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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce bude návrh reálného podnikatelského záměru na 

založení výletní restaurace s penzionem v turistickém regionu Dolní Věstonice na jižní 

Moravě. Na základě provedených kalkulací a výsledků analýz dojde k vytvoření návrhu 

realizace, který bude čerpat z odborné literatury, internetových zdrojů, studií cestovního 

ruchu a budou obohaceny o zkušenosti podnikajících lidí ve stejném či příbuzném oboru 

podnikání. 

 

Abstract 

Designing a real business plan to establish a tourist restaurant and guesthouse in the 

tourist region of Dolní Věstonice in south Moravia is aim of this bachelor’s thesis. Design 

of project realisation will be created based on executed analyses and calculations, which 

obtains informations from professional literauture, internet sources and tourism studies. 

Experiences of people working in same or similar business are included in mentioned 

design. 
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ÚVOD 

Cestování neodmyslitelně patří do součástí dnešního života a jeho popularita nabírá 

s přibývajícím časem větších hodnot. Právě tato činnost spočívá ve využití volného času 

jiným způsobem, než je člověk v běžném životě zvyklý. Neobejde se ale bez ubytovacích 

a stravovacích míst, která v turisticky atraktivních oblastech nabízí své služby. Místa, 

která turisté vyhledávají, se odlišují tím, co nabízejí a v závislosti na to, co v danou chvíli 

vyžadují. Může to být zajímavá krajina jako je moře, hory, jezera, přírodní rezervace, 

nebo také oblasti bohaté na historické, umělecké nebo kulturní památky. Klasifikace 

cestovního ruchu by se dala dělit všemi možnými způsoby, záleží však na představách  

a prioritách. 

Tyto místa, které lidé rádi navštěvují, jsou dobrým podnětem a příležitostí pro podnikání. 

Aby se této skutečnosti ideálně využilo, je zapotřebí si vytvořit jistý cíl, který by měl vést 

k úspěšné realizaci. Plánováním bychom měli být schopni udat jistý směr a tempo 

pracovního výkonu. Tak jak je to v běžném životě zavedeno, plán napomáhá organizovat 

nejen čas, ale i vynaloženou sílu a chopí se správné příležitosti. 

Kvalitní podnikatelský záměr by měl dokázat odhalit předpoklady k dosažení příznivého 

fungování na trhu nebo naopak zavčasu předejít hrozícímu riziku, které by podnikateli 

mohlo způsobit značné finanční problémy. Při vytváření podnikatelského záměru je proto 

velmi důležité navrhnout si pečlivě všechny kroky, vedoucí k samotnému založení 

společnosti. Ty nám mohou pomoci odhalit dlouhodobé či krátkodobé cíle, až po možné 

ukončení podnikání. 

Právě podstatou této bakalářské práce je sestavit podnikatelský záměr na vybudování 

výletní restaurace s penzionem. Práce bude obsahovat základní teoretické náležitosti, 

vysvětlena bude podstata a struktura podnikání a následné zhodnocení toho, zda by 

projekt mohl být aplikován v reálně podobě.   
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je návrh podnikatelského záměru, který popisuje realizaci 

výletní restaurace s penzionem na jižní Moravě. Celoročně fungující restaurace s kvalitní 

kuchyní bude mít za úkol uspokojit co nejširší škálu potenciálních zákazníků  

a společně s penzionem vytvořit místo pro odpočinek či aktivní dovolenou. Objekt bude 

postupně doplňován o doprovodné služby, které se budou financovat z budoucích 

výnosů podnikání a zároveň budou odlišovat tento komplex od konkurence, která je 

v místě podnikání silnější. 

Bakalářská práce se skládá ze tří hlavních částí. První část obsahuje teoretická východiska 

práce, která jsou úzce spjata s problematikou podnikatelského záměru 

a nastíní základní pojmy a informace čerpané z odborné literatury.  

Druhá část se zaměřuje na analýzu současného stavu, vyhodnocující výsledky analýz 

z vnitřního a vnějšího prostředí, kde se využívá SWOT analýza, SLEPT analýza a také 

analýza konkurenčních sil neboli Porterova analýza. Nedílnou součástí analytické části 

jsou výsledky z dotazníkového šetření, které se zaměřují na marketingový průzkum trhu. 

Ve třetí části práce jsou vyhodnoceny vlastní návrhy a řešení, které do jisté míry vycházejí 

z předchozích výsledků analýz. Zároveň zde lze nalézt základní popis společnosti, 

marketingový koncept, umístění podniku, financování, předpokládané náklady a výnosy, 

rizika spojená s podnikáním a celkové hodnocení efektivnosti.  

Závěrem je zhodnocení celého projektu, který určuje hodnocení finanční realizovatelnosti 

projektu, díky kterému je pohled na řešený podnikatelský záměr kompletní. 

V současné době je projekt pouze návrhem pro budoucí výstavbu a zaměřuje na to, zda 

je celý záměr budoucího podnikání vůbec možný a konkurenceschopný.   

Tato práce je přínosem pro hledání optimální cesty při začínajícím podnikání v oblasti 

cestovního ruchu a pohostinství. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část se zaměřuje na obecná teoretická hlediska, které jsou nedílnou součástí 

bakalářské práce. Nalezneme zde základní informace spjaté s tématem podnikatelského 

záměru. Je vymezen proces přípravy plánování, pojmy a jednotlivé formy podnikání na 

základě odborné literatury. 

 

2.1 Základní pojmy 

V této části jsou popsány základní pojmy, které jsou stavební jednotkou pro tuto 

bakalářskou práci. Před samostatným rozhodnutím vstoupit do podnikání, je potřeba si 

uvědomit, zda se naše činnost vůbec za podnikání považuje. 

 

2.1.1 Podnikatel 

Doslovnou definici podnikání nalezneme v občanském zákoníku. 

 „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“  

(Předpis č. 89/2012 Sb., 2017)  

Za podnikatele se dle Občanského zákoníku (2012, § 421) považuje osoba zapsaná 

v obchodním rejstříku. Podmínky určující zápis osob do obchodního rejstříku určuje jiný 

zákon. Dále se za podnikatele považuje osoba, která má živnostenské nebo podle zákona 

jiné oprávnění. 

Atributy podnikatele z této definice si více specifikujeme.  

Soustavná činnost nemusí znamenat nepřetržitou činnost, ale měla by se vykonávat 

s vidinou, že se bude tato činnost nadále pokračovat. Nejedná se pouze o náhodnou, 
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nahodilou nebo příležitostnou činnost. Souhrnně lze říct, že se tato činnost opakuje (Jak 

Nový občanský zákoník definuje podnikání, 2014). 

Samostatná činnost určuje, že podnikající osoba si sama stanovuje dobu, místo 

vykonané práce a organizaci činnosti dle své svobodné vůle. Samostatně finančně 

zajišťuje podnikání a rozhoduje o použití zisku. Pokud činnost neprokazuje tyto 

vlastnosti, nemůže se jednat o samostatnou činnost (Jak Nový občanský zákoník definuje 

podnikání, 2014). 

Vlastní účet nám specifikuje, že se jedná o provozování činnosti pod vlastním jménem  

a také, je-li zapsán do obchodního rejstříku k názvu této firmy. Podnikat na jinou osobu 

nelze (Jak Nový občanský zákoník definuje podnikání, 2014). 

Vlastní zodpovědnost je významnou složkou podnikání, protože se nedá osvobodit od 

rizika a odpovědnosti, které vyplývají z podnikání. Podnikatel má na svědomí všechny 

své závazky a odpovídá za ně svým majetkem. Nejedná se o ručení, u kterého podnikatel 

ručí pouze do výše nesplacených vkladů (Jak Nový občanský zákoník definuje podnikání, 

2014). 

Dosažení zisku bývá nejdůležitějších cílem každého podnikatele. Neznamená to ale, že 

v případě ztráty se činnost za podnikání nepovažuje (Jak Nový občanský zákoník definuje 

podnikání, 2014). 

 

2.1.2 Podnikání 

Za podnikání považujeme samostatnou činnost podnikající osoby za účelem dosažení 

zisku, kdy nám provozováním vzniká určitý zisk (Co je to podnikání?, 2016).  

Interpretace slova podnikání může nabývat mnoha různých pojetí: 

 Ekonomické pojetí – podnikání je dynamická činnost vytvářející přidanou 

hodnotu, při které se pomocí ekonomických a jiných zdrojů navyšuje výstupní 

hodnota (Veber, 2008, s. 15).  
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 Psychologické pojetí – podnikání je způsob seberealizace, splnění si vlastních 

snů a zbavení se závislosti na druhých. Motivací je snaha získat něco vlastního  

a získat své vlastní výsledky (Veber, 2008, s. 15). 

 Sociologické pojetí – podnikání je vybudování přepychu pro všechny členy 

podnikání, zabezpečit pro ně pracovní pozice a příležitosti a neposlední řadě najít 

cestu k nejlepšímu využití všech zdrojů (Veber, 2008, s. 15).  

 Právnické pojetí – podnikání je soustavná činnost vykonávána podnikatelem 

samostatně, a to vlastním jménem a na jeho vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku (Veber, 2008, s. 15). 

Podnikat můžeme na základě živnostenského oprávnění nebo koncesní listiny jako 

fyzická osoba, nebo jako právnická osoba vytvářející činnost v obchodní společnosti 

(s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.). Vznik právnické osoby nastává zápisem do obchodního rejstříku 

a musí obsahovat základní prvky společnosti jako typ společnosti, zakládající členy 

společnosti, základní kapitál a další ustanovení (Co je to podnikání?, 2016).  

 

2.1.3 Podnik 

„Podnik je souborem hmotných i nehmotných složek podnikání, které podnikatel 

potřebuje a využívá ke své činnosti. Jedná se zejména o věci, práva a jiná majetková 

oprávnění.“ (Co je to podnikání?, 2016) 

Obecně lze říct, že podnik je subjekt, u kterého se vstupy přeměňují na výstupy. Dále 

bychom ho mohli charakterizovat jako soubor všech hmotných a nehmotných prvků, 

které dohromady tvoří podnikání. Podnik můžeme nazývat také firmou, která nese stejný 

význam slova (Veber, 2008, s. 16).  
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Obr. 1: Podnik a jeho okolí (Podnik, podnikání, technickoekonomické souvislosti hospodaření podniků) 

 

V současnosti se můžeme setkat s mnohými typy podniků, které se od sebe odlišují 

různými faktory. Záleží na velikosti podniku, předmětu činnosti, která je provozována, 

povahou vlastnictví nebo organizačně právní formy podnikání. Podnik je součástí 

širokého okolí vzájemně na sebe působící, jehož hlavní složkou tvoří zákazníci  

a odběratelé.  

 

2.2 Proces přípravy a realizace projektu 

Zabezpečení budoucího úspěšného rozvoje podnikání v nelehkých podmínkách tržní 

ekonomiky není tak jednoduché, jak to vypadá. Důležitou součástí pro dosažení tohoto 

cíle je podnikatelská strategie, která vychází z našich předpokladů pro realizaci projektu. 

Podnikatelské plány nemusí být určeny pouze pro naši potřebu, ale mohou je významně 

ovlivnit i investoři a banky, které z poskytování jejich služeb také těží (Fotr, 1999, s. 9). 

Další z podmínek, která je nutná k realizaci projektu je odpovědět si na otázku, jestli 

umíme to, co chceme dělat? Nestačí mít jen plán a dokázat sečíst a odečíst nějaké 

hodnoty, je důležité vědět, že to, že do čeho se pouštíme, umíme (Schwartz, 1994, s. 12). 
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2.2.1 Úvod 

Každý, kdo se jednou rozhodne začít podnikat, si musí stanovit jasnou představu o tom 

co, a jakým způsobem by to chtěl dělat. Úspěchem je předem stanovená představa, která 

by se měla řídit i požadavky zákazníků a konkurencí na trhu. V dnešní konkurenční době 

není úplně snadné vstoupit na trh a hned začít vydělávat. Záleží na tom, jaká se připraví 

strategie, nápad a do jaké míry je tím uspokojen trh.  

Kompletní přípravu projektu můžeme rozčlenit do tří skupin, přičemž každá z fází má 

svoje důležité postavení. Dělí se na tyto fáze: 

 předinvestiční, 

 investiční, 

 provozní - operační (Fotr, 1999, s. 11). 

Největší pozornost by měla být věnována právě první fázi, neboť kladný výsledek se bude 

odvíjet z dosažených informací, marketingu, technicko-technologických poznatcích, dále 

pak ekonomických a finančních představách. Technicko-technologické poznatky patří 

k nákladnějším záležitostem, přesto je však dobré v této fázi zainvestovat, poněvadž tím 

může předejít budoucím finančním ztrátám zejména vložením prostředků do 

nedostatečného projektu. (Fotr, 1999, s. 11). 

 

2.2.2 Předinvestiční fáze 

Tato fáze se dále dělí do dalších tří etap: 

 identifikace podnikatelských příležitostí, 

 předběžný výběr projektů a příprava projektu zahrnující analýzu jeho variant, 

 hodnocení projektu a rozhodnutí o jeho realizaci či zamítnutí (Fotr, 1999, s. 11). 

Identifikace podnikatelských příležitostí (opportunity studies) 

Projekty plynoucí od určité podnikatelské příležitosti jsou podnětem pro mobilizaci 

peněžních toků a potenciální investoři usilují o nové podniky. Podněty v podnikání jsou 
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neustále sledovány a vyhodnocují faktory v ekonomickém světě. Mohlo by se jednat  

o různé výsledky ze studií, které zahrnují poptávku po určitém druhu výrobku, službách, 

exportní možnosti, zavedení nového druhu výrobku apod. Záleží, jaká studie by pro nás 

mohla mít největší přínos. Tyto informace získané studií je třeba vyhodnotit a podrobně 

posoudit přímo do našeho projektu. Výsledek plynoucí na základě studií nám určí směr 

podnikatelského plánu, nebo naopak vyloučí některé jevy např. rizikovost projektu, 

vysoká finanční náročnost aj. (Fotr, 1999, s. 12).  

Předběžné technicko-ekonomické studie a technicko-ekonomická studie 

V čase předběžné studie nastává rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí budoucího projektu. 

Struktura i náplň obou projektů jsou do jisté míry stejné, jen se odlišují od hloubky 

informací, analýzy a otestování variant. Při zjištění negativních výsledků se začne jednat 

o zastavení projektu a nepokračuje se do další fáze studie (Fotr, 1999, s. 14).  

V technicko-ekonomické studii se získávají podklady pro investiční rozhodnutí. Je zde 

třeba vyšetřit ekonomické, finanční, technické a komerční požadavky, které se zabývají 

ochranou životního prostředí. Výsledek nám určí základní charakteristiky v oblasti 

marketingu, podílu na trhu, rozsah výrobní jednotky apod. Tato fáze představuje větší 

zpracování ve větší přesnosti (Fotr, 1999, s. 15). 

Hodnotící zpráva 

Písemný dokument, který pojednává o posouzení včetně hodnocení projektu z hlediska 

požadavků, které byly stanoveny. Toto hodnocení bývá podkladem pro investory, kteří 

by se mohli podílet na financování (Fotr, 1999, s. 16). 

 

2.2.3 Investiční fáze 

Tato fáze má za úkol více činností, které obsahují realizaci budoucího projektu. 

Předpokladem je kvalitní zpracování a precizní realizace, kdy musí být splněny všechny 

kroky. Tato fáze lze dělit do několika bodů: 
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 vytvoření právní, finanční a organizační základny pro realizaci projektu, 

 zpracování projektové dokumentace a získání technologie, 

 realizace nábytkových zařízení zahrnující vyhodnocení nabídek a výběr 

dodavatelů, 

 získání pozemků a výstavba budov a staveb, 

 zajištění předvýrobních marketingových činností včetně zabezpečení zásob, 

 získání a výcvik personálu, 

 kolaudace a záběhový provoz (Fotr, 1999, s. 17). 

Tyto body musí být řádně splněny, aby nebyl termín otevření projektu v ohrožení.  

S nedodržením termínu projektu realizace by se zbytečně zvyšovaly investiční náklady. 

V tomto čase je důležitá pečlivá kontrola vzniklých odchylek a následné vyhodnocení 

těchto vlivů do projektu (Fotr, 1999, s. 17). 

 

2.2.4 Provozní fáze 

Problémy spojené s provozní fází musíme vnímat z krátkodobého i dlouhodobého 

hlediska. V krátkodobém pohledu se zabýváme uvedením realizace do provozu, čemuž 

říkáme záběhový provoz. V tomto čase může docházet k různé řadě problémů jako 

například k nedostatečné kvalifikaci pracovníků nebo nezvládnutí výtěžnosti výroby. 

V druhém případě z dlouhodobého hlediska vnímáme celkovou strategii, na které jsme 

měli projekt založený a to na straně nákladů a výnosů. Tento aspekt jsme hodnotili 

v technicko-ekonomické studii, a pokud nám předpoklady vychází falešně, náprava 

těchto korekcí může být velice nákladná (Fotr, 1999, s. 17-18). 

 

2.3 Podnikatelský plán  

„Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější a vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ (Koráb, 2007, 

s. 11) 
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Obecně lze říct, že se v naší republice velmi často setkáváme s podniky, které svůj 

podnikatelský plán před svoji realizaci vůbec nepropracovali a mysleli pouze sami na 

sebe a na svůj výdělek. V tomto oboru je ale přece velmi důležité uvážit, co potřebuje 

zákazník, investor nebo banka (Koráb, 2007, s. 35). 

 

2.3.1 Struktura podnikatelského plánu 

Sestavení struktury podnikatelského plánu je velice individuální a záleží na zvolené 

literatuře a obsahu, který je pro nás atributem. Předpoklady pro plánování se nám jeví 

jako protikladné, avšak následující otázky jsou pro nás důležité a je potřeba si je klást, 

aby byl podnikatelský plán opravdu zaměřen na výsledek. „Je plán jednoduchý, ale 

zároveň srozumitelný? Je plán dostatečně přesný, ale naopak stručný? Jsou cíle konkrétní 

a měřitelné? Je plán realistický (splnitelný) a logický? Je plán kompletní a pravdivý?“ 

(Koráb, 2007, s. 36)  

Když srovnáváme různé typy struktur podnikatelských plánů nalezených v odborné 

literatuře a srovnáme tyto fakta se skutečností, můžeme říct, že se dá podnikatelský plán 

dělit na několik částí (Koráb, 2007, s. 36). 

Titulní strana obsahuje stručnou obsahovou část podnikatelského plánu včetně 

obecných údajů jako je název firmy, sídlo společnosti, jména podnikatelů a kontaktní 

údaje. Také zde nalezneme povahu podnikání, stručný popis podniku, způsob a strukturu 

financování (Koráb, 2007, s. 36). 

Exekutivní souhrn se zabývá sestavením podnikatelského plánu ve stručném obsahu. 

Pokud je primárně určen pro investory, tak jeho úkolem je co nejlépe zaujmout 

potenciálního investora. Investor se na základě exekutivního souhrnu rozhoduje pro 

pokračování čtení podnikatelského plánu v celém rozsahu. Tato fáze je tedy velmi 

významná a je potřeba dbát na to, aby zde plán byl stručně a jasně shrnutý, a to v těch 

nejdůležitějších aspektech. Obsahem je myšlenka podnikatelského plánu, silné stránky, 

finanční plán a očekávání. Cíl je zaujmout čtenáře, aby se nadchl pro pokračování  

ve čtení a dočetl si celý dokument (Koráb, 2007, s. 36). 
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Analýza trhu je významná zejména u konkurenčního prostředí, kam patří hlavně důležití 

konkurenti. Také zahrnuje slabé a silné stránky firmy i různé možnosti ovlivňování 

tržního úspěchu podniku. Další z analýz je zde analýza odvětví hodnotící vývoj trendů  

a historických výsledků, provedení segmentace trhu zákazníků a zahrnuje sem také vliv 

přírodních faktorů, politických faktorů, legislativní změny a jiné (Koráb, 2007, s. 36-37).  

Popis podniku se uvádí podrobným popisem, kde by měl mít potenciální investor 

představu o velikosti podniku a určení záměru podnikání. V popise podniku by se měla 

uvádět pouze reálná data, která lze doložit, jako například údaj o založení podniku, 

dosažené úspěchy apod. Další nedílnou součástí zde zaujímá strategie podniku a cesta, 

jak ji dosáhnout (Koráb, 2007, s. 37).  

Atributy popisu podniku u podnikatelského plánu jsou: 

 výrobky, nebo služby, 

 umístění, lokalita a velikost podniku, 

 přehled personálu podniku a organizační schéma, 

 veškerá kancelářská zařízení a jiné technické vybavení, 

 průprava podnikatele, znalostní vybavení a předchozí praxe či reference (Koráb, 

2007, s. 37). 

Výrobní plán znázorňuje kompletní výrobní proces podniku včetně potenciálních 

subdodavatelů, které by měli zajišťovat subdodávky. Nutností je taktéž uvést 

dokumentaci o již uzavřených smlouvách, popis zařízení a strojů potřebných pro 

podnikání a materiály od dodavatelů. Pokud tento podnik nebude mít výrobní proces, 

budeme tuto část nazývat obchodní plán. Ten by měl obsahovat informace zejména 

 o nákupu služeb, zboží, skladovacích prostor a jiné. Pokud podnik disponuje s různými 

certifikáty, tak zde je místo pro jejich uvedení (Koráb, 2007, s. 37-38). 

Marketingový plán je jednou z nejpodstatnějších faktů, které vedou k úspěšnému 

podnikání, a investory tato část velmi významně zajímá. Zaměřuje se na propagaci, 

distribuci a oceňování výrobků a služeb podnikatelského plánu. Nalezneme zde přibližné 

odhady na velikost produkce nebo rozsah služeb, které jsou vodítkem pro určení 

rentability našeho podniku (Koráb, 2007, s. 38). 
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Organizační plán popisuje typ vlastnictví našeho budoucího podniku. Pokud se jedná  

o obchodní společnost, tak je nutností uvést informaci o managementu a také rozvést 

právní formy o podílech ve firmě. Stavebními prvky jsou jména vedoucích pracovníků 

včetně jejich vzdělání a zkušeností. Organizační struktura zde vymezuje poziční skladbu 

a udává, kdo je komu nadřízený a kdo komu podřízený (Koráb, 2007, s. 38). 

Hodnocení rizik je důležitou součástí podnikatelského plánu, protože nám určují hrozby 

spojené s podnikáním. Největší rizika, která nás mohou postihnout, je nutno znát. Sem 

patří převážně odezvy konkurenčního prostředí, vliv marketingu prostřednictvím slabých 

stránek firmy, reakce výroby nebo manažerského kolektivu a v neposlední řadě 

technologického vývoje. Na odstranění těchto hrozeb pomůže strategický plán, který 

případná rizika eliminuje. Pro podnikatele je tento jev důležitý, aby v případě problémů 

byl připraven problémům odolávat, a investor tuto strategii považuje za záruku plynoucí 

od podnikatele (Koráb, 2007, s. 38). 

Finanční plán je nedílnou součástí podnikatelského plánu určující nezbytné finance pro 

naše plánování. Udává ekonomickou reálnost celého projektu a tím zabraňuje zbytečné 

investici do něčeho, co by nemuselo být smysluplné (Koráb, 2007, s. 38). 

Nejdůležitějšími pilíři pro zhotovení finančního plánu jsou: 

 Očekávané příjmy a výdaje na minimálně budoucí tři roky dopředu, zahrnující 

předpoklad tržeb a kalkulaci nákladů (Koráb, 2007, s. 38).  

 Vývoj peněžního toku v následujících třech letech (Koráb, 2007, s. 38). 

 Posouzení bilance rozvahy k určitému datu, poskytující náležité informační toky, 

o finanční situaci našeho podniku (Koráb, 2007, s. 38). 

Přílohy jsou součástí celé dokumentace, nejsou začleněny do samostatného textu, pouze 

se v něm na přílohy odkazují a doplňují projekt o důležité informativní podklady (Koráb, 

2007, s. 38).  
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2.4 Právní forma podnikání 

Před zahájením podnikatelské činnosti je základním stavebním prvkem volba právní 

formy podnikání. Samozřejmě tuto volbu lze v průběhu libovolně měnit, nicméně s sebou 

nese řadu komplikací a zbytečně vynaložených nákladů, kterým se dá vyhnout právě tak, 

že už zpočátku dobře promyslíme, co je nejvýhodnější (Veber, 2008, s. 73). 

Obchodní zákoník nám nabízí dvě formy podnikání, a to podnikání fyzických osob  

a podnikání právnických osob (Veber, 2008, s. 73). 

 

2.4.1 Podnikání fyzických osob  

Tato forma podnikání zahrnuje osoby, které podnikají za základě živnostenského 

oprávnění což v praxi znamená, že vlastní živnostenský list nebo koncesní listinu. Tento 

druh podnikání nazýváme osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Tyto osoby se 

zapisují do obchodního rejstříku povinně nebo na vlastní žádost. Také sem patří osoby 

podnikající na základě jiného oprávnění dle zvláštního předpisu a soukromě hospodařící 

zemědělce, kteří jsou zapsání v evidenci (Veber, 2008, s. 74).  

Živnost 

„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ 

(Zákon č. 455/1991 Sb., §2 odst. 1) 

Jedná se o formu podnikání vhodnou pro začínající podnikatele nebo pro ty, kteří 

podnikání nemají jako hlavní zdroj příjmů (Veber, 2008, s. 76). 

Zahájení činnosti je velmi jednoduché, musí však splňovat tyto čtyři všeobecná kritéria:  

 Dosažení věku 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům, 

 bezúhonnost, 



25 
 

 doklad o tom, že fyzická osoba nemá vůči států daňové nedoplatky (Veber, 2008, 

s. 82). 

Zvláštní podmínkou se považuje provozování odborné nebo jiné způsobilosti, kde je 

potřeba se prokázat dokladem o vyučení a praxi, dokladem o zvláštní odborné 

způsobilosti, o dosaženém středoškolském či vysokoškolském vzdělání a odborné praxi 

(Veber, 2008, s. 82). 

Výhody 

 nižší zdanění než u právnických osob, 

 nižší správní náklady na založení, 

 jednodušší zahájení, přerušení a ukončení činnosti, 

 samostatnost a volnost rozhodování, 

 zisk zdaněn progresivní daní, možno uplatnit nezdanitelné částky a jiné 

odpočitatelné položky (Veber, 2008, s. 76). 

Nevýhody 

 riziko ručení majetkem podnikatele, 

 finanční problémy se mohou promítnout v rodině podnikatele, 

 nezaručena kontinuita podnikání, 

 omezené bankovní úvěry, 

 u obchodování může být problém malé jméno podnikatele (Veber, 2008, s. 82). 

 

2.4.2 Podnikání právnických osob 

Výběr podnikání jako právnická osoba s sebou přináší náročnější zahájení podnikatelské 

činnosti. Všechny typy právnických osob musí být zapsány v obchodním rejstříku, musí 

složit minimální kapitál a po stránce administrativy mají více práce (Veber, 2008, s. 74). 
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Obchodní zákoník vymezuje tyto typy obchodních společností: 

 osobní společnosti, 

 kapitálové společnosti, 

 družstva (Veber, 2008, s. 74). 

Osobní společnosti 

U tohoto typu společností by měla být osobní účast podnikatele na řízení společnosti  

a neomezené ručení společníků za své závazky. Tyto společnosti jsou: 

 (v.o.s.) veřejná obchodní společnost,  

 (k.s.) komanditní společnost (Veber, 2008, s. 74). 

Kapitálové společnosti 

Společníci mají zde povinnosti na vkladu do firmy, nicméně jejich ručení za závazky 

společnosti je omezené nebo žádné. Za kapitálové společnosti se považuje: 

 (s.r.o.) společnost s ručením omezeným, 

 (a.s.) akciová společnost (Veber, 2008, s. 74). 

Družstva 

Méně častá forma podnikání, která není považována za obchodní společnost (Veber, 

2008, s. 74). 

V praxi se nejčastěji setkáme se společností s ručením omezeným, kde není zapotřebí 

vysoký základní kapitál. Veřejná obchodní společnost má také hojné zastoupení, akciové 

společnosti vznikají převážně transformací ze společností s ručením omezeným, a to 

v případě větších firem. 
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2.5 Analýzy podniku 

K přípravě podnikatelského záměru neodmyslitelně patří analyzování. Nejlepší analýzu 

získáme z doporučených analytických hodnot. Odlišujeme dva základní druhy analýz 

a to vnitřní a vnější analýzu prostředí. Vnější analýza prostředí se člení dále na 

makroprostředí a mikroprostředí (Koráb, 2007, s. 47). 

 

2.5.1 SLEPT analýza 

Podrobné vyhodnocení konkurenčního prostředí podniku, které ho velké míry ovlivňuje, 

se využívá právě SLEPT analýza. Díky této analýze jsme schopni zanalyzovat objektivně 

okolí, ve kterém se náš podnik nachází (Koráb, 2007, s. 47).  

Tyto faktory ovlivňující analýzu jsou: 

 Sociální - skupina zkoumající trh práce, demografické vlivy, oborové ukazatele, 

krajové zvyklosti, pohlaví, věk apod. (Koráb, 2007, s. 48). 

 Legislativní - tato oblast se zabývá zákony, včetně jejich použitelnosti, výsledky 

práce soudů, zahrnující i rejstříkové soudy a jiné (Koráb, 2007, s. 48). 

 Ekonomické - používá se pro oblast makroekonomických hospodářských 

ukazatelů a jejich předpokladů, v oblasti přímých a nepřímých daní, pro rozvoj 

automobilového průmyslu a jejich tržních trendů, export a import, státní podpory 

aj. (Koráb, 2007, s. 48). 

 Politické - do této oblasti patří stabilita poměrů respektive státních  

a municipálních orgánů, také sem patří politické trendy v podnikání a to včetně 

postojů, apod. (Koráb, 2007, s. 48). 

 Technologické - oblast zabývající se technologickými trendy a vývoji, rozvoj 

internetu, podpůrné technologie a aplikace s jejich dostupností atd. (Koráb, 2007, 

s. 48). 

Změny těchto faktorů, které působí na obecné okolí, mohou mít silný dopad na naše 

podnikání, a proto je důležitou součástí podnikatelského záměru identifikace této analýzy 

(Koráb, 2007, s. 23).  
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2.5.2 Analýza konkurenčních sil 

Maximální zisk závisí na intenzitě konkurence a různí se vlivy podle odvětví působení. 

Tyto závislosti sleduje Porterova analýza pěti konkurenčních sil, ve které vycházíme 

z předpokladu, že mezi těmito pěti silami dochází k vazbám. V případě, že dojde k nějaké 

změně u jedné z vazeb, může to do jisté míry ovlivnit i ostatní (Kozel a kolektiv, 2006,  

s. 30). 

Síly konkurence jsou tvořeny těmito hrozbami: 

 hrozba intenzivní odvětvové konkurence, 

 hrozba nově vstupujících firem, 

 hrozba substitučních/nahraditelných produktů, 

 hrozba rostoucí kompetence/vlivu/síly dodavatelů, 

 hrozba rostoucí kompetence/vlivu/síly zákazníků (Kozel a kolektiv, 2006, s. 31). 

Výsledek sledování konkurenčního chování a následná reakce na údaje, které jsme ze 

sledování získali, se stávají konkurenční výhodou. Je to ale jen v případě, pokud je cílová 

oblast smysluplná, míří na správnou skupinu zákazníků a je po nějakou dobu udržitelná 

a nenapodobitelná konkurencí (Kozel a kolektiv, 2006, s. 31-32).  

Konkurenční výhodou jsou: 

 nákladová výhoda, 

 diferenciační výhoda, 

 marketingová výhoda (Kozel a kolektiv, 2006, s. 32). 

 

2.5.3 SWOT analýza  

Nejčastějším, a přitom také velmi jednoduchým nástrojem analyzování je SWOT analýza, 

která vytváří analytický rámec určující význam faktorů z pohledu silných a slabých 

stránek podniku a dále také z hlediska příležitostí a hrozeb. Napomáhá nám stanovit 

podnikovou strategii v oblasti vnitřních a vnějších podmínek podniku. Vlivy, kterým je 
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náš podnik vystaven, je potřeba vnímat a následně vyhodnocovat (Kozel a kolektiv, 2006, 

s. 39). 

Tato analýza vychází ze vzájemných vazeb a výsledků interní analýzy a těmi jsou silné 

(S – strengths) a slabé (W – weaknesses) stránky a externí analýzy příležitostí  

(O – opportunities) a hrozeb (T – treats), jež vycházejí z analyzování  

(Veber, 2008, s. 286). 

 

2.6 Marketingový mix 4P 

Charakteristika marketingového mixu 4P udává metodiku pro stanovení produktové 

strategie a produktového portfolia. Jak již název 4P napovídá, jedná se o soubor čtyř 

nástrojů, které mohou ovlivnit pomoci marketingu naše tržby (Marketingový mix 4P 

(Marketing Mix 4P), 2016).  

 Product (produkt) – produkt, výrobek nebo služba z hlediska zákazníka jde  

o kvalitu, značku, servis, design, záruku a další doprovodné služby (Marketingový 

mix 4P (Marketing Mix 4P), 2016). 

 Price (cena) – cena produktů, výrobku nebo služby včetně celkové cenové 

politiky společnosti (Marketingový mix 4P (Marketing Mix 4P), 2016). 

 Place (distribuční cesty) – metody pro distribuci produktů, výrobku nebo služby 

od výrobce až k zákazníkovi (Marketingový mix 4P (Marketing Mix 4P), 2016). 

 Promotion (propagace) – metody propagace produktu, výrobku nebo služeb 

zahrnující marketingovou komunikaci. Složky marketingové komunikace jsou 

reklama, podpora prodeje, přímý marketing, PR - public relation, osobní 

marketing (Marketingový mix 4P (Marketing Mix 4P), 2016). 

 

2.7 Druhy finančních zdrojů 

Druhy získaných finančních zdrojů můžeme rozdělit na dvě odlišné skupiny podle 

původů prostředků. Před tímto dělením je ale důležité poznamenat, že finanční zdroje 
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jsou důležitou skutečností před začátkem budování našich plánů. Tyto prostředky jsou 

potřebné k podnikání, a to nejen na založení firmy, ale i na pořízení dlouhodobého 

majetku, peněz nutných na zajištění plynulého chodu firmy a postupné shromažďování 

růstového kapitálu firmy (Staňková, 2007, s. 24).  

1. Vložený základní kapitál 

Udává velikost podílů vlastníka nebo podílníka na majetku společnosti. Druhy vkladů 

jsou rozdílné dle právní formy podnikání a velikosti vlastního kapitálů. Výhodou je 

vlastní vklad kapitálu, protože ten nemusí být splacen. U společenství se podílníci podílí 

na výnosech společnosti a také mají právo rozhodovat o vývoji (Staňková, 2007, s. 24).  

2. Kapitál na pořízení dlouhodobého majetku 

Do této kategorie se člení majetek dlouhodobé povahy, jako jsou pozemky, stavby, 

software, výrobní zařízení a jiné. Kapitál vložený na tyto účely zpravidla bývá 

dlouhodobě zmrazen a prostředky z něj se na nějakou dobu nemohou použít dále. 

Investice do pořízení představuje obvykle velké výdaje a v případě cizího kapitálů také 

dlouhou lhůtu splacení. Není však vhodné dlouhodobý majetek financovat jen cizími 

zdroji, nýbrž je to velmi riskantní (Staňková, 2007, s. 24).  

3. Pracovní kapitál 

Financování provozních operací zajišťují peníze nutné k plynulému chodu společnosti, 

které účetně definují oběžný kapitál jako zásoby, pohledávky a finanční majetek. Tyto 

prostředky bývají často v nerovnováze díky různým změnám v celkovém množství 

peněz. Často se tyto prostředky používají na nákup zásob, platby za energie, mzdy a jiné 

(Staňková, 2007, s. 25). 

4. Růstový kapitál 

Tento zdroj financí přichází ve chvíli, kdy se společnost připravuje na rozšíření nebo 

modernizaci a ráda by změnila prioritu činnosti. Při vložení růstového kapitálu se očekává 

vyšší ziskovosti a cash flow společnosti s předpokladem zajištění jistější návratnosti 

(Staňková, 2007, s. 25). 
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2.7.1 Vlastní zdroje 

Při zakládání podniku je potřeba spoléhat na jistý kapitál ve formě vlastních úspor, které 

by měly dokázat poskytnout alespoň polovinu startovního kapitálu. Pokud zakladatel 

nebude ochotný poskytnout žádný vlastní kapitál, nebude to ani pro potenciální investory 

zajímavá nabídka a nemuseli by svůj kapitál umožnit. Pravidlo je potvrzeno analýzami, 

které ukazují, že při půjčení více jak poloviny startovacího kapitálu je problém ovlivňující 

cash flow a vede to k přijímání velkého objemu úvěrů. Nicméně je pravdou  

i to, že mnoho začínajících podnikatelů do tohoto rizika šlo, a i přes velký psychický tlak 

dovedli svoji společnost k růstovému efektu (Staňková, 2007, s. 25). 

 

2.7.2 Cizí zdroje 

Možností cizích zdrojů je několik a můžeme je dále dělit. 

Příbuzní a přátelé 

V případě vyčerpání vlastních úspor je pro nás nejsnazší požádat o pomoc rodinu a blízké 

přátele, které by nás mohli založit a tím nás podpořit v podnikatelské činnosti. Zpravidla 

to bývá levnější a dostupnější volba financování, která sebou nese i flexibilnější dobu  

a rozsah splátek. Nicméně i toto investování nese určitá rizika, která vedou k rodinným 

rozporům nebo rozpadu přátelství. Před touto volbou investování je proto nutné nastavit 

si určitá pravidla (Staňková, 2007, s. 25). 

Soukromí investoři 

Za soukromé investory se považují jednotlivci, převážně podnikající osoby, které při 

vložení kapitálu do naší společnosti vyžadují vyšší výnos s dlouhodobější splatností. 

Záleží na výši rizika, době návratnosti a jiných faktorech ovlivňující rozsah tohoto 

investování. V porovnání je toto investování levnější, než nabízí konkurenční investiční 

společnosti (Staňková, 2007, s. 26).  
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Investiční společnosti 

Investiční společnosti patří k ziskovým organizacím s cílem rozvojového zisku, kdy za 

pomocí investovaného kapitálu do cizí společnosti čekají protihodnotu ve vlastnictví 

podílu ze společnosti. Mají pro své investování určitá pravidla a zásady (Staňková, 2007, 

s. 27). 

Další zdroje 

Patří sem prostředky mimořádné povahy na podporu malého podnikání, které představují 

programy pro rozvoj malých a středních podnikatelů. Tyto programy schvaluje vláda 

České republiky a pravidla stanovují dva zákony (Staňková, 2007, s. 27).  

„Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.“ 

(Staňková, 2007, s. 3). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato část práce se bude věnovat analyzováním podnikatelského záměru na založení 

výletní restaurace s penzionem s cílem uspokojit širokou klientelu. Tento projekt by měl 

nabízet zákazníkům kvalitní stravování a ubytování v lukrativní turistické části jižní 

Moravy, a to konkrétně v Dolních Věstonicích. Snahou zároveň bude i nabídka možných 

nadstandardů, kterými by si měl celý komplex zaručit oblibu u potenciálních zákazníků. 

Vzhledem k tomu, že kraj Pálava a Lednicko-Valtický areál má turistům opravdu co 

nabídnout, zvolené místo pro podnikání se nachází právě v této oblasti.  

Bude se navazovat na předchozí teoretická východiska, pomocí nich zjistíme potenciálně 

nepříznivé dopady při vyhodnocení SLEPT analýzy. Ta využívá hodnocení vnějšího  

a vnitřního prostředí. Další z analýz bude Porterův model pěti sil neboli analýza 

konkurenčního prostředí. Na závěr se zaměříme na SWOT analýzu, která za pomoci 

získaných informací určí současný stav a nastíní silné a slabé stránky podniku, zároveň 

také jeho příležitosti a hrozby.  

3.1 SLEPT analýza 

Touto analýzou jsme schopni zhodnotit možné vlivy v podnikání, které by mohli naši 

činnost ohrozit. Každý podnik se nachází v tržním prostředí, obklopen různě silnou 

konkurencí, a musí brát ohled na případná rizika. Pro náš podnikatelský komplex budou 

návštěvníci převážně turisté, kteří budou využívat místo pro stravování a případné 

ubytování. Místní obyvatelé tohoto místa mohou také využívat, ale vzhledem k velikosti, 

jakou tato obec má, bychom se bez turistů nedočkali velkých zisků.  
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3.1.1 Sociální faktory 

Abychom mohli určit sociální oblast, je nutné znát strukturu obyvatelstva dané obce  

i celého Jihomoravského kraje. 

Obyvatelstvo 

Jihomoravský kraj ke konci roku 2015 zaznamenal necelých 1,18 mil. žijících obyvatel, 

přičemž se během tohoto roku zvýšil počet obyvatel o 2 172 osob (Český statistický úřad, 

2016).  

Celkový počet osob, které obývají obec Dolních Věstonic je 313. Z toho 170 mužů, 143 

žen a průměrný věk obou pohlaví je 45,3 let. Tento věk je nadprůměrný a můžeme z něj 

vyvodit, že díky poloze této obce se zde nachází spíše lidé ve starším věku, kteří nemusí 

dojíždět za prací (Český statistický úřad, 2016).  

Obr. 2: Umístění a znázornění Dolních Věstonic na jižní Moravě (Zdroj: www.google.com, 2017) 
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Z uvedeného vyplívá, že celkový počet obyvatel v tomto kraji má rostoucí tendenci, a to 

hlavně díky migračnímu přírůstku obyvatel. Zvyšuje se i počet cizinců žijících v tomto 

kraji. Ke konci roku 2015 jejich počet dosáhl 40,4 tisíc cizinců, což je nárůst o 12,4 tisíc 

od roku 2006. 

Struktura obyvatelstva 

Průměrný věk obyvatelstva v tomto kraji se zvyšuje a dosáhl ke konci roku 2015 42,0 

roku. Ženy mají průměr vyšší a jejich průměr dosahuje 43,5 roku, zatímco u mužů je to 

40,5 roku. Již od roku 1991 se tento průměrný věk zvýšil o 5,3 roku. 

 

 

 

 Obr. 3: Počet obyvatel Jihomoravského kraje včetně celkového, migračního a přirozeného přírůstku obyvatel 
(Zdroj: Český statistický úřad, 2016) 
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Nezaměstnanost 

Celková míra nezaměstnanosti v roce 2015 činila 7,01 %, meziročně se tento podíl ponížil 

o 1,23 % a z toho největší skupinu zaujímají osoby se středním vzděláním bez maturity. 

Platí obecné pravidlo, že se vzrůstajícím vzděláním klesá míra nezaměstnanosti u těchto 

osob.  

 

Podnikající osoby mají více jak 15 % zastoupení, nicméně největší složku stále tvoří 

osoby v postavení zaměstnanců (Český statistický úřad, 2016).  

  
Obr. 4: Věkové struktura obyvatelstva v Jihomoravském kraji (Zdroj: Český statistický úřad, 2016) 

Obr. 5: Podíl nezaměstnanosti dle pohlaví v Jihomoravském kraji (Zdroj: Český statistický úřad, 2016) 
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Průměrná nominální mzda se dle předběžných výsledků z roku 2015 zvýšila oproti 

předchozímu roku o 3,8 % do výše 25 178 Kč. Mzdy se zjišťují dle pravdivého místa 

pracoviště zaměstnanců. 

 

3.1.2 Legislativní faktory 

Po celé České republice platí stejné zákony, vyhlášky i předpisy a obecně by měly být 

všechny složky dodržovány. V případě podnikání jde převážně o řádné vedení účetnictví, 

plátcovství daní, evidenci tržeb (EET), řízení se hygienickými požadavky, dodržování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), vedení docházky zaměstnanců, 

pravidelné lékařské prohlídky zaměstnanců, možné stavební povolení při úpravách a jiné 

další povinnosti spojené s podnikáním.  

Vzhledem k situaci, kdy nedokážeme dopředu předpovídat politické změny, můžeme brát 

tento faktor za rizikovější. Politické a právní faktory se mohou neustále měnit a může 

dojít k nárůstu daní, zpřísnění některých legislativních podmínek či jiné změně týkající 

se této oblasti, které by mohly ovlivnit vedení podniku jako celku.  

Aby se zabránilo krácení daňové povinnosti, je zavedena nová skutečnost, a to 

vykazování příjmů dle evidence elektronických tržeb (EET). Moderní nástroj by měl 

zamezit daňovým únikům podnikatelů a efektivně informovat o jeho tržbách. Evidence 

tržeb je upravena především dle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a společně se 

zákonem č. 113/2016 Sb., a vyhláškou č. 269/2016 Sb., upravuje některé naše zákony 

Obr. 6: Vývoj průměrné měsíční mzdy v Jihomoravském kraji (Zdroj: Český statistický úřad, 2016) 
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v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Vyhláška předepisuje způsoby tvorby 

podpisového a bezpečnostního kódu poplatníka. Jednou z úprav je například snížení 

sazby DPH z 21 % hodnotu současné výše snížené sazby daně, tj. 15 %. 

 

3.1.3 Ekonomické faktory 

Stejně jako mohou mít vliv legislativní a sociální faktory na naše podnikání, tak  

i ekonomické faktory jsou úzce spjaty s touto činností. Aspekty ovlivňující toto odvětví 

jsou zejména makroekonomického původu. Soustřeďují se na agregátní veličiny, jako 

jsou míra zdanění, inflace/deflace, hrubý domácí produkt (HDP), nezaměstnanost, 

hospodářský cyklus, měnové kurzy, státní rozpočty a jiné. Makroekonomie se snaží najít 

optimální cestu k vyřešení těchto problémů.  

V podnikání to může mít vliv hlavně u potenciálních zákazníků, kteří se díky dané situaci 

mohou více uskromňovat a přestat tolik utrácet, což by pro podnikatele mohlo znamenat 

významné riziko. 

Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt udává peněžní vyjádření celkové hodnoty statků a služeb, které 

byly v daném období na určitém území vytvořeny. Stanovuje nám výkonnost ekonomiky. 

V Jihomoravském kraji dosáhl regionální hodnoty 498,8 mld. Kč v běžných cenách  

a přepočtu to znamená 425,0 tisíc Kč na jednoho obyvatele a vzrůst je o 4 % na rozdíl od 

předchozího roku. Průměr této hodnoty HDP je ale dlouhodobě podprůměrný ve srovnání 

s ČR.  
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Obr. 7: Vývoj hrubého domácího produktu v Jihomoravském kraji (Zdroj: Český statistický úřad, 2017) 

 

Průměrná míra inflace 

Míra inflace udává přírůstek v průměrném ročním indexu ve spotřebitelských cenách. 

Vyjadřuje nám změnu v procentech průměrné cenové hladiny za 12 po sobě jdoucích 

posledních měsíců oproti 12 měsícům předchozích. 

Pro rok 2015 byla průměrná míra inflace 0,3 % a tímto číslem dosáhla nejnižší hodnoty, 

a to od roku 2003. Vliv na to mělo převážně snížení cen v sekci potravin, nealkoholických 

nápojů a dopravy.  

 

 

3.1.4 Politické faktory 

Dalším z činitelů, které ovlivňují podobnou mírou jako ostatní okruhy faktorů, je oblast 

politická. Politické změny mohou silně přispívat k vývoji ekonomiky a měnit tím jejich 

zákony, normy, předpisy, politické trendy a postoje k podnikání. Zařadit sem můžeme 

pozici a stabilitu vlády, monetární a fiskální politiku, politickou situaci k dané době, 

podporu v zahraničním obchodování, korupci a jiné.  

 

Obr. 8: Vývoj průměrné míry inflace od roku 2001 – 2016 (Zdroj: Český statistický úřad, 2017) 
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Státní dluh 

Tímto jevem, kdy dochází k nárůstu státního dluhu, se dostáváme k následnému 

zvyšování daní. Při růstu daní se dá předpokládat, že obyvatelé budou méně utrácet za 

zboží a služby díky menším měsíčním úsporám. Od roku 1993 státní dluh stále roste  

a s tím i úrokové sazby. V posledním roce 2016 se dluh drží okolo 1,66 bilionů Kč, což 

na obyvatele České republiky připadá 160 tisíc Kč (Český statistický úřad, 2016).  

 

 

Obr. 9: Dynamický růst státního dluhu ČR od roku 1993 (Zdroj: www.mfcr.cz, 2016) 

 

Parlamentní volby 

Poslední volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhrála strana 

ČSSD. Hned po ČSSD obsadila druhé místo strana ANO 2011 a třetí v pořadí KSČM.  
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Obr. 10: Výsledek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z roku 2013 (Zdroj: 
www.volby.cz) 

 

3.1.5 Technologické faktory 

Technologické faktory ovlivňující podnikání v oblasti cestovního ruchu a pohostinství 

mají také jistý význam a není podmínkou, že ovlivňují pouze podniky výrobní. Pro tento 

typ podnikání, ve kterém se budeme pohybovat, je důležité se držet v technologiích, které 

nás udržují konkurenceschopnými a pomáhají nám ve zkvalitňování našich služeb. Jedná 

se zejména o technologickou vybavenost kuchyně v restauračním zařízení, techniku 

spořící čas přípravy pokrmů. Dále nám usnadňují proces výroby, vylepšují údržbu  

a ovladatelnost. Veškerá tato multifunkční zařízení napomáhají v celkovém chodu 

kuchyně a v dnešní době jsou nezbytným pomocníkem.  

U ubytovacího zařízení se nejedná o nic zásadního, můžeme však zmínit online 

rezervační systém v objednávání pokojů, připojení k Wi-Fi zdarma, vlastní TV na pokoji 

a klimatizaci. Wi-Fi služby budou moci využívat i hosté restaurace a celého objektu. 

Součástí komplexu budou také doprovodné služby, nabízející zatím pouze saunu  

a vířivku, u kterých bude potřeba se držet novodobých trendů. Současně bychom neměli 

opomíjet i internetové stránky a možnost platby platební kartou či podporu online platby 

přes internetový rezervační systém.  
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3.1.6 Shrnutí SLEPT analýzy 

Stručný popis situace pro naše podnikání shrnuje tabulka s vyznačením příležitostí a rizik, 

ve kterých se můžeme ocitnout. Vycházíme z předpokladu a výsledků SLEPT analýzy, 

popisující vlivy působící v našem vnějším okolí.  

 
Tab. 1: Tabulkové znázornění SLEPT analýzy (Vlastní zpracování) 

Faktor Charakteristika rizik Charakteristika příležitostí 

Sociální 
oblast 

- míra nezaměstnanosti 
- nízký počet obyvatel 
- sezónní období 
- životní úroveň 

 

- velký počet turistů 
- výhodná lokalita 
- zájem o kvalitu služeb 
- malá míra urbanizace 

Legislativa - novelizace zákonů 
- hygienické normy 

 

 
 

Ekonomika - výše daňových sazeb 
- vysoká míra inflace 
- snižování průměrných 

mezd 
- přístup k finančním 

zdrojům 
 

 
- nízká míra inflace 
- vyšší míra spotřeby 

domácností 
- oživení české ekonomiky 

 

Politika - zavedení elektronické 
evidence tržeb 

- politická stabilita 
- vývoj zahraniční 

politiky 
 

 
- rozvoj malých a středních 

podniků 
- politický vliv různých 

skupin 

Technologie 

 

- rychlost internetového 
připojení  

- zaostalost v technickém 
vybavení 
 

 
- připojení k internetu 
- nové technologie 
- elektronické pokladny 
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3.2 Analýza konkurence 

Pro analýzu konkurence se využívá Porterův model 5 konkurenčních činitelů, které 

ovlivňují podnik a odhalují příležitosti hrozeb. Tyto příležitosti by naše budoucí hrozby 

mohli v určitém měřítku eliminovat. Analýza by měla odhalit odvětvovou konkurenci, 

novou potenciální konkurenci, hrozbu nahraditelných produktů služeb  

a vliv dodavatelů s odběrateli. 

 

3.2.1 Hrozba intenzivní odvětvové konkurence 

Současná konkurence v Dolních Věstonicích v této době není příliš vysoká, ale pokud 

bychom to měli dát do porovnání s počtem obyvatel, kteří zde mají trvalý pobyt, tak by 

zde výstavba restaurace neměla moc velký smysl. Co se týče množství ubytovacího 

zařízení, tak je v okolí konkurence vyšší než u gastronomických zařízení. Nicméně tato 

skutečnost nemění nic na to, že v této oblasti se v sezóně vyskytuje významné množství 

turistů, kteří by právě náš objekt navštěvovali nejčastěji. Klíčovou záležitostí však bude 

se od konkurence lišit a nabídnout místním turistům kvalitní kuchyni, ubytování, zázemí 

pro jejich relaxaci a mimo jiné je navnadit na různé sezónní akce.  

V obci nalezneme provozovny Hájovna a U Langrů, které nabízí jak služby stravovací, 

tak služby ubytovací a tím jsou našimi největšími konkurenty. Občerstvení U Vody  

a Hospůdka za plotem jsou spíše typu rychlého občerstvení, ale za zmínku v našich 

konkurenčních vztazích určitě stojí.  

Penzion a vinárna U Langrů  

- příjemné ubytování v penzionu s nově rozšířenou kapacitou až 50 lůžek 

s výhledem na Novomlýnské nádrže,  

- stanování, kempování, pronájem dřevěných chatek s možností využití 

rychlého občerstvení v autokempu, 

- restaurace s kapacitou 55 míst v podobě vinného sklepa, který je součástí 

objektu nabízí celodenní stravování, 



44 
 

- taneční večery, cimbálová hudba, zábavné večery, nabídka firemních akcí  

a degustací vín, 

- letní zahrádka až pro 40 osob s výhledem na vodní plochu, 

- nová degustační a konferenční místnost, 

- wellness centrum nabízející finskou saunu, vířivku, masážní vanu, parafínové 

zábaly a jiné další masážní služby, 

- balíčky zážitkových balíčků pro odpočinek i aktivní dovolenou, 

- nabídka vín místních vinařů včetně domácího vína vinařství Langr Ladislav 

(Penzion U Langrů). 

 

Tab. 2: Ceník ubytování a stravování U Langrů (Vlastní zpracování, zdroj: www.ulangru.cz) 

Ubytování 
Dospělí a děti nad 

12 let 
Děti do 12 let 

Leden – květen / říjen - prosinec 450,-/os. 350,-/os. 

Červen – září 500,-/os. 400,-/os. 

Stravování   

Snídaně 100,-/os. 100,-/os. 

Polopenze 200,-/os. 160,-/os. 

 

Hájovna  

- ubytování v penzionu a apartmánech, vzdálené cca 60 metrů od restaurace, 

- součást penzionu zaujímá prostorná restaurace s kapacitou až 60 míst, 

možnost pořádání podnikových večírků, svateb, oslav a podobně, 

- letní posezení na zahrádce s možností grilování či opékání selete, 

- vinný sklep slouží jako degustační prostor pro posezení a ochutnávku 

domácího vína z rodinného vinařství Dušana Padalíka, 

- prostory restaurace byly použity pro natáčení filmu Bobule (Hájovna, 2010). 
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Tab. 3: Ceník ubytování a stravování Hájovna (Vlastní zpracování, zdroj: www.hajovna.com) 

Ubytování 
Dospělí a děti nad 

12 let 

Děti od 3 do 12 

let 

Apartmán (při obsazenosti 2,3 nebo 

4 osob) 
460,-/os. 230,- /os. 

Penzion (při obsazenosti 2,3 nebo 4 

osob) 
720,-/os. 360,-/os. 

Stravování zahrnuto v ceně 

ubytování 
0,- 0,- 

 

Husí plácek  

- vinný sklep, degustační galerie, kavárna a ubytování v penzionu Husí plácek 

a Habánský dům, 

- objekty od sebe vzdáleny 400 m, 

- poskytování nadstandardních služeb pro 15 až 60 osob formou firemních  

a soukromých akcí, svateb a jiných oslav, 

- v sezóně pravidelné grilování a uzení, mimo sezónu provoz restaurace pouze 

k příležitosti větších akcí, 

- poctivě kvašené alkoholické nápoje od různých malých pivovarů,  

- široká nabídka služeb jako krytý bazén, zahrada s ohništěm, zahradní sprcha, 

lehátka, stolní tenis apod., 

- ceny dle nabídky pokojů v penzionu a apartmánu, některé ceny zahrnují 

snídani a jiné ne (Husí plácek, 2017). 

 

3.2.2 Hrozba nově vstupujících firem 

Pravděpodobnost hrozby vstupu nových firem v této oblasti je celkem vysoká. Samotné 

Dolní Věstonice nejsou tak rizikovým faktorem, vzhledem k malému počtu obyvatel, 

nicméně tato oblast má velký potenciál a zejména ve větších obcích přibývá nabídka  
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a rozvoj služeb cestovního ruchu. Rok 2016 pokračuje v rostoucím trendu, kdy se zvyšuje 

počet domácích i zahraničních hostů, kteří tuto oblast navštěvují a přespávají zde. 

Ubytovací zařízení Jihomoravského kraje navštívilo v roce 2016 necelých 3,3 milionu 

hostů, což představuje zvýšení o 7,2 % v porovnání s rokem předchozím (Statistiky 

cestovního ruchu jižní Moravy za rok 2016, 2017).  

Rok 2016 byl pro jih Moravy významným, a to zejména díky tomu, , že zde byla 

podepsána smlouva se zahraničním developery z Číny, kteří zde chtějí vykrýt díru na 

trhu. Údajně v okolí chybí lázeňské středisko a Pasohlávky jsou ideálním místem pro 

výstavbu takového objektu. Tato skutečnost spolu s plánovanou dostavbou dálnice mezi 

Brnem a Vídní by mohla být příznivá pro další vývoj cestovního ruchu v tomto kraji 

(Podepsáno. Číňané postaví v Pasohlávkách lázeňské centrum za dvě miliardy, 2016).  

 

3.2.3 Hrozba substitučních/nahraditelných produktů 

Problematika hrozby substitučních služeb v tomto odvětví je úzce spjata s odvětvovou 

konkurencí. Ta nás nejvíce ohrožuje v rozsahu, kvalitě a ceně nabídky, kterou naši 

konkurenti poskytují. Důležité je nastavit cenu za naše služby v takovém poměru, který 

bude adekvátní vůči cenám u ostatních, zároveň však zahrne i náš smysl a směr podnikání. 

Do jaké míry tento jev bude reálný, se odrazí v následné návrhové části bakalářské práce.  

 

3.2.4 Hrozba rostoucí kompetence/vlivu/síly dodavatelů 

Dodavatelé jsou pro provozování restaurace velice důležitou složkou, na kterou je třeba 

se zaměřit důkladně. Nejde pouze o dodávání potravin, nealkoholických a alkoholických 

nápojů, drogerie či jiného drobného zboží. Patří sem i zprostředkovatele internetu, 

dodavatele energií, plynu vody a jiných dalších subjektů, bez kterých bychom se 

v podnikání neobešli.  

Vzájemná úcta a důvěra vede k významné spolupráci, ze které mohou profitovat obě dvě 

strany. Převážně se jedná o marketingovou podporu dodavatelů, kteří nám mohou 



47 
 

poskytnout určitou výhodu, například v podobě vybavení pro náš provoz či jiné 

marketingové komunikační nástroje.  

 

3.2.5 Hrozba rostoucí kompetence/vlivu/síly zákazníků 

Zákazníky výletní restaurace by měli být převážně turisté navštěvující oblast jižní 

Moravy a obyvatelé obce a blízkého okolí. Měla by zaujmout turisty a cykloturisty, kteří 

by se na své cestě občerstvili nápojem a také zejména kvalitní kuchyní.  

Hosty penzionu se může stát kdokoli, kdo do tohoto kraje přijede za poznáním a relaxací. 

Nemusí se jednat pouze o mladé lidi či rodiny s dětmi, penzion přivítá i generaci seniorů 

v různých podobách. Ti by zde mohli využívat například seniorské programy 

s přednáškou o víně a kraji, které by se konaly zejména ve všední dni a za zvýhodněnou 

cenu by tuto sortu lidí odpoutaly od stereotypního života.  

 

3.2.6 Shrnutí Porterovy analýzy 

Souhrnná tabulka nám stručně popisuje faktory rizik a příležitostí, které se získali na 

základě analýzy konkurence. 
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Tab. 4: Tabulkové znázornění Porterovy analýzy (Vlastní zpracování) 

Faktor Charakteristika rizik Charakteristika příležitostí 

Stávající 
konkurence 

- vysoká konkurence v dané 
lokalitě 

- poskytování lepších 
zákaznických služeb 

- reklamní válka 

 
- kvalitní nabídka služeb 
- zavedení nových služeb 

v daném odvětví 
- cenová bitva 

 

Nová 
konkurence 

- minimální bariéra na 
vstupu 

- zavedení nižších cen 
 

- 

Substituty - velká dostupnost 
substitutů v okolí 
 

 
kvalitnější stravování  

- lepší cena za ubytování 
- doprovodné akce 

 

Dodavatelé - vysoká vyjednávací síla 
- užší výběr dodavatelů 

kvůli lokalizaci 
- méně časté zásobování 

 

 
- kvalitní dodavatelé 
- dobré vztahy s obchodními 

partnery 

Odběratelé - vysoká vyjednávací síla 
- užší výběr dodavatelů 
- dostupnost 

 

 
- kvalita nabízených produktů 

a služeb 
 

 

3.3 Výsledky dotazníkového šetření 

Součástí analytické části je i marketingový průzkum zaměřený na chování spotřebitelů,  

u kterých je třeba zjistit jejich zájem, potřeby a případná přání o podnik, který se navrhuje. 

Z výsledků by mělo být patrné, zda by poskytovaná služba byla pro zákazníky přitažlivá, 

do jaké míry by ji využili a co by mohlo podpořit jejich rozhodování při výběru 

podobného místa v okolí. 
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Dotazníkové šetření bylo vytvořeno za pomoci internetového portálu, aby bylo z hlediska 

praktičnosti co nejpohodlnější pro respondenty. Propagace dotazníku byla převážně 

pomocí sociálních sítí, emailů a dalších komunikačních prostředků. Důležitým aspektem 

při rozesílání byla cílová skupina osob, která se neměla zaměřovat pouze na mladé lidi, 

ale také na skupinu rodin s dětmi a komplexně na široký trh zákazníků. 

Dotazníkové šetření obsahuje 12 otázek a v první části se zaměřuje na obecné uzavřené 

dotazy ohledně cestovního ruchu včetně místa budoucího podnikání. Následuje soubor 

otevřených otázek, které zjišťují názory respondentů, jejich přání a skutečnost, zda by 

tento podnik v budoucnu využili a jaké prvky by pro ně byli klíčové ve spokojenosti (viz 

příloha 1). 

Pro vyhodnocení dotazníkového šetření se vychází z odpovědí 100 respondentů, kteří si 

na dotazník udělali svůj čas a důsledně ho vyplnili. Skupinu dotazovaných tvořil 

vyrovnaný poměr 54 žen a 46 mužů.  

 

Graf 1: Pohlaví (Vlastní zpracování) 

 

Věková struktura je ze dvou třetin tvořena mladými lidmi do 35 let a zbývající část je ve 

vyrovnaném poměru. Nezletilé osoby nebyly ve velkém měřítku dotazovány, protože 

není moc pravděpodobné, že by zde tyto služby v takové hojnosti sami využívaly.  

54

46

POHLAVÍ RESPONDENTŮ
Žena Muž
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Graf 2: Věková struktura respondentů (Vlastní zpracování) 

 

Dalším z uzavřených dotazů byl zaměřen na místo našeho podnikání, tedy zda 

respondenti mají rádi jižní Moravu. Výsledkem bylo zjištěno, že 89 % vyjádřilo svůj 

názor ano a 8 % za spíše ano. Z toho lze soudit, že toto místo je u lidí oblíbené a rádi ho 

navštěvují. 

Po krátkém úvodu bylo potřeba získat informaci, jak často dotazovaní navštěvují 

turistická místa. Tento fakt je pro práci také nesmírně užitečný, aby bylo možné 

prozkoumat, kolikrát do roka by se do analyzovaného podniku mohli vydat. V níže 

uvedeném grafu jsou uvedeny odpovědi respondentů. 

 

1

34

34

16

15

VĚKOVÁ STRUKTURA
méně než 18 let 18-25 let 26-35 let 36-50 let 51 a více let



51 
 

 

Graf 3: Návštěvnost turistických míst (Vlastní zpracování) 

 

Otázka pět má za cíl zjistil, s jakou preferencí turisté využívají stravovací služby 

v turisticky atraktivních oblastech. Tímto vodítkem lze dosáhnout určité statistiky, která 

by mohla být oporou pro rozvoj podnikání. Nemělo by smysl se věnovat činnosti, po které 

by nebyla poptávka. Z výsledků grafu níže je patrné, že více jak 70 % turistů stravování 

na svých cestách využívá, což je poměrně vysoké číslo a je tedy pravděpodobné, že by 

tato služba byla využívána. 

35%

36%

12%

14%

3%

NÁVŠTĚVNOST TURISTICKÝCH MÍST

Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne



52 
 

 

Graf 4: Preference stravování v turistických oblastech (Vlastní zpracování) 

 

Dále se dotazování zaměřilo na celkové preference v rámci různého typu ubytování, aby 

byla možnost porovnat, který typ služby respondenti vyhledávají a v jakém poměru. 

Z uvedeného je patrné, že penzion si získal vysokou oblibu a všeobecně má významné 

zastoupení oproti ostatním typům ubytovacích služeb.  

 

Graf 5: Preference ubytování (Vlastní zpracování) 
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V rámci dotazníkového šetření bylo také třeba zjistit, jaký typ dovolené turisté 

vyhledávají a upřednostňují. Každý mohl reagovat na veškeré možné odpovědi  

a nejčetnější zastoupení vyšlo v odpočinkové dovolené. Významná jsou i čísla  

u turistického a cykloturistického strávení dovolené, a to zde hraje významnou roli díky 

propojené síti pro turisty a cyklisty v našem okolí. V možnosti jiný typ dovolené 

respondenti uvedli, že by rádi spojili všechny alternativy dohromady, zúčastnili se 

nějakých zážitkových akcí či vyzkoušeli potápění v místní nádrži.  

 

Graf 6: Preference typu dovolené (Vlastní zpracování) 

 

Osmá otázka měla za úkol zjistit, jakou nabídku služeb by lidé nejčastěji využívali a čím 

by bylo možné zvýšit případný zájem. Z odpovědí plyne, že čtyři pětiny lidí by chtěli mít 

možnost připojení na Wi-Fi, drtivá většina by ráda využila služeb stravování a nabídka 

wellness je pro ně také velmi zajímavá. Polovina by uvítala určitým kulturně-vzdělávacím 

programem včetně nějakého druhu zábavy. Mnoho respondentů se nevyjádřilo k dotazu 

na možnost vyžití prostoru vhodného pro děti, nicméně to může být spojeno se strukturou 

dotazovaných. Poslední dotaz v této otázce se týkal půjčovny kol a koloběžek, kde je 

zhruba čtvrtinové zastoupení odpovědí. V možnosti jiné se objevil zájem o půjčovnu 

skútrů a čtyřkolek a také o animační program pro děti.   
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Graf 7: Nabídka služeb (Vlastní zpracování) 

 

Další otázka se věnuje struktuře rozhodnutí, co je pro zákazníky z pohledu služeb 

důležitější. Z následujících dvou grafů lze usoudit, že lidé raději zvolí variantu lepšího a 

komfortnějšího ubytování, za které jsou schopni si připlatit. U stravování to platí taktéž, 

jen u této služby kladou větší význam. To je pro uvažovaný záměr výhodné. Pokud se 

podnik bude zakládat na kvalitní kuchyni, lze pak předpokládat, že po ní bude dostatečná 

poptávka. Umístění hraje také významnou roli, kde je na základě odpovědí zjištěno, že 

preference jsou v blízkosti center, nicméně v klidnější lokalitě. 

 

Graf 8: Rozhodnutí služeb (Vlastní zpracování) 

 

81 85
74

54

13

52

24

4
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

ČE
TN

O
ST

 O
D

PO
VĚ

D
Í [

%
]

DRUH SLUŽBY

NABÍDKA SLUŽEB



55 
 

 

Graf 9: Zaměření na kvalitu služeb (Vlastní zpracování) 

 

Po obecných uzavřených otázkách následuje otázka otevřená, kde měli dotazovaní 

možnost napsat své názory. Desátá otázka má níže uvedené znění a odpovědi na ni byly 

různé včetně jejich rozsahu. Ty nejčetnější a nejdůležitější budou dále představeny.  

Otázka: Plánuji výstavbu výletní restaurace s penzionem na jižní Moravě, a to konkrétně 

v Dolních Věstonicích. Co by zvýšilo Váš případný zájem o naši novou službu?: 

- Odlišení se od konkurence, 

- Příjemné ubytování, kvalitní stravování, 

- Přívětivý a ochotný personál, 

- Ochutnávka vín a krajových specialit, 

- Venkovní grilování a sezónní akce, 

- Bezlepková a veganská strava, 

- Nabídka kulturních a prémiových programů (živá hudba, tanec, ochutnávky 

rumů…), 

- Vyžití pro děti (trampolína, hřiště, keramická dílna, minigolf, kuželky…), 

- Rozšířená možnost wellness služeb (bazén, vířivka, sauna, solárium, masáže…), 

- Vzdělávací akce (řízená degustace, semináře nejen o víně, ale i jídle a historie 

kraje…),   

- Wi-Fi, parkování, úschovna kol zdarma, 
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- Nabídka výletů v okolí, plán kulturních akcí, informační materiály. 

 

Následující tabulka vypovídá o pravděpodobnosti využití nové služby v případě, kdyby 

byla zavedena na trh a případně kolik procent lidí by ji využilo raději než podobné 

konkurenční firmy v okolí. Z tabulky je zřejmé, že by drtivá většina službu spíše využila 

a zbylé části osob byl v další otázce zjišťován důvod, proč by nově zavedenou službu 

nevyužili. 

 

Tab. 5: Pravděpodobnost využití naší služby (Vlastní zpracování) 

Pravděpodobnost využití služby Počet odpovědí 
100 % 20 
75 % 51 
50 % 18 
25 % 8 
0 % 3 

 

Poslední otázka, jak už bylo zmíněno v předchozím odstavci, měla za úkol zjistit, proč by 

respondenti tuto novou službu nevyužili. Z odpovědí vyplívá, že zákazníci by měli obavy 

z něčeho neznámého, co ještě není prověřeno. Dále jsou zde reakce, že by respondent na 

tento typ dovolené vůbec nejel, ať už ze zájmových, finančních nebo jiných důvodů.  

 

3.4 SWOT analýza 

Před samotným zahájením cesty podnikání je zapotřebí si stanovit určitý směr, ve kterém 

by měl podnik být zajímavějším než u konkurence a stanovit si slabé a silné stránky 

včetně jeho případných příležitosti. Zároveň je nutné znát i hrozby, které mohou podniku 

ublížit a dostat ho do nepříjemné situace. Ke stanovení této strategie se využívá právě 

SWOT analýza, zaměřující se na vnitřní a vnější okolí podniku. 

Vyhodnocení SWOT analýzy vychází ze shrnutí předchozích analýz a je důležité 

zachovat tento postup. Komplexní analytická data budou pracovat s výsledky SLEPT 

analýzy, Porterovy analýzy konkurence a marketingového průzkumu, který se odráží 
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v dotazníkovém šetření. Dotazníkové šetření je důležitou složkou, poněvadž není možné 

provést interní analýzu u dosud nefungujícího podniku.  

 

3.4.1 Silné stránky 

Jednou z hlavních silných stránek budoucího podniku je doposud neuspokojený trh 

nabídky kvalitních stravovacích služeb. Kvalitní kuchyně z lokálních surovin, která bude 

nabízet jedinečný gastronomický zážitek, by si mohla udělat rychle dobré jméno  

a návštěvníci by se sem díky tomu rádi vraceli. Nabídka pokrmů bude upravena i pro 

klientelu, která eliminuje konzumaci lepku a tím tedy pokryje trh bezlepkovým 

stravováním a dále se menu okrajově upraví pro vegany, kteří nekonzumují nic 

živočišného původu.  

Umístěním tohoto podniku existuje jistota, že z hlediska nabídky ubytovacích služeb je 

zde stále velká poptávka. Výhodná je zejména poloha, a to díky velkému množství 

přírodních a kulturních míst, která jsou klientelou vyhledávána. 

Přidáním několika doprovodných služeb jako bude wellness, vyžití pro děti, plánovaná 

půjčovna koloběžek a jiných dalších služeb se můžeme od konkurence odlišit a získat si 

tím své zákazníky. 

Poslední složkou silných stránek, na které velmi významně záleží, je personál, který by 

měl být milý, ochotný a vstřícný. Zaměstnanci budou převážně mladého kolektivu, jinak 

bude podnik tvořen převážně rodinnými příslušníky. Mimo jiné mají v gastronomickém 

provozu zkušenosti, a to by se mohlo promítnout i do tohoto podniku, kde bude hlavním 

zákazník a bude se vše přizpůsobovat vždy jeho potřebám. 

 

3.4.2 Slabé stránky 

Největším problémem, který tento podnik bude doprovázet, je sezónnost dané lokality  

a zejména též konkurence, která je v dané oblasti poměrně vysoká. Nachází se zde řada 

míst, která nabízejí podobné služby a je potřeba se určitým způsobem odlišit a zviditelnit. 

Co se týče sezónnosti, tak si podnik bude zakládat na tom, aby se rozšířila jeho dobrá 
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pověst po okolí a navštěvovali ho zákazníci v průběhu celého roku, kteří sídlí v určité 

blízkosti podniku. Ubytovací služby se zřejmě celoročně využívat nebudou, nicméně se 

plánují týdenní programy jak pro děti, mladé, tak i seniory.  

Podnik bude závislý na přílivu zákazníků, tak bude třeba zajistit povědomí o nově 

začínajícím podniku. 

Vstupní náklady jsou další složkou slabých stránek, které nebudou nikterak nízké a musí 

se počítat, že návratnost investice bude relativně dlouhá.  

Nedostatečná zkušenost s vedením podniku bude zpočátku náročnou činností a bude 

potřeba se poradit s odborníky a nastudovat poměrně dost informací, aby člověk získal 

povědomí, jak má správně podnik vést.  

 

3.4.3 Příležitosti 

Růst poptávky po kvalitním stravování v dnešní době významně roste a populace začíná 

více přemýšlet nad svým zdravím. Lidé začínají přehodnocovat své životní zvyklosti  

a učí se dbát nejen o sebe, ale o celkový dopad na životní prostředí. S tím je spjato právě 

kvalitní stravování, a to by mohlo být příležitostí pro prodej, pokud bude podnik nabízet 

kvalitní kuchyni z čerstvých a lokálních surovin bez použití nejrůznějších dochucovadel. 

Může se tím lehce odchýlit od konkurence, která v okolí nemusí na tento prvek tolik dbát.  

Další příležitostí je spojení stravování s ubytováním, kdy je pro potenciálního zákazníka 

pohodlné se ubytovat tam, kde mu bude nabídnuta i možnost stravy. Tento fungující 

proces se umocní možností mnoha nabízených doprovodných služeb, které budou tvořit 

multifunkční komplex a každý si zde bude moci najít své.  

S růstem spotřeby domácností se zvyšuje i záliba navštěvování turistických míst a ve 

spojení s nízkou inflací by mohl být nárůst hostů zřetelnější. Stát podporuje malé a střední 

podniky v jejich začínajícím podnikání, tak i tuto skutečnost lze pojmout jako určitou 

příležitost. 
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S růstem cestovního ruchu v této oblasti a zároveň přílivem zahraničních hostů se tento 

projekt vybízí k realizaci. 

Dodavatelé tvoří hlavní zásobovací systém a bez vzájemné spolupráce by nebylo možné 

dojít k obchodu. Apelovat by se mělo na důvěru a úctu mezi obchodními partnery, tím 

prohlubovat vztahy a mít jistotu dodání a bezproblémového obchodování. 

 

3.4.4 Hrozby 

Při začínajícím podnikání je velkou hrozbou nedostatek zkušeností, které podnikatel 

doposud nenabyl. Může se projevit jak špatným sestavením plánu, hospodařením 

s finančními prostředky nebo jinými dalšími problémy, které mohou nastat. 

Silnou hrozbou je velké množství konkurence, jež se v okolí vyskytuje a poskytuje 

podobné služby, jak už bylo několikrát zmíněno a také vstup nového konkurenta, který 

může přijít s lepší cenou nebo se zajímavější nabídkou poskytovaných služeb. 

Další hrozbou je uvedení podniku na trh služeb a jeho následná marketingová propagace, 

kterou bude nutné určitými podpůrnými nástroji zhotovit. Bez jakékoli reklamní činnosti 

by se podnik nemusel dlouho zviditelnit, a tím by přicházel o tržby a následné zisky. 

Dlouhodobě by to pro něj mohlo být smrtelné, a proto je nutné hned ze startu zajistit 

několik dílčích nosičů reklamy.  

Zavedení nového podniku a jeho následná propagace, která nám přivede jistou klientelu 

je třeba si získat, aby mohli dále šířit kladné recenze. Hodnocení zákazníků je jednou 

z klíčových prvků, na kterém se staví dobré jméno podniku.  

Legislativní změny také do určité ovlivňují podnikatelské prostředí a může se jednat jak 

o upravení hygienických norem, po zaměstnávání pracovníků přes prosté placení daní. 

Zákony jsou neustále novelizovány a je třeba dbát na jejich dodržování.   

Závěrem lze říci, že je významné si udržovat kladné vztahy s dodavateli, protože bez nich 

by nebylo možné tvořit požadované hodnoty. 
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3.4.5 Shrnutí SWOT analýzy 

Příslušná tabulka nám znázorňuje veškeré vnější a vnitřní faktory ovlivňující fungování 

našeho budoucího podniku. Obecně se SWOT analýza využívá při shrnutí kompletní 

analytické části práce a stručně a přehledně ilustruje silné a slabé stránky podniku včetně 

příležitostí a hrozeb. 

Tab. 6: Tabulkové znázornění SWOT analýzy (Vlastní zpracování) 

 Pomocné Škodlivé 

V
n

it
řn

í p
ů

vo
d 

Silné stránky 

- kvalitní kuchyně 

- pohodlné ubytování 

- ostatní doprovodných služeb 

- výhodná lokalita a dostupnost 

- příjemné domácí prostředí 

- možnost se jakkoli 

přizpůsobit zákazníkovi 

Slabé stránky 

- nedostatek zkušeností s 

podnikáním 

- sezónnost 

- vysoká konkurence 

- obavy z dobré reputace 

- vysoké vstupní náklady 

- závislost na zákaznících 

V
n

ěj
ší

 p
ů

vo
d 

Příležitosti 

- velké množství turistů 

- růst poptávky po kvalitním 

stravování 

- růst spotřeby domácností 

- nízká míra inflace 

- podpora malých a středních 

podniků 

- nárůst poptávky po službách 

 

Hrozby 

- nedostatek zkušeností  

- substituty a konkurence 

v okolí 

- vstup nové konkurence 

- zavedení lepších cen a služeb 

- špatná marketingová 

propagace 

- nezájem veřejnosti 

- legislativní změny 

- špatné hodnocení zákazníků 

- ztráta dodavatele 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY A ŘEŠENÍ 

Tato část bakalářské práce se věnuje návrhu a následnému řešení podnikatelského záměru 

na vybudování výletní restaurace s penzionem v turisticky vyhledávané lokalitě 

Jihomoravského kraje. Jsou zde provedeny základní kroky, které jsou potřebné pro 

dosažení všech cílů zahrnující popis podniku, marketingový plán, potřebný finanční plán, 

hodnocení rizik spojených s tímto projektem a závěrem návratnost této investice.  

 

4.1 Základní údaje o společnosti 

Společnost bude založena za účelem nabídky stravovacích a ubytovacích služeb na 

turistické tepně jižní Moravy. Předmětem podnikání je otevření výletní restaurace 

s penzionem, který má podobu rodinného podniku a zajišťuje uspokojování potřeb 

zákazníků. V rámci rozšiřování doprovodných služeb bude společnost 

konkurenceschopná. 

Sídlo:    Dolní Věstonice 37, okres Břeclav 

Vlastník:   Pavla Čechová, narozena 10. 11. 1992 

Forma podnikání:  společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:  hostinská činnost, ubytovací služby 

 

4.2 Popis a umístění podniku 

Cílem podniku bude vytvářet maximální zisky s co nejnižšími náklady a vybudovat si 

dobré postavení na trhu. Toho lze dosáhnout pouze za předpokladu uspokojování přání  

a potřeb zákazníků, protože pouze spokojený zákazník udělá tu nejčistší a nejlepší 

reklamu. Je tedy potřeba stanovit si interní dílčí cíle a těch se držet. 
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Popis podniku 

Výletní restaurace lákající svým umístěním zákazníky na domácí českou kuchyni 

z kvalitních a sezonních surovin. Dále se zde budou hosté moci těšit na tyto služby: 

- poctivá, kvalitní a lokální kuchyně, 

- speciality na grilu, 

- nabídka veganských a bezlepkových pokrmů, 

- znamenité palačinky, domácí dezerty a sezónně výroba zmrzliny, 

- výborné pivo, víno a domácí limonády, 

- lahodná výběrová káva a sypané čaje, 

- vinný sklípek s nabídkou místních vín, 

- posezení na zahrádce ve dvoře, 

- zázemí pro rauty, svatby a společenské události, 

- relaxace v atraktivní části Jihomoravského kraje. 

 

Celková plocha prostoru pro restauraci činí 200 m2, přičemž 50 m2 tvoří kuchyně, bar, 

skladovací prostory a sociální zařízení. Zbývající část je místem pro hosty. Kapacita je až 

60 míst k sezení včetně barových židlí.  

Penzion nabízí svým hostům komfortní dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky  

a také apartmány s možností až dvou přistýlek. Celková kapacita činí 20 pevných lůžek 

s možností pěti přistýlek, vlastní sociální zařízení, lednicí a televizí. Hosté mají možnost 

využít stravování ve formě snídaně nebo polopenze, podávané přímo v restauračním 

zařízení. Nabídka ubytování je následující: 

- 7x dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby, možnost přistýlky (2+1), 

- 1x apartmán pro 2 osoby, možnost 2 přistýlek (2+2), 

- 1x apartmán pro 4 osoby, možnost 2 přistýlek (4+2). 

 

Z hlediska zkvalitňování služeb bude penzion doplňovat následující soubor 

doprovodných služeb. Do budoucna se plánuje tyto služby postupně rozšiřovat. Těmito 

službami jsou: 
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- úschovna kol, 

- Wi-Fi a parkování zdarma,  

- wellness služby (sauna, vířivka apod.), 

- zázemí pro rodiny s dětmi (hřiště pro děti, dětský koutek), 

- biliard, stolní fotbal, šipky, společenské hry, 

- možnost zapůjčení pétanque a jiných společenských her (míče, rakety na 

badminton, kuželky apod.), 

- půjčovna koloběžek (vyhlídkově). 

 

Umístění podniku 

Stávající budova pro budoucí podnikání se nachází na adrese Dolní Věstonice 37 a její 

celková plocha činí 567 m2. K ní náleží rovinatá zahrada o velikosti 850 m2, relaxační 

zázemí pro wellness, dvůr s venkovním posezením a vinný sklípek. Objekt je situován při 

hlavní cestě směrem na Pavlov a Nové Mlýny v těsné blízkosti nástupního stanoviště 

turistické stezky na Pálavu.  

 

Obr. 11:Umístění podniku (Zdroj: www.mapy.cz, 2017) 
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Realizační plán 

Plánuje se celková přestavba objektu, která bude mít následující podobu. Rekonstrukcí 

1.NP získáme prostor pro restauraci, včetně kuchyně a zázemí. Postupná nadstavba 2.NP 

a 3.NP bude vytvořena pro penzion a jedné ubytovací jednotky pro správce 

(viz příloha 5). 

 

4.3 Marketingový plán 

Marketingový mix podniku vede ke zvýšení zájmu ze strany zákazníka, a proto je velmi 

důležité se touto charakteristikou 4P zabývat.  

Produkt 

Produktem tohoto podniku bude několik služeb, které na sobě mohou, ale nemusí být 

závislé. Restaurace se bude specializovat na výrobu chutných pokrmů z kvalitních  

a čerstvých surovin. V této kategorii bude nabídka denního menu, aktuálních pokrmů dle 

sezónnosti, domácích dezertů včetně zmrzliny, grilovaných specialit, domácích limonád 

a mnoho dalšího. To vše v upravené bezlepkové podobě, kde si na své přijdou i vegani. 

Sortimentem restaurace bude tedy vše, co se bude z provozu prodávat (viz příloha 2). 

Dalším nabízeným produktem budou ubytovací služby a doplňkové služby, které v rámci 

prodeje budou nabízeny. Dvoulůžkové pokoje budou vybaveny jednou rozkládací 

přistýlkou koupelnou, Wi-Fi, TV, lednicí a fénem. Apartmány budou v porovnání 

s pokoji prostornější a komfortnější a budou mít vlastní kuchyňský kout a stůl 

s požadovaným počtem židlí. 

Celý prostor restaurace a penzionu bude nekuřácký s možností využití kuřáckého koutku 

venku ve dvoře. Bezplatné Wi-Fi připojení bude k dispozici pro všechny zákazníky po 

celý den. Bude k dispozici možnost vypůjčení denního tisku, množství informačních 

letáků, mapek okolí a ostatních reklamních letáků na barové recepci. 
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Cena 

Za cenu se považuje určitá suma, která bude stanovena dle konkurence na trhu podobných 

služeb. Ceník ubytování by neměl překročit stávající konkurenci, protože je třeba 

zpočátku získat klientelu. Zároveň by měla být určitá návratnost investice, takže je třeba 

poskládat výši ceny v rozumném poměru.  

Tab. 7: Ceník ubytování (Vlastní zpracování) 

Ceník ubytování a služeb penzionu (květen-září) 
Dospělá 
osoba 

Děti do 12 
let 

7x Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou (osoba/noc) 590 Kč 450 Kč 

1x Dvoulůžkový apartmán se dvěma přistýlkami 
(os./noc) 

750 Kč 500 Kč 

1x Čtyřlůžkový apartmán se dvěma přistýlkami 
(os./noc) 

690 Kč 490 Kč 

Snídaně 100 Kč 100 Kč 

Polopenze 230 Kč 180 Kč 

Poplatek obci Dolní Věstonice  30 Kč 0 Kč 

Zvíře 50 Kč  

Dítě do 3 let ZDARMA   

Wellness zahrnuto v ceně ubytování (sauna, vířivka) 

 

Stanovení ceny produktů restaurace bude mít zásadní vliv v konkurenčním boji, nicméně 

citlivost zákazníků na stanovené dražší ceny za kvalitnější služby jsou předem ověřené 

v rámci dotazníkového šetření a nemělo by tedy v případě nastavení vyšších cen 

překvapit. Produkty budou kalkulovány dle nákladů na pořízení zboží a obchodní marži  

Ostatní služby jsou zatím z kalkulací vynechané, jelikož se zpočátku bude zaměřovat na 

kvalitu restaurace a služeb penzionu. Do budoucna se plánuje rozšířit sekci wellness, 

specializovat se na půjčovnu koloběžek KOSTKA a dalšího sortimentu.  

Distribuční cesty 

Distribuční kanály začínají již při zásobování podniku a jsou základním prvkem pro 

obchodovatelnost. Nutností tedy je nejprve zajistit potřebné suroviny a materiál pro 

výrobu produktů a služeb. Prostředníkem při zásobování se stává dodavatel, který 
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požadavek objednávky zajistí a tím podniku dodá nezbytné prostředky pro vytvoření 

výkonu. Poté je nutné tyto suroviny zpracovat, aby je bylo možno zobchodovat.  

Při výběru dodavatele je třeba brát zřetel zejména na kvalitu, nikoli na kvantitu zboží  

a s pečlivostí na základě výběrového řízení udělat rozhodnutí, kdo se stane obchodním 

partnerem. Lze předpokládat, že určitý druh zboží se bude zajišťovat nákupem ve 

velkoobchodech. Bude se dbát na kvalitu masa, vajec, ryb, zeleniny a ovoce. Podpora 

malých a středních podniků je v dnešní době také velmi důležitá a tím spíše pro tento 

směr stravování přínosná. V lokalitě je jistě mnoho farmářů, se kterými by bylo výhodné 

navázat spolupráci.  

Předběžnými dodavateli se pro tuto chvíli jeví tito kandidáti: 

- Makro (běžný koloniál), 

- MANEO (alkoholické a nealkoholické nápoje, drogerie), 

- Balmeto (obalový materiál), 

- Maminčino koření (koření bez soli, glutamátu a chemických konzervantů), 

- SD Živá voda Schaumannovka (živá voda z Jeseníků), 

- Kroutil s.r.o. (prodej vajec), 

- Rybníkářství Pohořelice (prodej ryb). 

Pro zachování plynulosti chodu je nutné navázat s obchodními partnery silné lidské  

i profesní vazby založené na důvěře. Sezónní dodavatelé se mohou měnit dle poptávaného 

druhu surovin. 

Propagace 

Formu marketingové propagace bude třeba značně promyslet, neboť je klíčová pro příliv 

potenciálních hostů. Minimálně co se týče ubytování je významné si vybudovat povědomí 

o tom, že se zde tato služba nachází.  

Formy propagace:  

- Sociální sítě (Facebook, Instagram, Twitter), 

- webové stránky, 

- slevové portály – dárkové poukazy (slevomat.cz), 
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- pronájem reklamní plochy, 

- přímá propagace pro firemní teambuilding. 

 

Sociální sítě budou průběžně doplňovány o nejaktuálnější informace týkající se 

každodenních záležitostí jako je denní menu, aktuální nabídky, sezónní a kulturní akce  

a zároveň zde budou obsaženy důležité informace týkající se samotného podniku (adresa, 

otevírací doba, ceník apod.).  

Cena celkem     Zdarma 

Webové stránky budou jednoduché, přehledné a informativní pro širokou veřejnost. 

Budou obsahovat základní údaje o podniku, jeho koncept, fotogalerii, informace  

o nabídce služeb, ceník a do budoucna se plánuje spustit možnost online rezervací.  

Cena celkem     20 000 Kč 

Spolupráce s internetovým portálem Slevomat.cz zajistí podporu prodeje, ale také 

zviditelnění pro určitý druh klientů. Tato propagace je pouze krátkodobého charakteru.  

Cena celkem     22 % provize z prodeje 

Reklamní plocha bude mít informační a navigační úkol v okolí podniku.  

Cena (infošipka na stožáru)   600 Kč 

Cena (navigační reklama flex)  1300 Kč 

Cena celkem    1900 Kč 

4.4 Provozní plán 

Podnik plánuje provozovat tuto činnost ve dvou režimech dle sezónnosti, aby byl chod 

podnikání co nejefektivnější.  
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4.4.1 Otevírací doba 

V letním provozu bude podnik otevřen všech sedm dní v týdnu s rozdílem prodloužení 

provozní doby v pátek a sobotu, kdy se bude předpokládat větší množství zákazníků. 

Zimní provoz bude omezen na večerní otevírací dobu a servírování snídaní pro ubytované 

hosty. Po domluvě při větší skupině lidí bude kuchyň připravovat i občerstvení pro tyto 

hosty. Plánují se zde pobyty pro seniory, které se budou konat v pracovní týden. 

Letní provoz (květen-září)  neděle – čtvrtek  10:00 – 22:00 

pátek – sobota  10:00 – 24:00  

Zimní provoz (říjen-duben)  pondělí – sobota 16:00 – 22:00 

neděle   zavřeno 

Penzion bude v provozu po celý rok, takže zde se otevírací doba nebude nikterak 

omezovat. Specifikovat by se mohla pouze doba příjezdu a odjezdů hostů, a to takzvaný 

check in a check out.  

Check in od 14 hodin do konce provozní doby restaurace. 

Check out do 10 hodin.  

 

4.4.2 Personál 

Personál je velmi významnou složkou tohoto podnikání. Nejen, že nám vytváří dobré 

jméno podniku a svým fungováním je pro chod nepostradatelný, ale musí na něj být také 

spolehnutí. Personál musí být řádně kvalifikovaný a zodpovědný, jinak se můžeme 

rozloučit s dobrou pověstí. Je nezbytné personálu plně důvěřovat a dodat mu sílu a chuť 

pro nás pracovat. Hrozby, které nám personál může způsobit jsou v tomto ohledu 

nevyčíslitelné. Personál je zásadní součást našeho podnikání a najít schopné  

a zodpovědné kolegy není v dnešní době vůbec jednoduché.  

Pro plynulý chod provozu bude potřeba celkem následující sestava zaměstnanců: 

- 1x vedoucí provozu, 

- 2x kuchař, 
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- 2x obsluha, 

- 4x pomocná síla, 

- 1x uklízečka, 

- 1x správce objektu. 
 

Vedoucí provozu  

Za vedoucího provozu se bude považovat člověk, který bude mít na starost celý chod 

podniku. Tuto činnost bude zatím vykonávat majitel podniku, který si sám bude dohlížet 

na kvalitu poskytovaných služeb, práci personálu, objednávání zboží, inventarizaci zboží 

a mnohé další každodenní činnosti spojené s plynulým chodem restaurace a ubytovacích 

služeb. Vzhledem k tomu, že vedoucím bude zároveň i majitel, bude mít stálý přehled  

o tom, co se v jeho podniku děje a mohlo by se tím zabránit různým nekalostem ze strany 

zaměstnanců. Bude se zde zdržovat každodenně a tím pádem může efektivně a rychle 

řešit případné problémy, které se mohou vyskytnout. Dále bude zastávat pozici přijímání 

hostů a tím se stará i o hosty penzionu. Tato činnost bude obnášet rezervace na ubytování, 

platby za služby, předávání pokojů a bude rozdávat instrukce ohledně provozního řádu.  

Kuchař 

Do této funkce bude potřeba najít schopného, samostatného a zodpovědného člověka, 

který bude zastávat funkci nejen v kuchyni, ale bude se projevovat iniciativně a jeho 

kreativita se promítne do celé aktuální nabídky pokrmů. Jeho náplň práce bude 

doprovázet i starost o grilované či uzené speciality, přípravu sladkých dezertů, rautů apod. 

Jeho úlohou bude také dohlížet na kvalitu vydaných pokrmů, na školení personálu 

ohledně aktuální nabídky a celková organizaci v kuchyni včetně komunikace 

s personálem restaurace a pomocnou sílou. Praxe v oboru bude výhodou, ale nikoli však 

podmínkou.  

Obsluha 

Nejdůležitějším kritériem u obsluhy bude ochota pracovat a být svým vystupováním 

příjemný a vstřícný k hostům. Budou mít na starost obsluhování celé restaurace včetně 

zahrádky, příprava teplých a studených nápojů a komplexně budou uspokojovat 
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zákazníky na co nejvyšší úrovni. Každá směna bude mít svého vrchního číšníka, který 

bude dohlížet na plynulost a bude mít zodpovědnost za určité provozní činnosti. Pokud 

nebude k dispozici vedoucí provozu, budou zastávat funkci přijímání hostů. 

Pomocná síla 

Pomocná síla bude vypomáhat v časech a na místech, dle potřeby. Bude k dispozici jako 

obsluha a výpomoc v kuchyni. Bude nápomocná při přípravě pokrmů, jejich vydávání  

a případnému roznášení zákazníkům. Může však být vedením nařízena na jinou aktuální 

činnost, která bude potřebná.  

Uklízečka 

Povinnosti uklízečky budou v každodenním ranním úklidu restaurace s kuchyní 

a sociálních zařízení ještě před otevřením provozu. Následně se bude starat o čistotu 

pokojů na penzionu, výměně ručníků a ložního prádla.  

Správce 

Správce bude mít za úkol kontrovat technický stav celého zařízení, mít dohled nad 

veškerým vyřizováním závad a bude komplexně tento objekt udržovat. Mělo by se jednat 

o rodinného příslušníka, který by v místě podnikání bydlel a tím se neustále nacházel na 

tomto místě v případě, že by bylo cokoli potřeba udělat. Jeho náplň práce nelze zcela 

specifikovat, záleží na okolnostech, co bude potřeba v danou chvíli u dělat. 

 

4.5 Harmonogram realizace podniku 

Harmonogram popisuje časovou návaznost dílčích činností, které musí být před 

zahájením provozu splněny a charakterizuje dobu trvání samotného kroku. Harmonogram 

zahrnuje také marketingovou podporu, která je dlouhodobého charakteru a nelze zde 

uvádět délku trvání. Zakončením časové posloupnosti je samotné zahájení provozu.  

Celková doba provozování této činnosti je vyhlídkově stanovena na 20 let.  
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Tab. 8: Harmonogram před zahájením provozu (Vlastní zpracování) 

Název kroků Délka trvání (dny) 
Zaměření a plán podnikání  30 
Založení s.r.o., administrativa 30 
Žádost o úvěr 10 
Pořízení pozemku 15 
Návrh na přestavbu 30 
Stavební povolení 90 
Rekonstrukce 360 
Nákup vybavení 14 
Hygienické schválení 30 
Kolaudace 20 
Dovybavení podniku 7 
Nábor a zaškolení pracovníků 35 
Podpis pracovních smluv 14 
Nákup zboží 5 

 

Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci bude doba zahájení víceméně orientační, nelze předem 

s jistotou stanovit celkovou dobu rekonstrukce. Časový náročnost na celkovou 

rekonstrukci by neměla přesáhnout 1,5 roku. Slavnostní otevření by mělo připadnout na 

leden 2019.   

4.6 Finanční plán 

Ekonomickou reálnost celého projektu predikuje finanční plán projektu, který bude 

sestaven před zahájením podnikání, aby byl k dispozici jednoduchý přehled o tom, jak  

a z čeho se bude financovat.  

 

4.6.1 Zdroje financování 

Financování projektu bude z velké části tvořeno rodinným vlastnictvím, zbývající část se 

bude financovat bankovním úvěrem  

Vlastní zdroje: 12 000 000 Kč 

Bankovní úvěr: 8 000 000 Kč 
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Základní údaje o úvěru: 

- výška sjednaní hypotéky: 8 000 000 Kč, 

- úroková míra: 4,02 %, 

- délka úvěru: 15 let, 

- počet splátek v roce: 12, 

- pravidelná splátka za měsíc: 59 255,25 Kč, 

- pravidelná splátka za rok: 711 063 Kč, 

- celkem zaplaceno 10 665 944,24 Kč, 

- zaplacené úroky: 2 808 031,17 Kč. 
 

Tab. 9: Splátkový kalendář (Vlastní zpracování, zdroj: www.idnes.cz) 

Rok Splátka  Úrok  Úmor  Hypotéka 

0    8 000 000,00 Kč 

1 720 535,41 Kč 321 600,00 Kč 398 935,41 Kč 7 601 064,59 Kč 

2 720 535,41 Kč 305 562,80 Kč 414 972,61 Kč 7 186 091,97 Kč 

3 720 535,41 Kč 288 880,90 Kč 431 654,51 Kč 6 754 437,46 Kč 

4 720 535,41 Kč 271 528,39 Kč 449 007,03 Kč 6 305 430,44 Kč 

5 720 535,41 Kč 253 478,30 Kč 467 057,11 Kč 5 838 373,33 Kč 

6 720 535,41 Kč 234 702,61 Kč 485 832,80 Kč 5 352 540,52 Kč 

7 720 535,41 Kč 215 172,13 Kč 505 363,28 Kč 4 847 177,24 Kč 

8 720 535,41 Kč 194 856,53 Kč 525 678,89 Kč 4 321 498,36 Kč 

9 720 535,41 Kč 173 724,23 Kč 546 811,18 Kč 3 774 687,18 Kč 

10 720 535,41 Kč 151 742,42 Kč 568 792,99 Kč 3 205 894,19 Kč 

11 720 535,41 Kč 128 876,95 Kč 591 658,46 Kč 2 614 235,73 Kč 

12 720 535,41 Kč 105 092,28 Kč 615 443,13 Kč 1 998 792,59 Kč 

13 720 535,41 Kč 80 351,46 Kč 640 183,95 Kč 1 358 608,64 Kč 

14 720 535,41 Kč 54 616,07 Kč 665 919,34 Kč 692 689,30 Kč 

15 720 535,41 Kč 27 846,11 Kč 692 689,30 Kč 0,00 Kč 
 

4.6.2 Zahajovací rozvaha 

Zahajovací rozvaha je sestavena dle rozdělení vlastního kapitálu ke kapitálu cizímu. 

Odečtením peněžních prostředků na zahájení činnosti, které činí 57 150 Kč jsme dosáhli 

celkový vlastní kapitál. Ostatní položky jsou rozděleny dle kategorií, které jsou pro ně 

příslušné, přičemž finanční majetek nám tvoří prostředky na úhradu nákladů na provoz. 
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Tab. 10: Zahajovací rozvaha (Vlastní zpracování) 

Aktiva Pasiva 
Dlouhodobý majetek 17 847 685 Kč Vlastní kapitál 11 942 850 Kč 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 

17 847 685 Kč Vlastní kapitál 11 842 850 Kč 

Oběžná aktiva 1 995 165 Kč Cizí zdroje 8 000 000 Kč 
Zásoby 0 Kč Bankovní úvěr 8 000 000 Kč 
Finanční majetek  1 125 720 Kč   

Krátkodobý finanční 
majetek 

869 445 Kč   

*pokladna 9 445 Kč   

*běžný účet 860 000 Kč   

Aktiva celkem 19 842 850 Kč Pasiva celkem 19 842 850 Kč 
  

Odpisy 

Hodnota dlouhodobého majetku přechází ve formě odpisů do nákladů a řadí se podle 

odpisových skupin 1–6. Využita je varianta rovnoměrného odepisování a jejich jednotlivé 

odpisové skupiny včetně dob odpisování uvádí tabulka (viz příloha 6).  

 

Tab. 11: Hodnota odepisovaného majetku (Vlastní zpracování) 

Hodnota odepisovaného majetku 

Odpisová 
skupina 

Doba 
odpisování 

Odpisy 

1. 3 roky  

2. 5 let 1 757 853 Kč 
3. 10 let  

4. 20 let  

5. 30 let  

6. 50 let 15 710 670 Kč 
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4.6.3 Náklady na zahájení provozu 

Náklady spojené se zahájením provozu zahrnují prostředky na založení společnosti se 

kterými souvisí několik správních kroků. Následně je možné zahájit podnikatelskou 

činnost nákupem hmotných aktiv.  

 

Tab. 12: Náklady na zahájení provozu (Vlastní zpracování) 

Náklady na zahájení provozu 
Položka Cena 

Finanční prostředky potřebné k založení firmy 57 150 Kč 

Vklad základního kapitálu 50 000 Kč 
Notářský zápis 5 000 Kč 
Výpis z rejstříku trestů 50 Kč 
Výpis z katastru nemovitosti 100 Kč 
Zápis do obchodního rejstříku 2 000 Kč 

Finanční prostředky na pořízení majetku 17 947 685 Kč 

Nákup nemovitosti od RK 4 970 000 Kč 
Provize RK  203 770 Kč 
Rekonstrukce (kvalifikovaný odhad) 10 500 000 Kč 
Daň z nabytí nemovitosti  198 800 Kč 
Pořízení vybavení a surovin 1 975 115 Kč 
Náklady celkem 17 904 835 Kč 

Celkové náklady na zahájení provozu jsou 17 904 835 Kč. 

 

Náklady na pořízení vybavení jsou detailně zpracovány (viz příloha 4) a následující 

tabulka slouží jako souhrn všech těchto použitých finančních prostředků. Vybavení 

restaurace nezahrnuje počáteční nákup surovin. 
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Tab. 13: Souhrn pořízení vybavení a surovin (Vlastní zpracování) 

Pořízení vybavení a surovin 

Druh Celkem 

Vybavení penzionu (textilie) 95 455 Kč 

Vybavení penzionu (nábytek) 123 640 Kč 
Vybavení penzionu 
(spotřebiče) 

96 840 Kč 

Vybavení restaurace 1 506 000 Kč 

Ostatní vybavení objektu 153 180 Kč 

Celkem 1 975 115 Kč 

Celkové náklady na pořízení vybavení a surovin do provozovny jsou 1 975 115 Kč. 

 

4.6.4 Předpokládané náklady 

Předpokládaná prognóza nákladů umožňuje zobrazit finanční váhu mezi náklady  

a výnosy pro budoucí měsíce či roky.  

Mzdové náklady 

Mzdové náklady jsou vykalkulovány v tabulkách níže a jsou rozděleny dle sezónnosti  

a pracovního poměru. 
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Tab. 14: Mzdové náklady v sezóně (Vlastní zpracování) 

Mzdové náklady v sezóně 

Pozice Počet  
Hodinová 

mzda 
Měsíční 
mzda  

Mzdy 
celkem 

SZP  
Mzdové 
náklady 
celkem 

HPP             

Vedoucí 
provozu 

1   20 000 Kč 20 000 Kč 6 800 Kč 26 800 Kč 

Kuchař 2 120 Kč 18 960 Kč 37 920 Kč 12 893 Kč 50 813 Kč 

Obsluha 2 80 Kč 12 640 Kč 25 280 Kč 8 595 Kč 33 875 Kč 

Celkem        63 200 Kč 28 288 Kč 111 488 Kč 

DPP             
Pomocná 
síla, obsluha  

2 70 Kč 10 500 Kč 21 000 Kč   21 000 Kč 

Pomocná 
síla, kuchyň 

2 70 Kč 10 500 Kč 21 000 Kč   21 000 Kč 

Uklízečka 1 110 Kč 6 600 Kč 6 600 Kč   6 600 Kč 
Správce 
objektu 

1   8 000 Kč 8 000 Kč   8 000 Kč 

Celkem       56 600 Kč   56 600 Kč 
Celkem 
HPP a DPP   

        168 088 Kč 

Mzdy celkem v sezóně činí 168 088 Kč. 
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Tab. 15: Mzdové náklady mimo sezónu (Vlastní zpracování) 

Mzdové náklady mimo sezónu 

Pozice Počet  
Hodinová 

mzda 
Měsíční 
mzda  

Mzdy 
celkem 

SZP  
Mzdové 
náklady 
celkem 

HPP             

Vedoucí 
provozu 
(jednatel) 

1   20 000 Kč 20 000 Kč 6 800 Kč 26 800 Kč 

Kuchař 2 120 Kč 9 360 Kč 18 720 Kč 6 365 Kč 25 085 Kč 

Obsluha 2 80 Kč 6 240 Kč 12 480 Kč 4 243 Kč 16 723 Kč 

Celkem       51 200 Kč 17 408 Kč 68 608 Kč 

DPP             
Uklízečka 1 110 Kč 3 300 Kč 3 300 Kč   3 300 Kč 

Správce 
objektu 

1   8 000 Kč 8 000 Kč 
  

8 000 Kč 

Celkem       11 300 Kč   11 300 Kč 

Celkem 
HPP a DPP   

        79 908 Kč 

Mzdy celkem mimo sezónu činí 79 908 Kč. 

Roční mzdové náklady včetně SZP jsou 937 696 Kč. 

 

Provozní náklady 

Celková výše měsíčních finančních prostředků potřebných pro provozování činností 

plyne ze zjištění dle průměrných hodnot spotřeby a ze soukromých zdrojů. Ostatní 

provozní náklady zahrnují pohonné hmoty a další nerozepsané úhrady. 
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Tab. 16: Měsíční provozní náklady (Vlastní zpracování) 

 

 

Měsíční provozní náklady činí 186 043 Kč. 

 

Náklady na pořízení zboží a suroviny  

Vynaložené náklady na doplňování stavu zásob se bude odvíjet podle výše tržeb z prodeje 

zboží a výrobků. Nákup surovin je 35 % tržeb.  

Předpokládané výnosy pro první rok podnikání jsou 2 437 350 Kč a z toho nákup ve výši 

35 % činí 853 072 Kč. 

 

Souhrn celkových provozních nákladů 

Tabulka s následujícími údaji zobrazuje nákladové zatížení pro srovnání s prvním rokem, 

kdy se plánuje rekonstrukce, to má za následek, že nebudou potřeba žádné přímé náklady 

a ostatní náklady spojené s prodejem. 

 

 

Měsíční provozní náklady 
Energie (voda, plyn, elektřina, teplo) 55 000 Kč 
Pojištění 1 800 Kč 
Telefon a internet 950 Kč 
Svoz odpadu 1 200 Kč 
Nákladové úroky 26 800 Kč 
Vedení účtu  260 Kč 
Marketing  1 900 Kč 
Dárkové poukazy 7 000 Kč 
Ubytovací poplatky 20 000 Kč 
Účetnictví 1 500 Kč 
Odpisy  63 333 Kč 
Ostatní provozní náklady  6 300 Kč 
Celkem  186 043 Kč 
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Tab. 17: Souhrn celkových provozních nákladů (Vlastní zpracování) 

Celkové provozní náklady 

2018  
(rekonstrukce) 

2019 
(provoz) 

Druh nákladu 
Celkem 
měsíčně 

Celkem 
ročně 

Celkem 
měsíčně 
(mimo 
sezónu) 

Celkem 
měsíčně 
(sezóna) 

Celkem ročně 

Přímý materiál   26 933 Kč 132 909 Kč 853 076 Kč 

Přímé mzdy   51 200 Kč 63 200 Kč 674 400 Kč 

SZP   17 408 Kč 28 288 Kč 263 296 Kč 

Přímé náklady 
celkem 

  95 541 Kč 224 397 Kč 1 790 772 Kč 

Spotřeba 
energie  

55 000 Kč 660 000 Kč 55 000 Kč 55 000 Kč 660 000 Kč 

Pojištění 1 800 Kč 21 600 Kč 1 800 Kč 1 800 Kč 21 600 Kč 

Telefon a 
internet 

950 Kč 11 400 Kč 950 Kč 950 Kč 11 400 Kč 

Svoz odpadu 1 200 Kč 14 400 Kč 1 200 Kč 1 200 Kč 14 400 Kč 

Vedení účtu 260 Kč 3 120 Kč 260 Kč 260 Kč 3 120 Kč 

Marketing  0 Kč 1 900 Kč 1 900 Kč 22 800 Kč 

Dárkové 
poukazy 

 0 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč 84 000 Kč 

Ubytovací 
poplatky 

 0 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 240 000 Kč 

Účetnictví 1 500 Kč 18 000 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 18 000 Kč 

Režijní mzdy   11 300 Kč 56 000 Kč 359 100 Kč 

Ostatní 
provozní 
náklady 

6 300 Kč 75 600 Kč 6 300 Kč 6 300 Kč 75 600 Kč 

Nákladové 
úroky 

26 800 Kč 321 600 Kč 25 464 Kč 25 464 Kč 305 563 Kč 

Režijní 
náklady 
celkem 

93 810 Kč 1 125 720 Kč 132 674 Kč 177 374 Kč 1 815 583 Kč 

Provozní 
náklady 
celkem 

93 810 Kč 1 125 720 Kč 228 215 Kč 401 771 Kč 3 606 355 Kč 
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4.6.5 Předpokládané měsíční výnosy 

Celkové výnosy podniku budou tvořeny tržbami za prodej zboží, vlastních výrobků 

restaurace a služeb penzionu. Do budoucna se plánuje rozšířit podnik o další doprovodné 

služby, které se budou financovat z plánovaných výnosů.  

Tržby pramení z interních informačních zdrojů konkurence v podobném sektoru 

podnikání a také na základě konzultací s jinými podnikajícími subjekty.  

Následující tabulka znázorňuje maximální obsazenost a využitelnost služeb ubytování  

a stravování. Následně jsou hodnoty převedeny dle procentuálního očekávání, které se 

následně člení na dvě kategorie dle sezónnosti. Všechny hodnoty jsou průměrem 

maximalizace denních tržeb. 

 

Tab. 18: Obsazenost penzionu a využití služeb (Vlastní zpracování) 

Obsazenost penzionu a využití služeb 

Služba 100% 60% 10% 

7x 2+1 10 325 Kč 6 195 Kč 1 033 Kč 
1x 2+2 2 250 Kč 1 350 Kč 225 Kč 
1x 4+2 3 450 Kč 2 070 Kč 345 Kč 
Celkem 16 025 Kč 9 615 Kč 1 603 Kč 
Snídaně 3 100 Kč 1 860 Kč 310 Kč 
Polopenze 7 360 Kč 4 416 Kč 736 Kč 
Průměr 5 230 Kč 3 138 Kč 523 Kč 

 

Z uvedeného je zřejmé, jakých tržeb lze denně dosáhnout a tyto informace jsou použity 

pro plánované výpočty výnosů, kterými se zabývá následující tabulka. Další dílčí prvky 

kalkulace se skládají z dárkových poukazů, do kterých se zahrnuje spolupráce 

s marketingovou společností. Propočty plynou z prodaných kusů dárkových balíčků za 

určité období a náleží pro ně daná procentuální výše.    
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Tab. 19: Plánované výnosy penzion (Vlastní zpracování) 

Mimo sezonu (říjen-duben) Tržba/den Počet dní Celkem 
Dárkové poukazy 962 Kč 1 962 Kč 
Ubytování 1 603 Kč 30 48 075 Kč 

Strava 523 Kč 30 15 690 Kč 

Celkem denně 3 088 Kč   

Celkem měsíčně   64 727 Kč 

Celkem ročně mimo sezónu   453 089 Kč 

Sezóna (květen-září) Tržba/den Počet dní Celkem 
Dárkové poukazy 1 135 Kč 1 1 135 Kč 

Ubytování 9 615 Kč 30 288 450 Kč 

Strava 3 138 Kč 30 94 140 Kč 

Celkem denně 13 888 Kč   

Celkem měsíčně   383 725 Kč 

Celkem ročně sezóna   1 918 625 Kč 
 

Plánované výnosy restaurace se dělí na dárkové poukazy a na průměrnou útratu 

zákazníka, která byla zjištěna dle průzkumu konkurence a vyhodnocení s odborníky 

pohybující se v oboru gastronomie.  

 

Tab. 20: Plánované výnosy restaurace (Vlastní zpracování) 

Mimo sezonu (říjen-duben) 
Průměrná 

cena Počet Celkem 
Dárkové poukazy 368 Kč 1 368 Kč 
Průměrná útrata s jídlem  230 Kč 5 1 150 Kč 
Průměrná útrata bez jídla  120 Kč 13 1 560 Kč 
Celkem denně   3 078 Kč 
Celkem měsíčně  25 76 950 Kč 
Celkem ročně mimo sezónu   538 650 Kč 

Sezóna (květen-září) 
Průměrná 

cena Počet Celkem 
Dárkové poukazy 418 Kč 1 418 Kč 
Průměrná útrata s jídlem  240 Kč 30 7 200 Kč 
Průměrná útrata bez jídla  70 Kč 72 5 040 Kč 
Celkem denně   12 658 Kč 
Celkem měsíčně  30 379 740 Kč 
Celkem ročně sezóna   1 898 700 Kč 
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Předpokládané výnosy z provozování restaurace za první rok jsou 2 437 350 Kč. 

Předpokládané výnosy z provozování penzionu za první rok jsou 2 371 739 Kč. 

Celkové tržby z poskytovaných služeb ubytování a stravování pro první rok podnikání 

činí 4 809 064 Kč. 

 

4.6.6 Výsledek hospodaření 

Z výše sestavených hodnot je možné odhadnout předběžný výsledek hospodaření, který 

se určuje prostřednictvím rozdílů mezi náklady a výnosy, který znázorňuje tabulka níže.  

Na základě vysoké počáteční investice a nulovým ziskům v prvním roce, kdy proběhne 

rekonstrukce, je výsledek hospodaření v prvním roce podnikání v záporných hodnotách. 

V druhém roce uvažujeme o vstupním nákupu surovin a zboží do restaurace a tím se nám 

spotřeba materiálu navýšila o počáteční investici 100 000 Kč.  

Předpokládaná predikce výnosů s přibývajícími roky má rostoucí tendenci a ní rostou i 

odhady nákladů. 
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Tab. 21 Výsledky hospodaření projektu (Vlastní zpracování, Zdroj: www.czechinvest.cz) 
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4.6.7 Cash flow 

Informace udávající peněžní toky v účetním období po dobu předpokládaných deseti let 

popisuje následující tabulka.  

 

Tab. 22: Cash flow (Vlastní zpracování, zdroj: www.czechinvest.cz) 

  
Cash flow 

Druh 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Operativní 
CF 

-1127 1036 1317 1546 1791 1727 1727 1781 1777 1525 

Změny 
čistého 
prac. kapitál 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Provozní 
CF  

-1127 1036 1317 1546 1791 1727 1727 1781 1777 1525 

Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Provozní 
CF 

-1127 1036 1317 1546 1791 1727 1727 1781 1777 1525 

Úvěry k 
pokrytí 
financování 
investice 

8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Splátky 
úvěrů 

721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 

Vlastní 
zdroje 

12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cash flow z 
financování 

19279 -721 -721 -721 -721 -721 -721 -721 -721 -721 

Nákup 
investic 

17848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cash flow 
investiční 

-17848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cash flow 
celkové 

304 315 596 825 1070 1006 1006 1060 1056 804 

Finanční 
majetek 
projektu 

304 619 1215 2040 3110 4116 5123 6183 7239 8043 
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4.7 Rizika spojená s podnikáním  

Hodnocení rizik spojených s podnikáním dokáže odhalit určité nebezpečí, které 

podnikatele mohou potkat. Úkolem je identifikovat hrozby pramenící ze SWOT analýzy, 

která je součástí podnikatelského záměru.  

 

4.7.1 Identifikace rizik 

Rizika spojená se zahájením činnosti podnikání při vybudování výletní restaurace 

s penzionem a jsou následující. 

Nedostatek zkušeností 

Nedostatek zkušeností, které podnikatel doposud nenabyl může mít zásadní vliv na 

fungování podniku, poněvadž jeho schopnosti v řízení společnosti nejsou natolik 

vyvinuté a špatným vedením či hospodařením se může snadno dostat do problémů. Vlivů, 

které ho mohou postihnout je několik a každý druh podnikání s sebou přináší jiný druh 

rizika. Obrana proti tomuto riziku bude vycházet z dobře zpracovaného podnikatelského 

záměru a konzultací s odborníky, podnikající v obdobném sektoru.  

Substituty a konkurence v okolí 

Stávající konkurence a substitutů je v okolí podnikání několik, a proto bude velmi těžké 

se zpočátku s touto rivalitou vypořádat. Přestože klientela v oblasti zaujímá vysokých 

hodnot, neznamená to, že si tento podnik dají hned do povědomí. Za substituty 

považujeme nabídku ubytovacích služeb v okolí a množství restauračních zařízení. 

Prostředky, které budou hrát značnou roli v konkurenčním boji, jsou kvalita služeb, 

cenová politika a marketingový průzkum trhu. 

Vstup nové konkurence 

V této oblasti lze vstup nových konkurentů s nadsázkou očekávat, nelze však stanovit do 

jaké výše. To může ohrozit budoucí výnosy v případě menší návštěvnosti a celkové 

obsazenosti penzionu a restaurace. Z tohoto důvodu se počítá se zavedením strategie na 



86 
 

udržení stávajících zákazníků v rámci různých věrnostních programů, informovanosti  

o pořádaných akcích a jiných dalších výhod. 

Zavedení lepších cen a služeb 

Stávající konkurence či nově příchozí podnikající subjekt může nastolit cenovou válku či 

rozšířit své služby o nové a přitažlivější pro potenciální zákazníky a tím ohrozit 

vybudovanému postavení na trhu. Pokud dojde ke zjištění, že konkurence poskytuje vyšší 

hodnotu, bude potřeba buďto snížit cenu nebo zvýšit kvalitu služeb.    

Špatná marketingová propagace 

Za nepříznivou skutečnost je třeba přijmout fakt, že marketingová komunikace 

k zákazníkovi je základním stavebním kamenem. Zákazník se musí o nabízených 

služkách nějakým způsobem dozvědět. Z hlediska strategie, kde je nižší koncentrace lidí, 

je nutné zavést opatření, která budou upozorňovat na nabízené služby. Reklamní panely, 

navigátory a ostatní marketingové prvky jsou nedílnou součástí. Propagaci mimo místo 

provozu musí zajistit jiné reklamní nástroje, jinak se firma nedostane do povědomí a lidé 

ji nebudou navštěvovat. 

Nezájem veřejnosti 

Z hlediska strategie může dojít k nezájmu veřejnosti z mnoha odlišných důvodů. Jedním 

z nich může být špatné umístění provozovny, horší dostupnost, malá koncentrace lidí, 

nejistota z neznámého místa nebo i vysoká cena za poskytované služby. Důvodů může 

být několik a nedokážeme předvídat, do jaké míry a na jak dlouho bude podnik pro trh 

neviditelný. Nástroj na podporu zvýšení zájmu veřejnosti bude marketingový průzkum, 

z kterého bude patrné, z jakého důvodu se zákazníci neprojevují zájem. 

Legislativní změny 

Mezi vnější faktory ovlivňující plynulý a stálý chod provozu patří legislativní změny, 

které podnikající subjekty nejsou schopny ovlivnit. Stále dochází novelizacím  

a přijímáním nových zákonů, změnám ve vyhláškách a ve výši sazeb daně z přidané 

hodnoty, a to se odráží i cenové politice produktů. Tímto vzniká cenová citlivost 

zákazníků a následná odezva ve formě klesajícího zájmu o produkty a služby. Obrana 
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proti tomuto riziku neexistuje. Firma musí respektovat všechny legislativní změny a dbát 

na jejich dodržování. 

Špatné hodnocení zákazníků 

Budování dobré pověsti v rámci uživatelských ohlasů patří mezi velmi vzácnou přidanou 

hodnotu, která je velmi podstatná při jakémkoliv podnikání. Pozitivní hodnocení 

zviditelňuje podnikatele na trhu zboží a služeb tím přesvědčují budoucí zákazníky, kteří 

se rozmýšlejí o využití služeb. Naopak špatné recenze poškozují dobré jméno firmy  

a silně jsou tím ovlivněny případné výnosy. Rizikům se lze vyvarovat v rámci 

profesionální péče k zákazníkovi, uspokojováním jejich potřeb a v případě nedorozumění 

umožnit nabídnout kompenzaci.  

Ztráta dodavatele 

Odrazující faktor pro zákazníka může být změna dodavatele zapříčiněná jeho ztrátou  

a s tím spojenou nestabilní nabídkou produktů. Dále obecná ztráta dodavatele nevede 

k příznivým podmínkám pro plynulost podniku, protože vynecháním dodávky surovin 

nebude možné vytvářet hodnoty pro koncové zákazníky. Zároveň to povede k časovým 

ztrátám z hlediska hledání nového dodavatele. Proti těmto újmám lze čelit včasnými 

úhradami dodávek a stabilizovanou komunikací. 

 

4.7.2 Kvalifikace rizik 

V následující tabulce jsou zobrazeny hodnoty pravděpodobnosti rizik a následných 

dopadů. 

 

Tab. 23: Kategorizace rizik (Vlastní zpracování) 

Kategorizace rizik 
Hodnota Dopad Pravděpodobnost 

1 Žádný Velmi malá 
2 Malý Malá 
3 Střední Střední 
4 Značný Velká 
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Hodnocení rizik jsou přiřazeny k hodnotám dopadů a pravděpodobností, které popisuje 

následující tabulka. Výpočet výsledného rizika je součin dopadu a pravděpodobnosti. 

 

Tab. 24: Hodnocení rizika (vlastní zpracování) 

Hodnocení rizik 

Zkratka Riziko Dopad Pravděpodobnost 
Hodnota 

rizika 

R1 Nedostatek zkušeností 3 2 6 

R2 
Substituty a konkurence 
v okolí 

4 2 8 

R3 Vstup nové konkurence 3 2 6 

R4 
Zavedení lepších cen a 
služeb 

2 3 6 

R5 
Špatná marketingová 
propagace 

3 3 9 

R6 Nezájem veřejnosti 4 4 16 
R7 Legislativní změny 1 1 1 
R8 Špatné hodnocení zákazníků 4 3 12 
R9  Ztráta dodavatele 2 2 4 

 

Výsledné hodnoty jsou zaneseny do matice rizik, která se člení na čtyři skupiny dle 
důležitosti rizika.  

 

Tab. 25: Matice rizik (Vlastní zpracování) 

Matice rizik 
4   R2 R8 R6 
3   R1/R3 R5   
2   R9 R4   
1 R7       

Dopad/Pravděpodobnost 1 2 3 4 
 

4.7.3 Reakce na rizika 

Pozornost by měla být zaměřena na rizika, která se vyskytují v nejtmavší oblasti, nýbrž 

jsou nejkritičtějším prvkem a mělo by docházet k jejich eliminaci a stanovením určitých 

strategie, vedoucím ke snížení jejich výše. 



89 
 

Do nejrizikovější oblasti se zařazuje nezájem veřejnosti a špatné hodnocení zákazníků, 

které jsou pro firmu velkou hrozbou. Kvalitní marketingové nástroje by měly vést 

k vyššímu zájmu ze stran zákazníků, nicméně zaručit vysokou návštěvnost nelze. Proti 

špatným recenzím se dá zabránit jedině tak, kdy se služby budou nabízet ve stabilně 

vysoké úrovni.  

 

4.8 Hodnocení efektivnosti projektu 

Důležitou součástí celého podnikatelského záměru je zhodnocení efektivnosti projektu, 

které se zaměřuje na dobu návratnosti vložené investice. Výpočet je stanoven dle prosté 

doby návratnosti, která v sobě nezohledňuje časový faktor. Tento typ výpočtu je 

nejjednodušší, zároveň nejméně vhodným ukazatelem, naopak však nejčastěji 

využívaným kritériem (Výpočtová pomůcka EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST 

INVESTIC (II), 2005). 

Výpočty se odrážejí od hodnot dvaceti po sobě jsoucích období.  

Doba návratnosti – PP 

=
 (jednorázové investiční náklady na realizaci úspor)

 ( č í ěž í ) 
 

=
17 848 000
1 471 366

= ,   

Je-li výsledná doba menší než doba životnosti projektu, znamená to, že vynaložená 

investice se v době životnosti projektu vrátí. Tato hodnota je zjištěna pomocí finanční 

kalkulačky (Czechinvest, 2008).  

 

Čistá současná hodnota – NPV 

Metoda čisté současné hodnoty je nejčastějším a nejvhodnějším ukazatelem, který v sobě 

zahrnuje celou dobu životnosti projektu s možností investice i do dalšího projektu  
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a zároveň bere v úvahu hodnotu peněž v čase. Výsledná hodnota udává velikost 

finančního přínosu z investice.  

=  
 ( č  ěž í ℎ ů)

 (1 + )
 

=    č 

r = diskont 

t = pořadí daného časového období 

 

Je-li hodnota výpočtu NPV kladná, lze tuto investici přijmout a projekt je přípustný. 

K výpočtu je použit tabulkový kalkulátor MS Excel (Czechinvest, 2008). 

Vnitřní výnosové procento – IRR 

Ukazatelem rentability pro relativní výnos je hodnota, která poskytuje informace během 

životního cyklu projektu a udává, kolik procent se na projektu vydělá. Bere se v úvahu 

časová hodnota. Výpočet vnitřního výnosového procenta vychází ze vzorce čisté 

současné hodnoty s rozdílem zanedbání vstupní investice.  

=  
 ( č  ěž í ℎ ů)

 (1 + )
−  ( í ) 

=  % 

r = diskont 

t = pořadí daného časového období 

 

Je-li hodnota výpočtu IRR kladná, lze tuto investici přijmout, protože přináší přidanou 

hodnotu. K výpočtu je použit tabulkový kalkulátor MS Excel (Czechinvest, 2008). 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce byl návrh podnikatelského záměru na výstavbu výletní restaurace  

s penzionem v Dolních Věstonicích na území Jihomoravského kraje se záměrem 

zprostředkování gastronomických zážitků pomocí kvalitní domácí kuchyně z lokálních 

surovin. V turisticky významné oblasti bude restaurace a penzion nabízet nadstandartní 

stravovací a ubytovací služby, wellness, vinný sklípek a mnoho dalších kulturních  

a společenských akcí. Celkový koncept se postupně bude doplňovat o doprovodné služby, 

které budou zvyšovat míru uspokojení potenciálních zákazníků. 

Podstatou myšlenky celého projektu bylo poskytnout ucelený pohled na celkovou 

realizaci a současně také zjistit, zda je stanovený plán reálný a konkurenceschopný. 

V současné době se jedná pouze o obecný návrh realizace, s možným přínosem do 

budoucna.  

Podnikatelský záměr je sestaven využitím teoretických poznatků získaných z odborné 

literatury, dále z výsledků provedených analýz, dotazníkového šetření a následně je 

v praktické části provedena modelová situace, zahrnující nejdůležitější faktory.  

Dotazníkové šetření v rámci marketingového průzkumu probíhalo sběrem informací 

formou internetových komunikačních nástrojů a dotazů v blízkém okolí. Výzkum měl za 

úkol stanovit celkový zájem zákazníků a jejich nároky na doprovodné služby, o které by 

se tento komplex postupně rozšiřoval. Na základě tohoto rozboru bylo vyhodnoceno, že 

je projekt z hlediska poptávky po těchto službách smysluplný.  

Praktická část zahrnuje základní informace a směr podnikání, dále pak marketingový  

a realizační plán, finanční plán a hodnocení rizik včetně efektivnosti společnosti. Tato 

stěžejní část celé práce formuje nápady do skutečné podoby a vyhodnocuje fungování 

projektu v řádu dvaceti po sobě jdoucích období. 

Finanční plán zahrnuje náklady a výnosy, které byly odhadnuty dle reálných čísel 

plynoucích z analýzy konkurence. Počítá se tedy pouze jen s jednou verzí a to 

s realistickou.  
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Na základě všech předběžných kalkulací, cash flow a hodnocení efektivnosti projektu se 

plán jeví za realizovatelný. I přes všechna rizika spojená s tímto směrem podnikání 

existují pozitivní předpoklady na výstavbu. Zajištění úspěchu bude však muset 

doprovázet značná marketingová podpora ještě před slavnostním zahájením provozu.    
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Příloha 1: Dotazník (Vlastní zpracování) 

1) Pohlaví 

- Žena  

- Muž 

 

2) Věk 

- Do 18 let 

- 18 – 25 let 

- 25 – 35 let 

- 35 – 50 let 

- 50 a více let 

 

3) Máte rádi Jižní Moravu? 

- Ano   

- Spíše ano  

- Nevím   

- Spíše ne   

- Ne 

 

4) Jak často navštěvujete turistická místa? 

- Více jak 5krát měsíčně 

- 2-4krát měsíčně 

- Jedenkrát měsíčně 

- Maximálně párkrát do roka 

- Jednou za rok 

 

5) Preferujete stravování v turistických oblastech? 

- Ano  

- Spíše ano 

- Nevím 

- Spíše ne 

- Ne 
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6) Jaké ubytovaní upřednostňujete?  

- Hotel 

- Motel 

- Penzion 

- Chatka, bungalov, mobilhome 

- Kemp (stan, karavan, obytné auto apod.) 

 

7) Jaký typ dovolené preferujete? 

- Cykloturistický 

- Turistický 

- Sportovní 

- Kulturně-vzdělávací 

- Odpočinkový 

- Jiné (uveďte) 

 

8) Jaké služby rádi využíváte? 

- Wi-Fi 

- Stravování 

- Wellness (bazén, sauna, vířivka) 

- Zábava (hřiště, kulečník, fotbálek, šipky apod.) 

- Vhodné pro děti (hřiště, koutky, houpačky apod.) 

- Vzdělávací a kulturní program (ochutnávka vín, živá hudba, sezonní akce a jiné) 

- Půjčovna kol a koloběžek 

- Jiné (uveďte) 

 

9) Rozhodněte, co je pro vás důležitější? 

Levné ubytování za babku  x Kvalitnější a lepší ubytování 
Levná a rychlá kuchyně 

(hranolky, párky, 
hotovky, fast food)  

x Plnohodnotné, lokální, 
kvalitní jídlo (dražší) 

Rušnější lokalita (přímo v 
centru dění)  

x Klidnější lokalita (méně rušné 
místo, ale zároveň v 
blízkosti dění) 

Převážně kraj samoty x V blízkosti turistických enter 
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10) Plánuji výstavbu výletní restaurace s penzionem na jižní Moravě, 

konkrétně v Dolních Věstonicích. Co by zvýšilo Váš případný zájem o naši 

novou službu?  

 

11) Jaké změny by podle Vás nejvíce zlepšily stávající podobné služby 

konkurenčních firem (nabídka stravování, ubytování a ostatních služeb...)?  

 

12) Pokud by byla v současnosti k dispozici naše nová služba, jaká by byla 

pravděpodobnost, že ji využijete raději než stávající podobné služby 

konkurenčních firem? 

- 100% 

- 75% 

- 50% 

- 25% 

- 0% 

 

13) Pokud není pravděpodobné, že byste využil/a naši novou službu, uveďte 

prosím proč? 
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Příloha 2: Aktuální nabídka restaurace (Vlastní zpracování) 

Aktuální červnová nabídka  
 

Předkrm 

Kapří hranolky podávané na lůžku trhaného salátku, česneková majonéza  
89,- 

Polévka 

Drůbeží vývar s jarní zeleninkou a kapáním  
49,- 

Hlavní jídla 

Rizoto s chřestem, hráškem, čerstvými bylinkami a citrónovou kůrou, 
parmazán   

159,-  

Grilovaná krkovička naložená v olivovém oleji s rozmarýnem, podávaná se 
sázeným vejcem, bramborové dukátky  

169,- 

Pstruh na grilu v bylinkové krustě, šťouchané brambory  
199,- 

Dezert 

Jahodový koláč s rebarborou a nočkem zakysané smetany  
59,- 

Jogurtová zmrzlina s kousky jahod 
49,- 

Nápoje 

Meduňková limonáda 59,- 
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Příloha 3: Inzerce realitní kanceláře (Prodej penzionu, 567 m2, zdroj: 

www.hyperreality.cz) 

Nabídka inzerce 

Prodej nemovitosti s velkým dvorem, garáží, vinným sklípkem, zahradou 850 m2,  

a zázemím pro podnikání v rekreační oblasti Novomlýnských nádrží, v obci Dolní 

Věstonice, okr. Břeclav. Ve výhradním zastoupení majitelky nabízíme k prodeji za 

účelem podnikání v oblasti cestovního ruchu nemovitost v obci Dolní Věstonice. Je 

situována při hlavní silnici směrem na Pavlov a Nové Mlýny, kolem vedou cyklostezky 

a v blízkosti je nástupní stanoviště turistické stezky na Pálavu. Dům je prostorný, 

navazuje na něj upravený velký dvůr s venkovním posezením a vinným sklípkem. 

Součástí je vybudované relaxační zázemí (wellness), garáž a technická část. Vjezd do 

dvora je z klidné boční uličky. Dům je nově připojen na obecní kanalizaci. Dále navazuje 

rovinatá zahrada 850 m2 vhodná k odpočinku nebo využití pro umístění mobilhoemů k 

ubytování. Obec Dolní Věstonice je díky archeologickému nálezu plastiky Věstonické 

Venuše, díky bezprostřední blízkosti Novomlýnských nádrží a s tím související možností 

rybolovu a vodních sportů, dále díky rozvinutému vinohradnictví a vinařství, velmi 

vyhledávanou. Nachází se zde škola, dopravní dostupnost je zajištěna integrovanou 

autobusovou dopravou s návazností na vlakové spojení. 

 

ID inzerátu:   6123282 

Typ nabídky:   prodej 

Stav nabídky:   Aktivní 

Číslo zakázky:  N68496 

Stát:    Česká republika 

Kraj:    Jihomoravský 

Lokalita:   Dolní Věstonice, okres Břeclav 
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Kategorie:   Komerční objekty 

Podkategorie:   Penziony 

Energetický štítek:  D 

 

Stav nemovitosti:  velmi dobrý 

Užitná plocha:   567 m2 

Zastavěná plocha:  385 m2 

Plocha pozemku:  567 m2 

Druh kontraktu:  výhradní 

Typ budovy:   cihlový 

Počet nadzemních podlaží: 1 

Rok rekonstrukce:  1993 

 

Cena 

4 970 000 Kč + provize 
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Fotografie 
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Příloha 4: Náklady na vybavení (Vlastní zpracování) 

 

 

Vybavení penzionu - textilie 
Druh Ks Kč/Ks Celkem 

Povlak na polštář a peřinu 93  450 Kč 41 850 Kč 

Osuška 93  130 Kč 12 090 Kč 

Ručník 93  35 Kč 3 255 Kč 

Předložka 21  80 Kč 1 680 Kč 

Prostěradlo 93  190 Kč 17 670 Kč 

Polštář 31  210 Kč 6 510 Kč 

Peřina 31  400 Kč 12 400 Kč 

Celkem   95 455 Kč 

 

 

Vybavení penzionu - nábytek 
Druh Ks Kč/Ks Celkem 

Postel válenda 20 2 230 Kč 44 600 Kč 

Rozkládací sedačka 11 1 900 Kč 20 900 Kč 

Noční stolek 20 599 Kč 11 980 Kč 

Skříně 10 990 Kč 9 900 Kč 

Stolek 7 690 Kč 4 830 Kč 

Stůl jídelní 2 1 290 Kč 2 580 Kč 

Židle 17 350 Kč 5 950 Kč 

Stolní lampičky 20 190 Kč 3 800 Kč 

Drobné vybavení koupelny   3 500 Kč 

Drobné vybavení pokoje   15 600 Kč 

Ostatní vybavení   27 400 Kč 

Celkem   123 640 Kč 
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Vybavení penzionu - spotřebiče 
Druh Ks Kč/Ks Celkem 

Televize LCD 9 2 990 Kč 26 910 Kč 

Lednice s mrazákem 9 3 900 Kč 35 100 Kč 

Vysoušeč vlasů 9 390 Kč 3 510 Kč 

Varná konvice 2 350 Kč 700 Kč 

Mikrovlnná trouba 2 990 Kč 1 980 Kč 

Elektrický vařič 2 890 Kč 1 780 Kč 

Pračka 1 8 590 Kč 8 590 Kč 

Myčka 1 7 990 Kč 7 990 Kč 

Sušička 1 8 990 Kč 8 990 Kč 

Žehlička 1 1 290 Kč 1 290 Kč 

Vysavač 1 2 960 Kč 2 960 Kč 

Celkem   96 840 Kč 

 

 

Vybavení restaurace 
Druh Celkem 

Vybavení kuchyně 950 000 Kč 

Vybavení baru 160 000 Kč 

Pokladna + Software 50 000 Kč 

Interiér restaurace 150 000 Kč 

Vybavení zahrádky 90 000 Kč 

Ostatní náklady 20 000 Kč 

Vstupní suroviny a zásoby 0 Kč 

Čistící prostředky 4 000 Kč 

Vybavení sociální zařízení 2 000 Kč 

Zahradní gril 80 000 Kč 

Celkem 1 506 000 Kč 

 

Ostatní vybavení objektu 
Druh Ks Kč/Ks Celkem 

Venkovní sauna 1 129 000 Kč 129 000 Kč 

Relaxační lehátka 10 1 990 Kč 19 900 Kč 

Dřevěná předložka 2 890 Kč 1 780 Kč 

Ostatní doplňky 1 2 500 Kč 2 500 Kč 

Celkem   153 180 Kč 
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Příloha 5: Předběžný nákres realizace (Vlastní zpracování) 
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Příloha 6: Přehled odpisů (Vlastní zpracování) 

 

 Odpisová skupina 2 (5let) Odpisová skupina 6 (50let)  

Rok Zůstatková 
cena 

Roční 
odpis 

Zůstatková 
cena 

Roční 
odpis 

Roční odpis 
celkem 

1 1 757 853 Kč 217 263 Kč 15 710 670 Kč 161 901 Kč 379 164 Kč 
2 1 318 390 Kč 439 463 Kč 15 390 045 Kč 320 625 Kč 760 088 Kč 
3 878 927 Kč 439 463 Kč 15 069 420 Kč 320 625 Kč 760 088 Kč 
4 439 464 Kč 439 463 Kč 14 748 795 Kč 320 625 Kč 760 088 Kč 
5 1 Kč 439 463 Kč 14 428 170 Kč 320 625 Kč 760 088 Kč 
6   14 107 545 Kč 320 625 Kč 320 625 Kč 
7   13 786 920 Kč 320 625 Kč 320 625 Kč 
8   13 466 295 Kč 320 625 Kč 320 625 Kč 
9   13 145 670 Kč 320 625 Kč 320 625 Kč 
10   12 825 045 Kč 320 625 Kč 320 625 Kč 

 


