

MEsíc  Rok  MEsíc  Rok  

 0,5 L STAROBRNO ň1 Kč 1350 16200 41 Ř50 Kč 50Ň Ň00 Kč 
0,3 L STAROBRNO Ň4 Kč 700 8400 16 Ř00 Kč Ň01 600 Kč 
JUICE Ň5 Kč 220 2640 5 500 Kč 66 000 Kč 
FANTA, COLA, SPRITE, 
TONIC 

Ň6 Kč 630 7560 16 ňŘ0 Kč 1ř6 560 Kč 

BONAQUA Ňň Kč 190 2280 4 ň70 Kč 5Ň 440 Kč 
0,5 L KOFOLA Ň7 Kč 560 6720 15 1Ň0 Kč 1Ř1 440 Kč 
0,3 L KOFOLA ŇŇ Kč 430 5160 ř 460 Kč 11ň 5Ň0 Kč 
DOMÁCÍ LIMONÁDů ňŇ Kč 310 3720 ř řŇ0 Kč 11ř 040 Kč 
ESPRESSO ňŇ Kč 180 2160 5 760 Kč 6ř 1Ň0 Kč 
ESPRESSO S MLÉKEM ň5 Kč 150 1800 5 Ň50 Kč 6ň 000 Kč 
CAPUCCINO ňř Kč 160 1920 6 Ň40 Kč 74 ŘŘ0 Kč 
CAFE LATTE 4Ň Kč 175 2100 7 ň50 Kč ŘŘ Ň00 Kč 
TURECKÁ KÁVů ň0 Kč 110 1320 ň ň00 Kč ňř 600 Kč 
ČůJ ŇŘ Kč 95 1140 Ň 660 Kč ň1 řŇ0 Kč 
0,2 L VÍNO ň6 Kč 160 1920 5 760 Kč 6ř 1Ň0 Kč 
0,7 VÍNO 130 Kč 80 960 10 400 Kč 1Ň4 Ř00 Kč 
PR¥MDRNÁ CENů 
LIHOVIN 

4Ň Kč 1000 12000 4Ň 000 Kč 504 000 Kč 

PR¥MDRNÁ CENů 
"DRůŽŠÍCH" LIHOVIN 

75 Kč 350 4200 Ň6 Ň50 Kč ň15 000 Kč 

PLÁNOVůNÉ TRŽBY PTI PLNÉ OBSůZENOSTI 234 370 Kč 2 Ř12 440 Kč 
PLÁNOVůNÉ TRŽBY PTI 50% OBSAZENOSTI 117 1Ř5 Kč 1 406 220 Kč 

 

4.8.4 Plánované náklady  
Celkové plánované náklady na podnikání jsou tvoUeny nejen fixními, ale i variabilními 

náklady. Fixními se v tomto pUípadE rozumí takové náklady, které každý podnikatel 

musí mEsíčnE vynaložit bez ohledu na objem prodeje. Variabilní náklady se od fixních 

odlišují tím, že jsou závislé na výšce produkce a navíc se u každého výrobku liší.  

V následující tabulce jsou zachyceny variabilní náklady na jednotlivé kusy zboží. 
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Tab. 24: Odhadované náklady restaurace ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

ODHAD PRODEJE V KS ODHůD NÁKLůD¥ V 
KČ 

SORTIMENT Cena za kus MEsíc Rok MEsíc Rok 
 0,5 L STAROBRNO 1ň,ňŇ Kč 1350 16200 17 řŘŇ Kč Ň15 7Ř4 Kč 
0,3 L STAROBRNO 7,řř Kč 700 8400 5 5řň Kč 67 116 Kč 
JUICE 14,ň5 Kč 220 2640 ň 157 Kč ň7 ŘŘ4 Kč 
FANTA, COLA, 
SPRITE, TONIC 

1ň,ř1 Kč 630 7560 Ř 76ň Kč 105 160 Kč 

BONAQUA Ňň,00 Kč 190 2280 4 ň70 Kč 5Ň 440 Kč 
0,5 L KOFOLA Ř,1ň Kč 560 6720 4 55ň Kč 54 6ň4 Kč 
0,3 L KOFOLA 4,ŘŘ Kč 430 5160 Ň 0řŘ Kč Ň5 1Ř1 Kč 
DOMÁCÍ LIMONÁDA 10,ň0 Kč 310 3720 ň 1řň Kč ňŘ ň16 Kč 
ESPRESSO 6,00 Kč 180 2160 1 0Ř0 Kč 1Ň ř60 Kč 
ESPRESSO 
S MLÉKEM 

7,50 Kč 150 1800 1 1Ň5 Kč 1ň 500 Kč 

CAPUCCINO Ř,ň0 Kč 160 1920 1 ňŇŘ Kč 15 řň6 Kč 
CAFE LATTE Ř,ň0 Kč 175 2100 1 45ň Kč 17 4ň0 Kč 
TURECKÁ KÁVů 5,Ň0 Kč 110 1320 57Ň Kč 6 Ř64 Kč 
ČůJ 5,00 Kč 95 1140 475 Kč 5 700 Kč 
0,2 L VÍNO ň6,00 Kč 160 1920 5 760 Kč 6ř 1Ň0 Kč 
0,7 VÍNO 17,ň0 Kč 80 960 1 ňŘ4 Kč 16 60Ř Kč 
PR¥MDRNÁ CENů 
LIHOVIN 

16,50 Kč 1000 12000 16 500 Kč 1řŘ 000 Kč 

P¥MDRNÁ CENů 
"DRůŽŠÍCH" 
LIHOVIN 

42,ň0 Kč 350 4200 14 Ř05 Kč 177 660 Kč 

PLÁNOVůNÉ NÁKLůDY PTI PLNÉ OBSůZENOSTI 94 191 
Kč 1 130 2ř2 Kč 

PLÁNOVůNÉ NÁKLůDY PTI 50% OBSAZENOSTI 47 096 
Kč 565 146 Kč 

 

Plánované náklady, které jsou vynaloženy na ubytování, jsou uvedeny v následující 

tabulce. V prvním roce provozu se počítá s 50% obsazeností hotelu, tudíž náklady jsou 

poloviční oproti dalším rok]m. 
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Tab. 25: Odhadované náklady na ubytování ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

CELKOVÁ KůPůCITů HOTELU 34 L¥ŽEK 
NÁKLůDY Nů JEDNO L¥ŽKO ĚPRÁDELNů + ČISTÍCÍ 
PROSTTEDKYě 14ř Kč 

PR¥MDRNÁ OBSůZENOST HOTELU 50% 
DÉLKů PROVOZU BDHEM ROKU ň65 dní 
CELKOVÝ ODHůD PLÁNOVůNÝCH NÁKLůD¥ Zů 
UBYTOVÁNÍ V PRVNÍM ROCE  ř24 545 Kč 

CELKOVÝ ODHůD PLÁNOVůNÝCH NÁKLůD¥ Zů 
UBYTOVÁNÍ  

1 Ř4ř 0ř0 Kč 

 

Jak již bylo zmínEno, fixní náklady nás budou provázet po celou dobu našeho 

podnikání, tzn., že je budeme muset platit každý mEsíc. HovoUíme pUedevším o mzdách 

pro zamEstnance, ale také nesmíme zapomenout na odpisování majetku.   

Následující tabulka nám zobrazuje mzdové náklady na každého zamEstnance, sestavila 

jsem ji dle tabulek dostupných na internetu a po konzultaci s lidmi podnikajícími  

ve stejném oboru. V pUípadE prvního roku fungování budeme počítat s daným platovým 

ohodnocením zamEstnanc], pokud však společnost bude prosperovat a vydElávat, je 

pravdEpodobné, že se platové výmEry mohou zmEnit. 

VEtšina personálu bude pracovat na hlavní pracovní pomEr, až na jednu 

servírku/čišníka, kteUí zde bude p]sobit brigádnE, tudíž s ní uzavUeme dohodu  

o provedení práce. Stanovili jsme ji hodinovou mzdu a počítáme s vytížením 60 hodin 

mEsíčnE. 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

 Tab. 26: Platové ohodnocení a mzdové náklady ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

 

Odpisování majetku pUesnE definuje zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm], který 

člení dlouhodobý hmotný majetek do odpisových skupin 1 - 6, podle kterých se zjistí, 

jak dlouho bude majetek odpisován ĚZákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., PUíloha č. 1ě.   

V naší situaci jsme zvolili možnost rovnomErného odpisu. Všechen poUízený majetek, 

tzn. stoly a židle v restauraci, postele a skUínE se Uadí do Ň. odpisové skupiny, jejíž doba 

odpisu je 5 let. Výpočet ročního odpisu jsme provedli dle daného vzorce, který je 

(poUizovací cena* sazbaě/100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZICE 

POČ
ET 
ZA
M. 

PRAC. 
POMDR 

MDSÍČNÍ 
HOD. MZDA 

V KČ 

MZDOVÉ 
N V KČ 

CELKEM 
MZDOVÉ 

N V KČ 

VEDOUCÍ 2 HPP 1Ř 000 Kč Ň4 1Ň0 Kč 4Ř Ň40 Kč 
RECEPČNÍ 3 HPP 15 500 Kč Ň0 770 Kč 6Ň ň10 Kč 
NOČNÍ RECEPČNÍ 2 HPP 1Ň 000 Kč 16 0Ř0 Kč ňŇ 160 Kč 
POKOJSKÁ 3 HPP 1ň 000 Kč 17 4Ň0 Kč 5Ň Ň60 Kč 
SERVÍRKů/ČIŠNÍK 2 HPP 1ň 000 Kč 17 4Ň0 Kč ň4 Ř40 Kč 
SERVÍRKů 
DOHODA  

1 DPP ř0 Kč 5 400 Kč 5 400 Kč 

ÚČETNÍ 1 HPP 1ř Ř00 Kč Ň6 5ňŇ Kč Ň6 5ňŇ Kč 
CELKEM N ZA 
MDSÍC   ř1 3ř0 Kč  261 742 Kč 

CELKEM N ZA ROK 
  1 0ř6 6Ř0 Kč  

3 140 904 
Kč 
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 Tab. 27: RovnomErný odpis majetku ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

POLOŽK
A 

POTIZOVů
CÍ CENů 

ODPISO
VÁ 

SKUPIN
A 

DOBA 
ODPIS

U 

ROK 
2017 

ROK 
2018 

ROK 
2019 

ROK 
2020 

ROK 
2021 

STOLY 
ů ŽIDLE 

15Ň 500 Kč 2. 5 let 
16 755 

Kč 

33 
931 
Kč 

33 
931 
Kč 

33 
931 
Kč 

33 
931 
Kč 

POSTEL
E 

Ň16 700 Kč 2. 5 let 
23 837 

Kč 

48 
215 
Kč 

48 
215 
Kč 

48 
215 
Kč 

48 
215 
Kč 

ŠůTNÍ 
SKTÍND 

Ř0 Ň50 Kč 2. 5 let 
8 828 

Kč 

17 
855 
Kč 

17 
855 
Kč 

17 
855 
Kč 

17 
855 
Kč 

TELEVI
ZE 

11Ň 167 Kč 2. 5 let 
12 339 

Kč 

24 
957 
Kč 

24 
957 
Kč 

24 
957 
Kč 

24 
957 
Kč 

TROUBA 4ř ň50 Kč 2. 5 let 
5 429 

Kč 

10 
980 
Kč 

10 
980 
Kč 

10 
980 
Kč 

10 
980 
Kč 

VůRNÁ 
DESKA 

5Ň ň50 Kč 2. 5 let 
5 759 

Kč 

11 
647 
Kč 

11 
647 
Kč 

11 
647 
Kč 

11 
647 
Kč 

 

Celkové mEsíční a roční náklady/tržby 

Celkové roční náklady nám zobrazují veškeré finanční prostUedky, které musíme 

vynaložit na naši podnikatelskou činnost. Obsahují náklady v prvních dvou letech 

fungování, tudíž nejen variabilní, ale i fixní náklady. Nesmíme zapomenout i na ostatní 

náklady související se založením hotelu, mezi které m]žeme zaUadit náklady  

na propagaci, na zUízení webových stránek, ubytovací portál ůvailPro, ale také 

pUíspEvek na pracovní odEv. Dále nesmíme opomenout spotUebu energií, pojištEní 

provozovny a majetku, ale také úroky z úvEru a poplatky za vedení účtu. Tabulka níže 

nám uvádí nejdUíve mEsíční náklady a tržby, a poté pUehled všech tEchto náklad], které 

činí v roce Ň01ř pUi 50% obsazenosti 7 916 174,- Kč a pUi plné obsazenosti 9 795 415,- 

Kč. 
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Tab. 28: Plánované mEsíční náklady a tržby ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

PLÁNOVANÉ 
MĚSÍČNÍ NÁKLADY V 

KČ 

50% 

OBSAZENOST 
100% 

PLÁNOVANÉ 
MĚSÍČNÍ 

TRŽBY V KČ 

50% 

OBSAZENOST 
100% 

SPOTŘEBA 
MATERIÁLU ふUBYTく Щ 
REST.) 

124141 248282 TRŽBY )A 
UBYTOVÁNÍ 

548108 1096216 

SPOTŘEBA ENERGIEが 
VODY, PLYNU 

25000 50000       

OSTATNÍ NÁKLADY  - -      

ODPISY 6079 6079      

POJIŠTĚNÍ 
SPOLEČNOSTI 

- -      

POPLATKY ZA 

VEDENÍ ÚČTŮ 

290 290      

M)DOVÉ NÁKLADY 261742 261742      

POPLATEK ZA 

AVAILPRO 

2079 2079       

PROVO)OVÁNÍ 
PROGRAMU REHOS 

2000 2000 TRŽBY )A 
RESTAURACI 

117185 234370 

ODVOZ ODPADU 

(FIRMA KAISER) 

5000 5000       

ÚROKY ) ÚVĚRU 108333 108333      

SPLÁTKA 92051 92051      

TELEVI)NÍ POPLATEK - -      

INTERNET 990 990      

TELEFON ふPAUŠÁLぶ 1000 1000      

KABELOVÁ TELEVI)E 2792 2792      

KANCELÁŘSKÉ 
POTŘEBY 

1000 1000       

CELKEM 632497 781638 Celkem 665293 1330586 

 

V tabulce č. ŇŘ jsou zaznamenány veškeré mEsíční náklady a tržby, které bude muset 

společnost vynaložit, a které získá pUi 50% a 100% obsazenosti. Jelikož společnost 

čerpá bankovní úvEr, tudíž jednu z nejvEtších nákladových položek zde pUedstavuje 

úrok z úvEru a mEsíční splátka, kterou společnost musí odvést. KromE spotUeby 

materiálu, kterou je napU. občerstvení z restaurace, či ložní prádlo, sem patUí poplatky  

na provoz hotelového programu REHOS, které musíme platit firmE Široko, dále se sem 

Uadí náklady na odvoz odpadu od firmy KůISER, které činí mEsíčnE 5000,- Kč, dále 

náklady spojené s kabelovou televizí, paušály, či spotUebou kanceláUských potUeb. 
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Tab. 29: Plánované náklady v prvních dvou letech fungování ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

 CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLůDY 
2019 

CELKOVÉ ROČNÍ 
NÁKLůDY 2020 

POLOŽKY 50% 
obsazenost 

100% 
obsazenosti 

50% 
obsazenost 

100% 
obsazenost 

SPOTTEBů 
MůTERIÁLU 
(UBYT. + REST.) 

1489691 2979382 1489691 2979382 

SPOTTEBů 
ENERGIE, 
VODY, PLYNU 

300 000 600 000 300 000 600000 

OSTůTNÍ 
NÁKLůDY ĚBEZ 
POJIŠTDNÍě 

49057 49057 - - 

ODPISY 72947 72947 147585 147585 
POJIŠTDNÍ 
SPOLEČNOSTI 

122 700 122700 122700 122700 

POPLATKY ZA 
AVAILPRO  

24 948 24498 24498 24498 

POPLATKY ZA 
VEDENÍ ÚČT¥ 

3480 3480 3480 3480 

POTÍZENÍ 
PROGRAMU 
REHOS + 
POPLATKY 

66500 66500 24000 24000 

TELEVIZNÍ 
POPLATKY 

2700 2700 2700 2700 

TELEFON 12000 12000 12000 12000 
KůBELOVÁ 
TELEVIZE PRO 
PODNIKATELE 
OD UPC 

33504 33504 33504 33504 

INTERNET PRO 
PODNIKATELE 
OD UPC 

11880 11880 11880 11880 

MZDOVÉ 
NÁKLůDY 

3140904 3140904 3140904 3140904 

ODPADY 60000 60000 60000 60000 
MÍSTNÍ 
POPLATKY 
ĚREKREůČNÍ, Z 
UBYT. 
KAPACITY) 

93075 186150 93075 186150 

DůN Z 
NEMOVITOSTI 

16180 16180 16180 16180 

ÚROKY Z 
ÚVDRU 

1266490 1266490 1190269 1190269 

SPLÁTKY 1138118 1138118 1214339 1214339 
KůNCELÁTSKÉ 
POTTEBY 

12000 12000 12000 12000 

CELKEM 7916174 9795415 7898805 9778496 
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V tabulce č. Ňř jsou zachyceny všechny náklady, které musí společnost za celý rok 

svého fungování vydat. Jelikož jsme vlastníci nemovitosti, musíme každý rok zaplatit 

daO z nemovitosti. S provozem hotelového zaUízení jsou spjaty také rekreační poplatky, 

které se v současné dobE pohybují ve výši 15,- za noc/osoba. S využíváním televize 

souvisí placení televizních poplatk], které musí každý podnikatel platit. Dalšími 

nezbytnými náklady jsou splácení úvEru, poplatky za telefon zamEstnanc], za ubytovací 

portál ůvailPro, internet, kanceláUské potUeby, v prvním roce fungování poUízení 

programu REHOS a s ním spojené poplatky za používání, spotUeba materiálu a další. 

Následující tabulka nám zobrazuje pUehled celkových ročních tržeb a náklad] v prvních 

dvou letech fungování, tzn. v roce Ň01ř a Ň0Ň0 pUi obsazenosti 50 % a 100%. 

Tab. 30: Celkové roční náklady a tržby ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLůDY/TRŽBY 
  Tržby Náklady 
  50% 100% 50% 100% 

2019 7983520 15967040 7916174 9795415 
2020 7983520 15967040 7898805 9778496 

 

4.8.5 Plánovaný výsledek hospodaUení 

V našem pUípadE jsou hlavním zdrojem pUíjm] tržby z prodeje jednotlivých pokoj], 

tudíž z obsazenosti, a vedlejším jsou výnosy z prodeje výrobk] v restauraci. Vývoj tržeb 

z ubytovacího zaUízení a baru je potUeba definovat z tUí možných úhl] pohledu, a to  

z pesimistické, reálné a optimistické varianty.  

Optimistická varianta pro nás pUedstavuje fakt, že se o novém hotelu dozvEdElo mnoho 

zákazník], jeho nástup na trh byl extrémní, čehož jsme dosáhli skvElou propagací 

hotelu. Obsazenost hotelu je tedy vysoká, zákazníka oslovila kvalita ubytování, které 

nabízíme. V pUípadE pesimistické varianty se jedná o pravý opak. Obsazenost hotelu je 

velmi nízká, tudíž i tržby jsou velmi slabé. Expanze na trh se nepodaUila tak, jak by si 

vedení pUedstavovalo, což m]že pramenit z nesprávnE zvolené marketingové reklamy. 

Poslední variantou, která m]že nastat, je realistická. Ta nám zobrazuje stav, kdy jsme 

obsadily takové kapacity, které pokryjí veškeré náklady související s provozem hotelu, 

tudíž nedochází k žádným ztrátám. 
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Realistickou variantu budeme odvozovat od 50% obsazenosti hotelu, kterou jsme si 

stanovili dle konzultace s majitelem podobné společnosti. Druhý rok k ní pUičteme 5%  

a ve tUetím budeme počítat s nár]stem o 10%. Pesimistická a optimistická varianta 

vychází z realistické, kdy v pUípadE pesimistické je snížena o 10% a optimistické 

zvýšena o tuto hodnotu. 

Tab. 31: Plánované výnosy pUi r]zných variantách ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

PLÁNOVůNÉ VÝNOSY JEDNOTLIVÝCH VůRIůNT V KČ 
VARIANTA 2019 2020 2021 
OPTIMISTICKÁ 8781872 9220966 10143062 
REůLISTICKÁ 7983520 8382696 9220966 
PESIMISTICKÁ 7185168 7544426 7903685 

 S plánovanými výnosy souvisí i plánové náklady, které jsou zobrazeny v následující 

tabulce.  

Tab. 32: Plánované náklady pUi r]zných variantách ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

PLÁNOVůNÉ NÁKLůDY JEDNOTLIVÝCH VůRIůNT V KČ 
VARIANTA 2019 2020 2021 
OPTIMISTICKÁ 8291662 8462712 8650681 
REůLISTICKÁ 7916174 8086774 8274743 
PESIMISTICKÁ 7539786 7710836 7898805 

Vycházíme z celkových ročních náklad] v roce Ň01ř, které činí 7 916 174 Kč. V 

dalších letech už nepočítáme s náklady na propagaci, dále se nám snižují úroky z úvEru, 

ale nar]stají nám náklady za energii a náklady vynaložené na materiál související  

s vyšší návštEvností.  

HospodáUský výsledek vypočítáme jako rozdíl mezi výnosy a náklady. V pUípadE, že 

nám vyjde číslo kladné, jedná se o zisk, v opačném pUípadE mluvíme o ztrátE. Bude - li 

se jednat o zisk, musíme provést ještE zdanEní 15%. 
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Tab. 33: Plánovaný VH v pUíštích tUech letech ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

PLÁNOVůNÝ VÝSLEDEK HOSPODůTENÍ V KČ 
VARIANTA VH za 

rok 
2019 

VH za 
rok 2019 
po 
zdanEní 

VH za 
rok 
2020 

VH za 
rok 2020 
po 
zdanEní 

VH za 
rok 
2021 

VH za rok 
2021 po 
zdanEní 

OPTIMISTICKÁ 490210 416679 758254 644516 1492381 1268524 
REůLISTICKÁ 67346 57244 295922 251534 946223 804289 
PESIMISTICKÁ -354618 

 
-166410 

 
4878 4148 

 

4.8.6 PUedpokládaný Cash flow 

PUehled o penEžních tocích, pUíjmech a výdajích v jednotlivých obdobích nám poskytuje 

výkaz Cash flow, který je zobrazen v tabulce č. Ň6. 

Tab. 34: Výkaz Cash Flow ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

VÝKůZ CF V KČ 
  2018 2019 2020 
POČÁTEČNÍ STůV PDNDŽNÍCH 
PROSTTEDK¥ 

40500000 666 797 734 143 

PTÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 0 7983520 8382696 
VÝDůJE Z PROVOZNÍ ČINNOSTI 0 5511566 5682166 
PROVOZNÍ CůSH FLOW 0 2471954 2700530 
PTÍJMY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 0 0 0 
VÝDůJE Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI 59833203 0 0 
INVESTIČNÍ CůSH FLOW -59833203 0 0 
PTÍJMY Z FINůNČNÍ ČINNOSTI 20 000 000 0 0 
VÝDůJE Z FINůNČNÍ ČINNOSTI 0 2404608 2404608 
FINůNČNÍ CůSH FLOW 20 000 000 -2404608 -2404608 
CELKEM -39 833 203 67346 295922 
KONEČNÝ STůV PENDŽNÍCH TOK¥ 666 797 734 143 1030065 

 

PUehled o penEžních tocích nám zobrazuje jednotlivé pohyby z provozní, investiční  

a finanční činnosti, ale obsahuje také počáteční a konečné stavy penEžních prostUedk]. 

Do provozní činnosti jsme zahrnuli veškeré pUíjmy a výdaje související s fungováním  

a provozem hotelu. Investiční činnost nám pUedstavuje výdaje na výstavbu a zaUízení 

společnosti. Ve finanční oblasti je uveden pouze bankovní úvEr a jeho splátky, které se 

liší v jednotlivých letech. Co se týče provozního Cash flow, ve všech tUech letech nám 

vyšla kladná hodnota, což je pro společnost velmi dobrý výsledek. U investičního nám 
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bohužel v prvním roce vyšla záporná hodnotu z d]vodu velmi nákladné stavby  

a vybavení společnosti. Hodnota finančního Cash flow bude v nejbližších letech zatím 

záporná, jelikož dochází k odchodu finančních prostUedk] vEUitel]m.   

4.8.7 Zahajovací rozvaha 

Zahajovací rozvaha je d]ležitou součástí každého finančního plánu, která nesmí  

v žádném pUípadE chybEt pUi vzniku nové společnosti.  

Tab. 35: Zahajovací rozvaha ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

ZůHůJOVůCÍ ROZVůHů V TIS. KČ 
AKTIVA PASIVA 

DLOUHODOBÝ MůJETEK 59833,3 VLůSTNÍ KůPITÁL 40 500 
STAVBY 55005 ZÁKLůDNÍ KůPITÁL 40 500 
POZEMKY 4828,3 VÝSLEDEK HOSPODůTENÍ 0 
OBDŽNÁ ůKTIVů 666,7 CIZÍ ZDROJE 20000 
POKLADNA 100 BůNKOVNÍ ÚVDRY 20000 
BůNKOVNÍ ÚČET 566,7   

 
AKTIVA CELKEM 60500 PASIVA CELKEM 60500 

 

4.8.8 Výkaz zisk] a ztrát   

Výkaz zisku a ztrát, nEkdy se používá i název výsledovka, slouží společnosti k zjištEní, 

jakého hospodáUského výsledku dosáhl, tzn., zda se pohybujeme v zisku, či ve ztrátE.  

V našem pUípadE jsme v prvním roce docílili zisku 57 Ň44,- Kč. 
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Tab. 36: Výkaz zisku a ztrát ĚVlastní zpracování, Ň017ě 

NÁKLůDY VÝNOSY 
SPOTTEBů MůTERIÁLU ĚUBYT. + 
REST.) 

1489691 VÝNOSY Z PRODEJE 
VÝROBK¥ 

0 

SPOTTEBů ENERGIE, VODY, 
PLYNU 

300 000 
  

 
OSTůTNÍ NÁKLůDY ĚBEZ 
POJIŠTDNÍě 49057 

  
 

ODPISY 72947   
 

POJIŠTDNÍ SPOLEČNOSTI 122 700 VÝNOSY Z PRODEJE 
SLUŽEB 

7983520 

POPLATKY ZA AVAILPRO  24 948 RESTAURACE 1406220 
POPLůTKY Zů VEDENÍ ÚČT¥ 3480   

 
POTÍZENÍ PROGRůMU REHOS + 
POPLATKY 

66500 
  

 
TELEVIZNÍ POPLůTKY 2700   

 
TELEFON 12000   

 
KůBELOVÁ TELEVIZE PRO 
PODNIKATELE OD UPC 

33504 
  

 
INTERNET PRO PODNIKATELE OD 
UPC 

11880 HOTEL 6577300 

MZDOVÉ NÁKLůDY 3140904   
 

ODPADY 60000   
 

MÍSTNÍ POPLůTKY 93075   
 

DůN Z NEMOVITOSTI 16180   
 

ÚROKY Z ÚVDRU 1266490   
 

SPLÁTKY 1138118   
 

KůNCELÁTSKÉ POTTEBY 12000   
 

MD 7916174 D 7983520 
ZISK 67346 
DůN ZE ZISKU 10102 
ZISK PO ZDůNDNÍ 57244 

 

4.9 Hodnocení rizik 

PUi analýze hodnocení rizik je nutno brát v potaz veškeré faktory, které na společnost 

jakýmkoliv zp]sobem p]sobí, ovlivOují ho a mohou ohrozit fungování a chod hotelu a 

restaurace. Všechny hrozby, se kterými se společnost m]že potýkat, vychází ze SWOT 

analýzy, která je zpracována ve druhé kapitole. Následující tabulka zobrazuje 

potenciální rizika, nejen ze SWOT analýzy, se kterými se společnost m]že setkat. 
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Tab. 37: Zhodnocení rizik ĚVlastní zpracování, 2017) 

PTEHLED HROZEB ZHODNOCENÍ RIZIKů 

KONKURENCE HOTEL¥ V OKOLÍ Podstatný 

NÍZKÁ NÁVŠTDVNOST Velmi podstatný 

PORTÁL ůIRBNB Velmi podstatný 

NEVHODNÁ LOKůLITů PRO PODNIKÁNÍ Podstatný 

 

V podnikání existují rizika, která jsme schopni odstranit, či eliminovat, ale jsou  

i taková, se kterými nejsme schopni jakkoliv bojovat. Jako první jsem zmínila 

konkurenci ostatních hotel]. Je to situace, kterou nejsme schopni trvale zlikvidovat, ale 

pouze a jen ji zmírnit tím, že budeme schopni nabízet zákazník]m alespoO takové, či 

lepší podmínky, než nabízí konkurence.  

Dalším rizikem, které souvisí se začátkem podnikání, je nízká až nulová návštEvnost. 

StEžejním pUedpokladem pro slušnou obsazenost je, aby si hotel již od svého počátku 

p]sobení na trhu začal budovat dobré jméno, které bude lákat co nejvíce zákazník]. 

D]ležitým pUedpokladem je též vytvoUení si stálé klientely, která se sem bude ráda 

vracet. Pro všechny tyto aspekty je nezbytné, aby se hotel držel svého nastaveného 

standardu a v žádném pUípadE nepolevil. 

Portál ůirbnb v dnešní dobE pUedstavuje hrozbu, se kterou bohužel zatím není schopen 

nikdo bojovat. Nezbývá nic jiného než tuto skutečnost pUijmout, a co nejvíce bojovat  

o pUízeO zákazník]. 

Jako poslední riziko jsem zmínila výbEr nevhodné lokality pro podnikání. Jelikož se  

v okolí nacházejí hotely, které jsou hodnE obsazovány, riziko nevhodného umístEní 

m]žeme eliminovat na minimum. 
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ZÁVDR 

Podnikání obecnE pUedstavuje pro vEtšinu lidí vidinu bohatství, získání neuvEUitelného 

obnosu penEz, a s tím spojené nicnedElání a užívání si. Velmi podstatnou roli zde hraje 

fakt, že každý budoucí podnikatel by si mEl uvEdomit všechna možná rizika vyplývající 

z podnikání. PrávE z tEchto d]vodu by si mEl každý začínající podnikatel sestavit sv]j 

podnikatelský plán.  

Tématem mé bakaláUské práce bylo zpracování a sestavení reálného podnikatelského 

plánu založení nové společnosti, konkrétnE založení hotelu v BrnE na základE 

provedených analýzy. 

V první kapitole jsem si stanovila cíle a metodiku bakaláUské práce, které jsem postupnE 

vypracovala, a tím jsem je i splnila. V druhé části jsem se zabývala teoretickými pojmy 

vztahujícími se k dané problematice, které sloužily jako základ pro zpracování 

následujících částí. 

Další nezbytnou součástí byla analytická část, kde jsem provedla vybrané analýzy 

ĚSWOT analýzu, Porter]v model, PEST analýzu, atd.ě k získání d]ležitých výsledk]. 

Díky právE zmínEným analýzám jsem zjistila, v jakém konkurenčním prostUedí se bude 

hotel nacházet a jakým konkurent]m bude muset čelit. Nachází se zde pomErnE dost 

hotel] r]zných kvalit, a proto je d]ležité se od nich odlišit, v našem pUípadE cenou  

a kvalitou. StejnE tak jsem zanalyzovala silné a slabé stránky společnosti, ale také jeho 

pUípadné hrozby a pUíležitosti. 

V poslední kapitole jsem uvedla samotné návrhy Uešení, které začínají od detailního 

popisu hotelu, pUes marketingový, obchodní a organizační plán až po nejd]ležitEjší část 

celého podnikatelského plánu, kterou je finanční plán. Hotel je založen tUemi společníky 

jako společnost s ručením omezeným, kdy každý ze společník] vlastní stejný podíl. 

Všichni již mají s podnikáním určité zkušenosti, tudíž se dá očekávat, že hotel bude  

v budoucnu prosperovat.  

Jelikož se jedná o vysoce nákladný projekt, byli jsme nuceni zažádat o úvEr, který 

budeme splácet následujících nEkolik let. Po vyčíslení jednotlivých náklad] nezbytných 



 86 

pro podnikání a vypočítání budoucích očekávaných tržeb, nám vyšlo, že společnost by 

nemEla dosahovat záporných čísel, tudíž bychom se mEli pohybovat v zisku.  

Výsledkem bakaláUské práce je sestavení kompletního podnikatelského plánu, který by 

mEl sloužit jako základní kámen k založení hotelu. 
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 i 

PUíloha 1: Splátkový kalendáU (Vlastní zpracování, Ň017ě 

Období Anuita Úrok Úmor Z]statek dluhu 

0 
   

20000000 

1 200384 108333 92051 19907949 

2 200384 107835 92549 19815400 

3 200384 107333 93051 19722349 

4 200384 106829 93555 19628795 

5 200384 106323 94061 19534734 

6 200384 105813 94571 19440163 

7 200384 105301 95083 19345080 

8 200384 104786 95598 19249481 

9 200384 104268 96116 19153365 

10 200384 103747 96637 19056729 

11 200384 103224 97160 18959569 

12 200384 102698 97686 18861882 

13 200384 102169 98215 18763667 

14 200384 101637 98747 18664919 

15 200384 101102 99282 18565637 

16 200384 100564 99820 18465817 

17 200384 100023 100361 18365456 

18 200384 99480 100904 18264552 

19 200384 98933 101451 18163101 

20 200384 98383 102001 18061100 

21 200384 97831 102553 17958547 

22 200384 97275 103109 17855439 

23 200384 96717 103667 17751772 

24 200384 96155 104229 17647543 

25 200384 95591 104793 17542750 

26 200384 95023 105361 17437389 

27 200384 94453 105931 17331458 

28 200384 93879 106505 17224952 

29 200384 93302 107082 17117870 

30 200384 92722 107662 17010208 

31 200384 92139 108245 16901963 

32 200384 91552 108832 16793131 

33 200384 90963 109421 16683710 

34 200384 90370 110014 16573696 

35 200384 89774 110610 16463086 

36 200384 89175 111209 16351877 

37 200384 88573 111811 16240066 

38 200384 87967 112417 16127649 

39 200384 87358 113026 16014623 



 ii 

40 200384 86746 113638 15900985 

41 200384 86130 114254 15786731 

42 200384 85511 114873 15671858 

43 200384 84889 115495 15556364 

44 200384 84264 116120 15440243 

45 200384 83635 116749 15323494 

46 200384 83002 117382 15206112 

47 200384 82366 118018 15088095 

48 200384 81727 118657 14969438 

49 200384 81084 119300 14850138 

50 200384 80438 119946 14730193 

51 200384 79789 120595 14609597 

52 200384 79135 121249 14488348 

53 200384 78479 121905 14366443 

54 200384 77818 122566 14243877 

55 200384 77154 123230 14120648 

56 200384 76487 123897 13996750 

57 200384 75816 124568 13872182 

58 200384 75141 125243 13746939 

59 200384 74463 125921 13621018 

60 200384 73781 126603 13494414 

61 200384 73095 127289 13367125 

62 200384 72405 127979 13239146 

63 200384 71712 128672 13110474 

64 200384 71015 129369 12981105 

65 200384 70314 130070 12851036 

66 200384 69610 130774 12720261 

67 200384 68901 131483 12588779 

68 200384 68189 132195 12456584 

69 200384 67473 132911 12323673 

70 200384 66753 133631 12190042 

71 200384 66029 134355 12055688 

72 200384 65302 135082 11920605 

73 200384 64570 135814 11784791 

74 200384 63834 136550 11648242 

75 200384 63095 137289 11510952 

76 200384 62351 138033 11372919 

77 200384 61603 138781 11234139 

78 200384 60852 139532 11094606 

79 200384 60096 140288 10954318 

80 200384 59336 141048 10813270 

81 200384 58572 141812 10671458 

82 200384 57804 142580 10528877 



 iii 

83 200384 57031 143353 10385525 

84 200384 56255 144129 10241396 

85 200384 55474 144910 10096486 

86 200384 54689 145695 9950791 

87 200384 53900 146484 9804307 

88 200384 53107 147277 9657030 

89 200384 52309 148075 9508955 

90 200384 51507 148877 9360078 

91 200384 50700 149684 9210394 

92 200384 49890 150494 9059900 

93 200384 49074 151310 8908590 

94 200384 48255 152129 8756461 

95 200384 47431 152953 8603508 

96 200384 46602 153782 8449726 

97 200384 45769 154615 8295112 

98 200384 44932 155452 8139660 

99 200384 44090 156294 7983365 

100 200384 43243 157141 7826225 

101 200384 42392 157992 7668233 

102 200384 41536 158848 7509385 

103 200384 40676 159708 7349677 

104 200384 39811 160573 7189104 

105 200384 38941 161443 7027661 

106 200384 38066 162318 6865343 

107 200384 37187 163197 6702146 

108 200384 36303 164081 6538066 

109 200384 35415 164969 6373096 

110 200384 34521 165863 6207233 

111 200384 33623 166761 6040472 

112 200384 32719 167665 5872807 

113 200384 31811 168573 5704234 

114 200384 30898 169486 5534748 

115 200384 29980 170404 5364344 

116 200384 29057 171327 5193017 

117 200384 28129 172255 5020761 

118 200384 27196 173188 4847573 

119 200384 26258 174126 4673447 

120 200384 25315 175069 4498377 

121 200384 24366 176018 4322360 

122 200384 23413 176971 4145388 

123 200384 22454 177930 3967459 

124 200384 21490 178894 3788565 

125 200384 20521 179863 3608702 



 iv 

126 200384 19547 180837 3427865 

127 200384 18568 181816 3246049 

128 200384 17583 182801 3063248 

129 200384 16593 183791 2879456 

130 200384 15597 184787 2694670 

131 200384 14596 185788 2508882 

132 200384 13590 186794 2322087 

133 200384 12578 187806 2134281 

134 200384 11561 188823 1945458 

135 200384 10538 189846 1755612 

136 200384 9510 190874 1564738 

137 200384 8476 191908 1372829 

138 200384 7436 192948 1179881 

139 200384 6391 193993 985888 

140 200384 5340 195044 790845 

141 200384 4284 196100 594744 

142 200384 3222 197162 397582 

143 200384 2154 198230 199351 

144 200384 1080 199304 0 

Celkem  8855343 20000000  
 


