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Úvod 
 
Podnikatelský plán je dokument, který slouží jako základ pro vedení a řízení 

společnosti, zvyšuje naději úspěchu a snižuje pravděpodobnost neúspěchu společnosti 

na trhu. 

 

Kvalitní zpracování podnikatelského plánu je základním předpokladem pro založení 

úspěšné společnosti, neboť může ovlivnit rozhodnutí potencionálních investorů o 

výhodnosti záměru a  o poskytnutí potřeného kapitálu.  

 

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu, jehož součástí je i 

marketingový plán, plán propagace, ekonomická a finanční analýza společnosti a 

analýza rizik této společnosti 

 

Cílem diplomové práce je sestavit podnikatelský plán pro cestovní a seznamovací 

agenturu, který by napomohl založení úspěšné společnosti. 

 

V teoretické části práce se zabývám základními poznatky týkající se přípravy 

podnikatelského plánu, dále pak jeho samotné tvorby a struktury. S podnikatelským 

plánem úzce souvisí i marketingový plán, plán propagace, ekonomická a finanční 

analýza a analýza rizik, proto tato část práce obsahuje také poznatky z marketingu, 

reklamy a informace týkající se ekonomické a finanční analýzy společnosti a analýzy 

rizik. 

 

V analytické části práce jsem provedla analýzu vnějšího okolí společnosti, swot analýzu 

a analýzu trhu, ve které jsem analyzovala možné konkurenty společnosti, provedla jsem 

analýzu zákazníků a analýzu dodavatelů. 

 

V praktické části práce jsem navrhla podrobný podnikatelský plán pro cestovní a 

seznamovací agenturu Me and You. 
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Cíl a metody diplomové práce 
 
Cílem mé diplomové práce je  zpracování podnikatelského záměru na založení cestovní 

a seznamovací společnosti Me and You.  

Jako dílčí cíle jsem si stanovila:  

• Shromáždit potřebné teoretické poznatky z oblasti podnikatelského plánu, 

marketingu a finanční analýzy. 

• Provést analýzu vnějšího okolí a vnitřních stránek společnosti a dále provést 

analýzu trhu. 

• Navrhnout vhodný podnikatelský plán včetně plánu finančního a 

marketingového. 

 

Ve své diplomové práci jsem použila následující metody: výpočtovou a kvantitativní. 

Důležitá je také metoda srovnávání, při které zjišťujeme co je moc nebo málo, co je 

dobré nebo špatné.  

Při vyhodnocení dotazníků jsem použila matematicko-statistických metod.  
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1 Teoretické poznatky z oblasti podnikatelského záměru 
 
1.1 Příprava  podnikatelského projektu 
 
Základní formou podnikatelské strategie společnosti je příprava a realizace 

podnikatelských projektů. Příprava těchto projektů je primárním předpokladem pro 

dosažení podnikatelského úspěchu [2].    

Přípravu a realizaci podnikatelských projektů můžeme chápat jako sled následujících 

fází: 

- Předinvestiční fáze 

- Investiční fáze 

- Provozní fáze 

 

Každá z těchto fází je důležitá z hlediska úspěšnosti podnikatelského projektu. 

Zvýšenou pozornost si zaslouží předinvestiční fáze, protože úspěch či neúspěch daného 

projektu ve značné míře závisí na informacích, které získáme v rámci zpracování 

technicko-ekonomické studie [2].      

 

1.1.1 Předinvestiční fáze 
 

Předinvestiční fáze se člení do tří etap: 

 

- Identifikace podnikatelských příležitostí 

- Předběžné technicko-ekonomické studie 

- Technicko-ekonomická studie 

 

Identifikace podnikatelských příležitostí – podnikatelské projekty se odvíjejí od 

vyjasnění určitých podnikatelských příležitostí. Takto získané podněty je potřeba 

posoudit a vyhodnotit. Výsledkem vyhodnocení je předběžný výběr příležitostí, kterým 

bude věnována pozornost a vyloučení rizikových či neefektivních projektů. 

Studie podnikatelských příležitostí by měla být poměrně stručná [4].      
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Předběžné technicko-ekonomické studie – jedná se o mezistupeň mezi stručnými 

studiemi příležitostí a podrobnými technicko-ekonomickými studiemi. Struktura i náplň 

předběžné technicko-ekonomické studie je totožná s náplní technicko-ekonomické 

studie. Rozdíl spočívá pouze v detailnosti a hloubce zpracování. Cílem této studie je 

výběr podnikatelské příležitosti, kterou zpracujeme v technicko-ekonomické studii [4].      

 

Technicko-ekonomická studie projektu – tato studie by měla shromáždit všechny 

důležité informace pro zhodnocení projektu a vyústit v rozhodnutí o jeho přijetí či  

zamítnutí. Je základem pro tvorbu podnikatelského plánu [4].      

 

Aby byla společnost úspěšná, měla by disponovat znalostmi a dovednostmi, které ji 

odlišují od konkurence, a dosáhnout tak určité konkurenční výhody. A právě tyto 

specifické znalosti a dovednosti by měla identifikovat technicko-ekonomická studie. 

 

Cílem této technicko-ekonomické studie je podrobné zpracování technických, 

ekonomických, finančních a manažerských aspektů projektu. 

 

Technicko-ekonomická studie se skládá z následujících  složek: 

 

- Analýza trhu a marketingová strategie 

- Popis technologie a velikosti výrobní jednotky 

- Materiálové vstupy a energie 

- Umístění výrobní jednotky 

- Lidské zdroje 

- Organizace a řízení 

- Finanční analýza a hodnocení 

- Analýza rizik 

- Plán realizace [2]      

 

Tato studie by měla odrážet tvůrčí myšlení, měla by hodnotit a formulovat co nejvíce 

variant výrobního programu, velikosti jednotky, technologie, umístění, financování aj., 

a to ve všech svých složkách. Měla by tedy zachycovat nejenom výsledky naší volby  
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jednotlivých prvků podnikatelského plánu, ale i aspekty optimalizačního procesu, které 

k tomuto výsledku vedly.  

 

Při  jejím zpracovávání je potřeba si uvědomit těsnou závislost jednotlivých složek, 

může se stát, že v průběhu zpracovávání jednotlivých složek získáme další informace, 

jejichž vlivem se budeme muset vrátit ke složce předchozí a přepracovat ji [2].      

 

„Příprava technicko-ekonomické studie je proto interakční proces postupného 

zpřesňování jejích jednotlivých prvků s mnoho zpětnými vazbami.“ [2]      

 

1.1.2 Investiční fáze 
 

Investiční fáze zahrnuje velké množství činností, které tvoří náplň vlastní realizace 

projektu. V průběhu investiční fáze je nezbytná kontinuální kontrola a porovnávání 

základních předpokladů, ze kterých technicko-ekonomická studie projektu vycházela 

[4].      

 

1.1.3 Provozní fáze 
 

Na problémy provozní fáze je potřeba nahlížet jak z krátkodobého, tak i 

z dlouhodobého hlediska. Krátkodobý pohled se týká uvedení projektu do provozu, 

dlouhodobý je pohled celkové strategie [4].      
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1.2 Podnikatelský plán 
 

Podnikatelský plán je dokument, který slouží jako základ pro vedení a  řízení 

společnosti. V případě, kdy společnost hodlá pro svůj vznik využít cizí kapitál, 

napomáhá tento dokument k přesvědčení poskytovatelů kapitálu o  výhodnosti a 

návratnosti projektu [4].   

 

Podnikatelský plán zvyšuje naději úspěchu a výrazně snižuje nebezpečí neúspěchu 

projektu [4].  

Podnikatelský plán  by měl být: 

- Stručný, přehledný a realistický 

- Přesvědčivý a srozumitelný, neměl by zacházet do technických detailů 

- Měl by vyzdvihovat výhody produktu či služby pro zákazníka 

- Měl by se orientovat na budoucnost 

- Neměl by zakrývat rizika a slabé stránky projektu 

- Měl by upozornit na konkurenční výhody projektu a silné stránky společnosti 

[4].      

 

1.3 Struktura podnikatelského plánu 
 

Podnikatelský plán by měl obsahovat: 

• Titulní strana 

• Obsah podnikatelského plánu 

• Realizační resumé 

• Charakteristika společnosti  a jejích cílů 

• Průzkum a analýza trhu  

• Marketingový plán  

• Plán organizace a řízení 

• Ekonomická a finanční analýza 

• Analýza rizik 

• Plán realizace 
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1.3.1 Titulní strana 
 

Titulní strana by měla obsahovat název společnosti, označení o jakou společnost se 

jedná a jména hlavních představitelů společnosti. Titulní strana by měla být přehledná a 

neměla by uvádět žádné podrobnosti, měla by mít atraktivní vzhled [1].      

 

1.3.2 Obsah podnikatelského plánu 

 

Obsah podnikatelského plánu následuje hned za titulní stranou. Musí být přehledný a 

umožnit čtenáři rychlou orientaci v podnikatelském plánu. 

 

1.3.3 Realizační resumé 
 

Realizační resumé je první část podnikatelského plánu, zpravidla jej ale zpracováváme 

až v závěru. Součástí realizačního resumé je: 

 

- Název, adresa a právní forma společnosti, kontaktní osoby 

- Charakteristika produktu či služby 

- Popis trhů, na kterých se chce společnost uplatnit a popis distribučních cest 

- Strategické zaměření společnosti na období příštích 3 – 5 let 

- Zhodnocení manažerských zkušenost a kvality pracovníků 

- Finanční aspekty (odhad zisku, velikost potřebného kapitálu) [4]    

 

Kvalita zpracování realizačního resumé často rozhoduje o tom, zda bude investor celý 

plán vůbec číst, nebo jej odloží již po přečtení realizačního resumé. Pokud píšeme 

podnikatelský plán pouze pro vlastní potřebu, není  úloha realizačního resumé tak 

důležitá [7].      
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1.3.4 Charakteristika společnosti a jejich cílů 
 

Tato část podnikatelského plánu by se měla zabývat především budoucností společnosti, 

ale můžeme zde rozebrat i její historii a současný stav. 

 

Součástí této části podnikatelské plánu by měl být: 

- Popis společnosti 

- Popis předmětu podnikání 

- Charakteristika služby 

- Velikost společnosti 

- Umístění společnosti 

- Cíle a možnosti růstu společnosti 

 

11..33..44..11  PPooppiiss  ssppoolleeččnnoossttii    

 

Popíšeme, zda se jedná již o existující společnost, či o společnost vznikající. Jestliže již 

společnost existuje, popíšeme její dosavadní vývoj a současnou situaci. 

 

1.3.4.2 Předmět podnikání společnosti  

 

Popíšeme, v jaké oboru společnost podniká, její hlavní a vedlejší činnost. 

 

1.3.4.3 Charakteristika služby  

 

Musíme vyspecifikovat, v čem služba spočívá a jak funguje, jakým způsobem bude 

služba poskytována a jaké vybavení k tomu potřebujeme. Dále bychom měli 

specifikovat, jakou výhodu přinese našim zákazníkům oproti službě konkurenční a v 

čem je unikátní. 



Podnikatelský záměr cestovní a seznamovací agentury 
 
 

 - 17 -

1.3.4.4 Velikost společnosti 

 

Velikost společnosti je určena především jejím výrobním programem a zvolenou právní 

formou podnikání. Volba právní formy má velký význam pro každou společnost. Jedná 

se o podnikatelské rozhodnutí, které bude mít dlouhodobé ekonomické, právní a daňové 

důsledky. 

 

Velikost ovlivňují i další faktory,  z nichž některé mají charakter omezujících podmínek 

a vymezují určitý interval velikosti výrobní kapacity. Dolní mez velikostí výrobní 

kapacity ovlivňuje tzv. minimální ekonomická velikost, která se uplatňuje zejména ve 

výrobních oborech. Horní mez výrobní kapacity ovlivňují zdrojová omezení a omezení 

trhu [4].      

 

1.3.4.5 Umístění společnosti 

 

Výchozí informace pro umístění společnosti by měly poskytnout předchozí fáze 

technicko-ekonomické studie, ve kterých jsme zvolili základní prvky projektu [2].      

 

V první etapě rozhodování o  umístění společnosti musíme zvážit především danou 

lokalitu a poté vlastní místo v rámci zvolené lokality.  

 

Výběr místa pro naši společnost závisí například na: 

- Druhu podnikání 

- Potřebách zákazníků 

- Nákupních zvycích zákazníků 

- Nákladech 

- Potřebné účinnosti propagace sídla 

- Plánech zástavby a plánech územního rozvoje 

- Ekologických aspektech [5]      
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Pro optimální zvolení našeho místa podnikání bychom si měli položit následující 

otázky: 

- Budou zákazníci přicházet k nám nebo budeme  prodávat u zákazníků? 

- Které dopravní prostředky budou zákazníci obvykle používat? 

- Můžeme počítat s náhodnými kolemjdoucími nebo k nám zákazníci budou 

chodit cíleně? 

- Jak vypadá místo působení našich konkurentů? 

- Musí naše sídlo splňovat měřítka určitého image? 

- Budeme si zvolený prostor kupovat či pouze pronajímat? 

- Poplynou nám z dobré adresy nějaké výhody nebo jen vyšší náklady? [5]      

 

1.3.4.6 Cíle a možnosti růstu společnosti  

 

Sledované cíle musí být reálné, motivující a vyjádřené v konkrétní formě. Měly by se 

vztahovat k období dvou až pěti let. 

 

1.3.5 Průzkum a analýza trhu  

 
Pro rozhodování o základních parametrech projektu, ale i pro konečný úspěch tohoto 

projektu, je důležitá analýza trhu, neboť naše společnost může uspět pouze tehdy, pokud 

bude existovat trh, který příjme naše produkty. 

 

Analýza trhu by měla zahrnovat: 

1) Stanovení cílového trhu projektu – tzn. uvést informace jak o celkovém, tak i o 

našem cílovém trhu. Nejprve si určíme, co je naším celkovým trhem a poté, na který 

cílový trh se zaměříme. Celkový trh zahrnuje všechny myslitelné možnosti využití naší 

služby, ale náš záměr nezahrne všechny potencionální zákazníky, protože ne všichni 

mají stejné potřeby a očekávání. Náš cílový trh budou tvořit lidé, kteří mají z naší 

služby užitek, mají k ní snadný přístup a mohou nám za ni zaplatit [5].      
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2) Analýzu zákazníků – jaké požadavky mají naši zákazníci, proč u nás nakupují?.... 

Musíme určit skupinu zákazníků, kteří nám přinášejí největší zisk a pokusíme se jim 

porozumět. Charakterizujeme si své zákazníky z hlediska pohlaví, věku, národnosti, 

koníčků, vzdělání, životního stylu, povolání, úrovní příjmů, apod. [1].      

 

3) Definovat segmenty trhu – segmentaci trhu můžeme založit na geografických, 

sociálně-demografických a psychologických faktorech. Do geografických faktorů 

zahrnujeme hledisko národnosti, regionu, městském či venkovském původu. Do 

sociálně-demografických kritérií patří například věk, pohlaví, příjem, vzdělání a 

profese.  

 

4) Analýzu tržní konkurence – je potřeba zvážit konkurenční faktory, které budou do 

značné míry ovlivňovat náš podíl na trhu. Je důležité specifikovat rozhodující 

konkurenty na jednotlivých segmentech trhu a jejich sílu. Důležité může být srovnání 

naší společnosti s těmito konkurenty. Dále bychom měli zhodnotit nebezpečí vstupu 

dalších potenciálních konkurentů na trh, případně objevení se substitučních výrobků či 

služeb.  

 

Nejprve si určíme společnosti, které poskytují podobné či stejné služby, dále se pak 

pokusíme určit konkurenty potenciální. Poté rozdělíme konkurenty na hlavní a vedlejší 

a prozkoumáme jejich klady a nedostatky [5].      

 

5) Analýzu distribučních kanálů – měli bychom si určit, zda upřednostníme distribuci 

přímou, případně maloobchod či velkoobchod. Zodpovíme si otázku, kdo budou naši 

dodavatelé. 

 

Kromě analýzy trhu bude analytická část práce zahrnovat SWOT a PEST analýzu. 

  

Vzhledem k rozsáhlosti, bude analytická část podnikatelského plánu zpracována jako 

samostatná kapitola práce. 

 



Podnikatelský záměr cestovní a seznamovací agentury 
 
 

 - 20 -

1.3.6 Marketingový plán  

 

Marketingový plán je součástí celkového podnikového plánu a soustřeďuje se na 

marketingové aktivity podniku na trhu. 

 

Marketingový plán se opírá o marketingovou situační analýzu a skládá se z formulace 

marketingových cílů, z marketingového výzkumu, ze stanovení marketingové strategie 

a z plánu marketingového mixu [16]. Závěrečnou část marketingového  plánu tvoří 

provedení a následná kontrola marketingového plánu. 

 

Sestavení marketingového plánu pomáhá koordinovat činnosti, které napomáhají 

dosažení podnikových cílů, nutí vedení firmy přemýšlet o budoucnosti, umožňuje 

zlepšit komunikaci uvnitř firmy, zajišťuje větší schopnost přizpůsobit se změnám a 

umožňuje průběžné sledování činnosti [9]. 

 

Marketingový plán vytváří  rámec pro celkové plánování firmy a je vodítkem pro 

sestavení reklamního plánu. 

 

1.3.6.1 Formulace marketingových cílů 

 

Tato část marketingového plánu je podrobněji popsána v plánu reklamy 

 

1.3.6.2 Marketingový výzkum 

 

Cílem marketingového výzkumu je získávání, analýza a hodnocení informací o trhu a 

jeho okolí. Konkrétně se může jednat o velikost poptávky, konkurence, případně o 

chování zákazníků. Tyto informace lze získat buď z existujících informačních zdrojů 

(dostupné statistiky a zprávy), nebo pomocí výzkumů (interview, testy, pozorování).  

 

Marketingový výzkum bude zpracován v rámci analytické části práce. 
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1.3.6.4 Marketingový mix 

 

Marketingový mix je soubor úkolů a dílčích opatření, které napomáhají uspokojit 

požadavky zákazníka tak, aby umožnily společnosti dosáhnout jejích cílů [9].      

Marketingová organizace má k dispozici čtyři prvky marketingového mixu, které může 

použít k ovlivnění nákupů spotřebitelů. Hovoříme o 4P – product, price, place a 

promotion. 

 

Product – výrobek 

 

Výrobek je považován za dominantní prvek marketingového mixu výrobních firem. 

Marketingové pojetí výrobku je tvořeno několika úrovněmi: 

 

1. Základní úroveň – základ výrobku tvoří pouze základní funkce, odpovídá na 

otázku kupujícího: „Co chci nakoupit? “. 

 

2. Druhá úroveň výrobku zahrnuje jeho kvalitu, obal a doplňkové funkce, po jejím 

připojení k základní úrovni výrobku vznikne výrobek formální. 

 

3. Třetí úroveň výrobku zahrnuje platební podmínky, poradenství, servis a 

distribuci, po jejím připojení k druhé úrovni výrobků vznikne rozšířený výrobek. 

U některých výrobků či služeb může tato vrstva chybět. 

 

4. Poslední čtvrtá úroveň výrobku zahrnuje značku a image výrobku. Po doplnění 

této vrstvy je výrobek plnohodnotný a konkurence schopný. 

 

V marketingovém pojetí má výrobek dvě strany – na  jedné straně má určité funkční 

charakteristiky, ale na straně druhé je mnoho výrobků atraktivní tím, že jejich 

vlastnictví řadí zákazníky do určité společenské vrstvy či skupiny. Tyto stránky 

výrobků se označují jako funkční a expresivní role výrobků.   
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 Price – cena 

 

Dalším prvkem marketingového mixu je cena. Jedná se o jediný prvek marketingového 

mixu, jehož prostřednictvím společnost realizuje zisk. Správně určená cena dokáže 

zvýšit zisk rychleji než zvýšený objem výroby. 

 

Rozhodování o cenové strategii společností vychází jak ze znalosti faktorů působících 

na ceny, tak ze znalostí odbytového trhu, chování spotřebitelů, analýzy konkurence a 

mnoha dalších faktorů. K tvorbě ceny musíme přistupovat pružně. 

 

Tvorbu cen ovlivňují dvě skupiny faktorů – faktory vnitřní a faktory vnější. Vnitřní 

faktory může společnost sama ovlivnit, ale u faktorů vnějších je jejich ovlivnění 

obtížné, ne-li přímo nemožné.     

 

Do vnitřních faktorů tvorby cen řadíme: cíle společnosti, organizace cenové politiky, 

marketingový mix, diferenciace výrobků a  náklady.  
 

Do vnějších faktorů tvorby cen řadíme: poptávku, konkurenci, distribuční síť, 

ekonomické podmínky a opatření centrálních orgánů. 

 

Nesmíme zapomenout, že cena se skládá z nákladů na poskytnutou službu, z nákladů na 

image společnosti a ze zisku. 

 

 Place – distribuce 

 

Hlavním úkolem distribuce je dodat správný výrobek na správné místo. Zní to velmi 

prostě a jednoduše, ale skutečnost bývá mnohdy složitější. I v případě, že distribuční síť 

je rozvinutá, neznamená to automaticky, že je nám k dispozici pro naše výrobky. Pokud 

je k dispozici i pro naše výrobky, neznamená to, že získáme takové postavení 

v distribučním řetězci, které nám umožní racionální kontrolu nad produktem po celou 

dobu jeho pobytu v tomto řetězci.      
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 Promotion – propagace  

 

Označení promotion se v současnosti používá jako nadřazený pojem pro komunikační 

mix. 

 

Úkolem marketingové komunikace je oslovovat zákazníky a působit na okolí a 

zaměstnance společnosti. 

 

Marketingová komunikace zahrnuje tyto oblasti: reklamu, osobní prodej, podporu 

prodeje, public relations, přímý marketing a sponzoring. Uvedené oblasti marketingové 

komunikace jsou součástí komunikačního mixu. 

 

Samotná propagace společnosti bude rozebrána v plánu reklamy. 

  

11..33..66..55    PPlláánn  rreekkllaammyy  

 

Při vytváření reklamní kampaně musíme nejprve stanovit cíle, kterých má reklama 

dosáhnout a poté sestavíme reklamní plán [11].     

 

Reklamní plán je součástí marketingového plánu, je plánem reklamy,  záznamem všeho 

co bylo a náčrtem toho, co by mělo nastat. 

 

Reklamní plán zahrnuje následující oblasti:  

- Situační analýzu 

- Marketingové cíle 

- Doporučení pro reklamu 

- Doporučení pro média 

- Rozpočet 

- Vyhodnocení 
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Situační analýza  
 

Situační analýza by měla zahrnovat:  

1) Analýzu společnosti a výrobku: V analýze nejdříve stručně popíšeme historii 

společnosti a dále pak popíšeme současnou situaci. Následně bychom zde měli popsat 

konkurenční výrobky, zaměřit se na to, v čem jsou lepší než naše, kde naopak mají 

rezervy, . .  

 

Důležitým prvkem je stručný přehled předchozího plánu reklamy, popis jeho úspěchů či 

neúspěchů. 

 

Cílem této části analýzy je seznámit vedení společnosti se situací na trhu a navrhnout 

mu změny. 

 

2) Hodnocení výrobku: Hodnocení výrobku by mělo být stručné a mělo by se zabývat 

jeho skutečnými charakteristikami. 

 

3) Hodnocení spotřebitelů: Tato část analýzy by měla poskytnout pokud možno přesný 

obraz trhu, pro který je náš výrobek určen, měla by zahrnout vlivy zeměpisné, politické, 

demografické, psychologické, . .  
 

Součástí analýzy spotřebitelů by měly být všechny dostupné údaje o spotřebiteli, které 

by pomohly podat přesnější informace o cílovém trhu [11].     

 

4) Hodnocení konkurence: Jedná se o důležitou část situační analýzy, která nám umožní 

poznat, co dělá naše konkurence, jak asi bude reagovat na naši kampaň. Zde by měly 

být shrnuty jakékoli informace o konkurenci, které nám osvětlí, proč má naše reklamní 

kampaň právě takovou a ne jinou podobu. 
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Marketingové cíle 
 

Marketingové cíle  umožní managementu vidět, jak je plán reklamy sestaven a jak 

pomáhá při prosazení celkových prodejních záměrů. 

 

Marketingové cíle můžeme dělit na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé cíle se 

většinou vážou k následujícímu roku, cíle dlouhodobé zahrnují období od tří do pěti let.  

 

V této části reklamního plánu můžeme popsat i základní prvky marketingového  mixu, 

které společnost v propagaci výrobku použije [11]. 

 

Doporučení pro reklamu 
 

To jakou formu reklamy si nakonec zvolíme, závisí na tom, jaké má mít reklama funkce 

– zda bude veřejnost informovat o novém výrobku nebo přesvědčovat ke koupi právě 

našeho výrobku, či pouze připomínat, že náš výrobek stále existuje.  

 

Ať už je funkce jakákoli, vždy se snaží zvýšit prodej, rozdílná bude pouze forma a 

četnost reklamy a právě tímto se zabývá doporučení pro reklamu.  

 

Doporučení pro média 
 

V této části reklamního plánu bychom se měli zabývat druhy médií, pomocí kterých 

chceme reklamu šířit. 

 

Doporučení médií by mělo zahrnovat: 

1) Klíčový problém médií: Řešíme zde otázku, jak kontaktovat lidi, které médium nám 

v tom pomůže? 

 

2) Cíl médií: Zabýváme se zde předáním konkrétního poselství, které je cílem použití 

média. 
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3) Strategie použití médií: Řešíme zde, které konkrétní médium si vybereme, abychom 

dosáhli našich cílů, dále uvádíme, jak daných cílů dosáhnout a zdůvodňujeme  volbu 

médií. 

 

4) Plán použití médií: Tento plán by měl pojednat o časovém plánu pro každé médium 

zvlášť. Měl by obsahovat přehled výdajů na jednotlivá média a celkovou částku určenou 

pro celou  kampaň. [11]     

 

Rozpočet 

 

Při sestavení rozpočtu může firma využít dvou základních metod: sestavení rozpočtu 

shora a sestavení rozpočtu zdola. 

 

Sestavení rozpočtu shora spočívá v tom, že je na reklamu přidělená určitá částka, která 

se podle stanovených kritérií rozděluje na jednotlivé reklamní projekty.  

 

Sestavení rozpočtu zdola – jedná se  o vykalkulování potřeby finančních prostředků na 

konkrétní reklamní projekty. Základem tohoto přístupu je tzv. účelová metoda, která 

vyčísluje náklady každého schváleného reklamního projektu tak, že se nejdříve stanoví 

konkrétní cíle reklamy, na jejichž základě se určí úkoly, kterými se cíle splní a vyčíslí 

náklady projektů. Součet položek tvoří rozpočet na reklamu.  

 

Mezi další známé a dosti používané metody sestavování rozpočtu reklamního plánu 

patří metoda sestavení rozpočtu procentem z prodeje nebo metoda parity s konkurencí  

 

Při sestavování rozpočtu  je třeba brát v úvahu určité faktory, mezi které patří zejména 

stádium životního cyklu výrobku, podíl na trhu, konkurence, frekvence propagace nebo 

např. nahraditelnost výrobku.  
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Vyhodnocení 
 

Popíšeme zde doporučené metody a uvedeme, jak budeme reklamní kampaň 

vyhodnocovat. 

 

Vzhledem k rozsáhlosti reklamního plánu bude tato kapitola podnikatelského plánu 

zpracována jako samostatná část práce. 

 

1.3.7 Plán organizace a řízení 

 
Kvalita řízení je často považována za nejdůležitější faktor, který zvažují poskytovatelé 

kapitálu. Většina investorů preferuje průměrný produkt zajištěný prvotřídním 

manažerským týmem před prvotřídním produktem s průměrným manažerským týmem.  

 
V této části podnikatelského plánu by tedy mělo být stanoveno, kdo povede podnik, 

jaké má odborné a podnikatelské know-how, jaké jsou jeho profesní zkušenosti a 

úspěchy v daném oboru. 

 

Protože se úspěšná realizace projektu neobejde bez kvalitního týmu lidí, je potřeba se 

v této části podnikatelského plánu zamyslet nad zajištěním pracovních sil s potřebnou 

kvalifikací a dovednostmi, nad delegací pravomoci a odpovědnosti jednotlivých 

pracovníků a nad jejich odměňováním. 

 

Organizační uspořádání jednotky je potřeba řešit v případě rozsáhlejších projektů. 
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1.3.8 Ekonomická a finanční analýza 

 

Ekonomické informace mají velký vliv na přijetí či zamítnutí podnikatelského plánu. 

 

V této části podnikatelského plánu se budu zabývat sestavováním výkazů společnosti a 

finanční analýzou společnosti. Dále nastíním zdroje financování a náklady společnosti. 

 

1.3.8.1 Účetní výkazy společnosti 

 

Do základních účetních výkazů patří rozvaha, výkaz zisku a ztrát a cash flow. Uvedené 

výkazy poskytují základní informace o hospodaření podniku [7].      

 

• Rozvaha 

Rozvahu sestavujeme při vzniku společnosti a v rámci účetní závěrky. 

Rozvaha nás informuje o přehledu majetku společnosti, jeho struktuře a finančních 

zdrojích, ze kterých byl financován. Majetek společnosti představují aktiva a zdroje 

krytí pasiva společnosti. Mezi aktivy a pasivy společnosti musí platit bilanční rovnost 

[7].     

 

• Výkaz zisku a ztrát 

Ve výkazu zisku a ztrát evidujeme vztahy mezi náklady a výnosy společnosti. Náklady 

představují spotřebu materiálu, které společnost vynaložila na získání výnosů. Výnosy 

jsou výsledky činnosti společnosti za určité období [7]. 

 

Výnosy i náklady se ve výkazu zisku a ztrát dělí na provozní, finanční a mimořádné.  

 

Hlavní složkou výnosů výrobního podniku jsou tržby za prodej výrobků a služeb, u 

podniku obchodního je to obchodní marže. Výkony snížené o výkonovou spotřebu a 

tržby za prodej zboží snížené o náklady na prodej zboží tvoří přidanou hodnotu [7].      
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• Cash-flow 

Cash-flow je přehled o příjmech a výdajích, můžeme rozlišovat provozní, investiční a 

finanční cash-flow. Provozní cash-flow sleduje pohyb peněz související s hlavní 

činností, investiční cash-flow sleduje změny v dlouhodobém majetku a finanční cash-

flow sleduje získávání a splácení finančních zdrojů [7].      

 

1.3.8.2 Finanční analýza společnosti 

 

Nejrozšířenější metodou finanční analýzy je analýza poměrových ukazatelů. 

Nejdůležitější  jsou ukazatele rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Zmíním se 

pouze o ukazatelích likvidity a zadluženosti, neboť ostatní ukazatele nebudou 

v praktické části použity. 

 
Ukazatele likvidity 

Likvidita je schopnost podniku dostát svým závazkům. Cílem této části analýzy je 

vyhodnotit pomocí ukazatelů likvidity schopnost podniku splatit v různých okamžicích 

své závazky. 

 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity nám říká, jakou část závazků by společnost byla schopna 

uhradit ze svých pohotových prostředků. Vypočítáme ji: 

 

Okamžitá likvidita = 
závazkyKr
majetekFin

.
.  

 

Doporučené hodnoty pro okamžitou likviditu jsou v rozmezí 0,2 – 0,5. Vyšší hodnoty 

naznačují, že podnik špatně hospodaří s kapitálem. 
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Pohotová likvidita 

Vzorec pro výpočet pohotové likvidity je následující: 

 

Pohotová likvidita = 
závazkyKrátkodobé

zásobyaktivaOběběž −  

 

Ukazatel pohotové likvidity nesmí klesnout pod hodnotu 1. Doporučené hodnoty se 

pohybují mezi 1 – 1,5. 

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát je společnost schopna proměnit svá oběžná aktiva 

v hotovost pro uspokojení svých věřitelů. Vzorec pro výpočet je následující: 

 

Běžná likvidita = 
závazkyKrátkodobé

aktivaOběběž  

 

Doporučená hodnota pro běžnou likviditu je stanovena  2 – 3. 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém společnost využívá k financování své 

činnosti cizí kapitál. [7] 

    

Celková zadluženost 

Vypočítá se dle následujícího vzorce: 

 

Celková zadluženost = 
celkemAktiva

zdrojeCizí  

 

Doporučená hodnota zadluženosti je 50%. 
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Koeficient samofinancování 

Výpočet je následující: 

 

Koeficient samofinancování = 
celkemAktiva
kapitálVlastní  

 

Hodnota by se opět měla pohybovat okolo 50% a její součet s celkovou zadlužeností by 

se měl rovnat 1. 

 

1.3.8.3 Zdroje financování společnosti 

 

Abychom mohli začít s podnikáním, je potřeba získat dostatečné finanční prostředky. 

Finanční zdroje mohou být ve dvou podobách – vlastní a cizí [1].    

 

Struktura finančních zdrojů ovlivňuje jak ekonomickou efektivnost projektu, tak i jeho 

finanční stabilitu. Vlastní kapitál bývá dražší než kapitál cizí, protože zisk projektu je 

zdaněn a dividendy se vyplácejí ze zisku po zdanění, kdežto úroky z úvěrů i leasingové 

nájemné jsou součástí nákladů a snižují tak daňovou základnu, a tudíž i daň samotnou 

[1].   

Podle pravidel financování je potřeba, aby stálá aktiva a převážná část oběžných aktiv 

byla kryta dlouhodobým kapitálem, tzn. kapitálem vlastním a dlouhodobým cizím 

kapitálem. Procentní podíl vlastního kapitálu na stálých aktivech by měl být minimálně 

75% [1].       

  

Cizí zdroje financování mohou mít podobu dlouhodobého či krátkodobého bankovního 

úvěru, případně formu leasingu. 
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•  Dlouhodobé bankovní úvěry 

Poskytují jej banky ve formě termínovaných půjček, může se jednat o  hypotéční či 

investiční úvěr. 

 

• Krátkodobé bankovní úvěry 

Zpravidla se poskytuje ve formě kontokorentního či lombardního úvěru. 

 

• Leasing 

Leasing umožňuje společnosti užívat majetek, aniž by použila vlastní zdroje [7]. 

Můžeme rozlišovat leasing finanční a provozní. 

   

o Finanční leasing 

Při finančním leasingu nájemce uzavře s leasingovou společností smlouvu na pronájem 

nějakého předmětu. Součástí této smlouvy je doba pronájmu, výše splátek a zůstatková 

cena, za kterou nájemce daný předmět odkoupí. Po dobu pronájmu je předmět leasingu 

ve vlastnictví leasingové společnosti, do majetku nájemce se dostane až po skončení 

leasingu a odkoupení za zůstatkovou cenu [1].    

 

o Provozní leasing 

Rozdíl oproti finančnímu leasingu spočívá v tom, že předmět pronájmu nepřechází po 

skončení leasingu do vlastnictví nájemce, ale zůstává majetkem pronajímatele. 

 

1.3.8.4 Náklady společnosti 

 

V této části podnikatelského plánu se budu věnovat kalkulací nákladů, a to jak nákladů 

jednorázových, tak i nákladů pravidelných.  
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1.3.9 Analýza rizik 

 

Součástí každého podnikání je riziko, které je spojeno s vidinou úspěchu na jedné a 

s hrozbou neúspěchu na druhé straně. Důležité je tato rizika rozpoznat a připravit si 

strategii k jejich zvládnutí. 

 

„Podnikatelské riziko lze chápat jako nebezpečí, že skutečné hospodářské výsledky 

podnikatelské činnosti se budou odchylovat od výsledků předpokládaných“ [1]. 

 

Odchylky od chtěného výsledku mohou být způsobeny: změnou poptávky, změnou 

prodejních cen, podceněním investičních nákladů, změnách v okolí společnosti, aj. 

Tyto faktory změn nemůžeme buď ovlivnit vůbec, nebo pouze v omezené míře. Jejich 

vývoj je vždy do jisté míry nejistý [1]. 

 

„Náplní analýzy rizik je zvýšit pravděpodobnost úspěchu a snížit riziko neúspěchu 

podnikatelských projektů“ [1]. 

 

Cílem analýzy rizika je zjistit, které faktory jsou významné a nejvíce ovlivňují riziko, 

jak je riziko velké a jakými opatřeními jej můžeme zmenšit [1].          

 

Řízení rizik zahrnuje následující kroky:  

- Identifikace rizika 

- Kvantifikace rizika – odhadnout pravděpodobnost výskytu a důsledků daného 

rizika 

- Plánování krizových scénářů 

- Monitoring a řízení rizika [6]         

 
Pro zmenšení rizik je nutné se pojistit. Pojištění podnikatelů a průmyslových rizik 

nabízí v dnešní době řada pojišťoven, některé nabízejí i firemní pojištění. 
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Do základní kategorie pojištění podnikatelů a průmyslových rizik zahrnujeme:  

• Pojištění majetku 

• Pojištění odpovědnosti za škodu 

• Pojištění právní ochrany 

• Pojištění finančních ztrát 

• Pojištění pohledávek 
 

1.3.10 Plán realizace 
 

V případě, že již máme zpracovaný podnikatelský plán, se můžeme zamyslet nad jeho 

realizací a zpracovat harmonogram jednotlivých činností. 

 
Plán realizace projektu by měl stanovit: 

- Aktivity které je potřeba zabezpečit 

- Termíny jejich dokončení 

- Osoby odpovědné za jejich realizaci 

- Zdroje financování 

- Výsledky jednotlivých aktivit 

- Vztahy a závislosti mezi jednotlivými aktivitami 

- Kritické aktivity [1]    

 

Aby se plán realizace stal účinným nástrojem kontroly a řízení, je potřeba jej neustále 

aktualizovat a přizpůsobovat změnám vnějších podmínek [4]. 
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2 Návrh na založení cestovní a seznamovací agentury 
 

2.1 Analýza společnosti 
 

Aby byla společnost na trhu úspěšná, je potřeba provést analýzu okolí společnosti  a 

vnitřní analýzu společnosti. Dále je potřeba analyzovat zákazníky, konkurenci a  možné 

dodavatele společnosti, neboť je důležité, aby zakladatelé společnosti měli představu o 

velikosti cílového trhu, o počtu a schopnostech konkurence a o počtu a kvalitě možných 

dodavatelů. 

 

Podnikové okolí jsem analyzovala pomocí SWOT analýzy a externí okolí společnosti 

pomocí analýzy PEST. Dále jsem provedla analýzu trhu, která zahrnuje analýzu 

zákazníků, určení cílového trhu, analýzu konkurence, v závěru analýzy jsem vybrala 

několik možných dodavatelů dopravy.  



Podnikatelský záměr cestovní a seznamovací agentury 
 
 

 - 36 -

2.1.1 SWOT analýza 

 
SWOT analýza patří k nejpoužívanějším analýzám vůbec, zkoumá silné a slabé stránky 

projektu, a dále pak  příležitosti a hrozby, kterým musí společnost čelit. 

 

Silné stránky společnosti 

• Neexistence přímého konkurenta 

v Jihomoravském kraji 

• Zkušenosti v oblasti cestovního 

ruchu 

• Diskrétnost a vysoká úroveň 

poskytovaných služeb 

Slabé stránky společnosti 

• Vysoká konkurence na trhu 

• Při seznamování starší generace 

nelze zaručit rovnoměrný počet 

žen a mužů 

Příležitosti 

• Možnost rozšíření společnosti o 

další služby 

• Proniknutí na nové trhy 

Hrozby 

• Zákazníci neprojeví o naše služby 

zájem a společnost zbankrotuje 

• Substituční služby 

Tabulka č. 1: SWOT analýza 
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2.1.1.1 Silné stránky společnosti 

 

Neexistence přímého konkurenta v Jihomoravském kraji – na jižní Moravě 

neexistuje společnost, která by poskytovala cestovní a zároveň seznamovací služby. 

 

Zkušenosti v oboru cestovního ruchu – Cestovní a seznamovací agenturu jsem se 

rozhodla založit spolu s Mgr. M. Lisovou, která se v oboru cestovního ruchu pohybuje 

již od roku 1992, vlastní prosperující cestovní kancelář a disponuje potřebnými 

zkušenostmi v oboru. 

 

Diskrétnost a vysoká úroveň poskytovaných služeb – oproti internetovým 

seznamkám nabídneme tu výhodu, že fotografie a osobní údaje (ale bez kontaktu) uvidí 

pouze  naši klienti, které podle vlastností a společných zájmů vyhodnotí počítač jako 

vhodné partnery. Kontakt  ovšem  předáme, jen pokud projeví vzájemné sympatie obě 

ze stran. 

 

2.1.1.2 Slabé stránky společnosti 

 

Vysoká konkurence na trhu – Jak v oblasti cestovního ruchu, tak i v oblasti 

seznamování existuje na trhu vysoká konkurence. V Jihomoravském kraji podniká 

v oboru cestování řada cestovních kanceláří a agentur, ale žádná z nich nenabízí zájezdy 

pouze pro svobodné klienty. V oboru seznamování jsou našimi  největšími konkurenty 

internetové seznamky. 

 

2.1.1.3 Příležitosti 

 

Možnost rozšíření o další služby – v případě úspěchu naší agentury na trhu, budeme 

připraveny své služby rozšířit například o poradenské služby, případně rozšíříme 

nabídku zájezdů. 

 

• Poradenské služby – osamělí lidé mají často psychické problémy a se svoji 

samotou se jen těžko vyrovnávají, na své okolí pak mohou působit depresivně, a  

      to jejich možnost seznámit se ještě více snižuje. Těmto klientům nabídneme    
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     odbornou pomoc a radu od psychologa, kterého najmeme na externí spolupráci. 

 

• Rozšíření nabídky zájezdů – na začátku svého podnikání se budeme soustředit 

na zájezdy po Evropě a České republice, ale v případě zájmu více klientů své 

zájezdy rozšíříme na zájezdy do oblíbených turistických destinací po celém 

světě. 

 

Proniknutí na nové trhy – Pokud bude naše společnost úspěšná, budeme tuto možnost 

do budoucna zvažovat. Pravděpodobně bychom se soustředily na Moravskoslezský kraj, 

protože zde je vysoká koncentrace svobodných lidí – z celkového počtu 1 277 412 

obyvatel v roce 2001  zde bylo 265 671 svobodných, 44 305 rozvedených a 14 300 

ovdovělých lidí [21].    

 

2.1.1.4 Hrozby 

 

Neúspěch  na trhu a krach společnosti  – jako pro většinu začínajících podnikatelů, i 

pro nás je neúspěch největší hrozbou, ale vzhledem k tomu, že podobná společnost již 

existuje v Praze a daří se jí dobře, je zde předpoklad úspěchu i pro naši společnost. 

 

Substituční služby – jak jsem se již zmínila, jak v cestovním ruchu, tak i v oblasti 

seznamování existuje na trhu velká konkurence, a tím i množství substitučních služeb. 

U této hrozby doufáme, že klient ocení výhody naší agentury např.: počítačový výběr 

klienta,  diskrétnost a především možnost lépe navázat kontakt při cestování. 
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2.1.2 PEST Analýza 
 

PEST analýza slouží ke zkoumání externího okolí společnosti. Zabývá se zkoumáním 

politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů. 

 

2.1.2.1 Politické okolí  

 

Od 1. 5. 2004 je Česká republika členem Evropské unie a od 1.1.2008 i členem 

Shengenského systému. Již samotný vstup do EU zjednodušil možnost cestování a 

umožnil cestovat do zemí EU pouze na občanský průkaz. S platností Schengenského 

systému odpadají kontroly na hranicích EU úplně, ovšem o to přísnější jsou kontroly na 

hranicích s třetími zeměmi.  

 

2.1.2.2 Ekonomické okolí  

 

Ekonomické okolí je ovlivněno řadou faktorů, mezi nejdůležitější patří například vývoj 

HDP, růst či pokles mezd, vývoj úrokové míry úvěrů, inflace, daně a mnohé další.  

 

• Vývoj průměrné mzdy 

Ve třetím čtvrtletí roku 2007 vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda meziročně o 7,6 

procent na 21 470 K4, což je o 1517 Kč více než ve stejném období roku 2006. Mimo 

růstu mezd se také  zvýšily i ceny a to meziročně o 2,5%[24].    

 

• Daňové změny 

Od 1.1. 2008 vzešla v platnost daňová reforma. Hlavní změnou v dani z přijmu PO 

spočívá ve změně sazby z 24 na 21 %v roce 2008  a na 19 % v roce 2009. 
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• Vývoj kurzu Eura 

Za minulých 12 měsíců poklesla cena Eura z 27,8Kč na 25,15Kč za Euro. Tento pokles 

může mít za následek vyšší zisk cestovních kanceláří, které nakupují v zahraničí 

například ubytování, neboť cena zájezdu je stále stejná, ale ubytování pořídí CK levněji. 

 

Období 1.4.2007 1.5.2007 1.6.2007 1.7.2007 1.8.2007 1.9.2007 

Kč 27,8 27,9 28,2 28,6 27,95 27,6 

Období 1.10.2007 1.11.2007 1.12.2007 1.1.2008 1.2.2008 1.3.2008 

Kč 27,4 26,9 26,2 26,15 25,8 25,1 

               Tabulka č. 2 Vývoj kurzu Eura [26]    
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            Graf č. 1 Vývoj kurzu Eura  
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• Vývoj inflace 

Ve sledovaném období byla nejvyšší inflace v roce 1998 a naopak nejnižší v roce 2003. 

V posledních čtyřech letech se inflace pohybuje do tří procent. 

 

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

% inflace 10 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 

Tabulka č. 3 Vývoj inflace [22]    
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2.1.2.3 Sociální okolí  

 

Sociálními faktory se rozumí především vývoj na trhu práce a zvyklosti lidí. 

 

• Rostoucí nároky na vzdělání  

 S rostoucími požadavky zaměstnavatelů rostou i ambice zaměstnanců na vzdělání. 

Protože je Brno univerzitním městem, neměl by zde být problém nalézt kvalitní 

zaměstnance. 
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• Vývoj nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost v České republice má klesající trend, výjimkou byl rok 2006, kdy míra 

nezaměstnanosti kolísala mezi 7,5 % a 8,2 %. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007 klesla její 

míra pod 6 %. 

 

0

2

4

6

8

10

12

%

1. čt
vtletí 2

005

2. čtvdletí 2
005

3. čt
vtletí 2

005

4. čt
vrtle

tí 2
005

1. čtvtletí 2
006

2. čt
vdletí 2

006

3. čt
vtletí 2

006

4. čt
vrtle

tí 2
006

1. čt
vtletí 2

007

2. čt
vdletí 2

007

3. čt
vtletí 2

007

4. čt
vrtle

tí 2
007

Procentní podíl registrované nezaměstnanosti

 

Graf č. 3 Podíl registrované nezaměstnanosti [24]    

 

Velkým problémem na českém trhu práce  je neochota lidí dojíždět a stěhovat se za 

prací, případně se dále vzdělávat a učit novým věcem. 

 

• Životní styl lidí – lidé jsou příliš zaměstnaní a velkou část života tráví v práci, 

svůj volný čas se ale snaží využít aktivně, například sportem či cestováním 

 

2.1.2.4 Technické a technologické okolí  

 

 Vysoký rozvoj v oblasti informačních technologií měl za následek rychlý rozvoj 

internetu a elektronického obchodu. V souvislosti s vysokým rozvojem v této oblasti 

rostou požadavky na vzdělání zaměstnanců. Mimo dokonalé znalosti oboru se požaduje 

i znalost oborů souvisejících, případně znalost jazyka. 
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2.1.3 Analýza trhu 
 

2.1.3.1 Analýza dodavatelů 

 

Protože nejsme cestovní kanceláří, ale pouze cestovní agenturou, je naše společnost 

nucena využívat služeb externích autodopravců. 

 

V Jihomoravském kraji poskytuje autobusovou dopravu přibližně 90 autodopravců, ale 

pouze někteří z nich vlastní menší autobusy pro 20 – 30 cestujících. K největším 

společnostem na Moravě patří například společnost ČSAD Tišnov, Tourbus, ČSAD 

Kyjov, Blansko, Fourtour, KHK s.r.o., Adosa,  aj . 

 

Potřebné autobusy vlastní jak výše zmíněné společnosti-mimo společnost ČSAD 

Tišnov, tak i společnosti menší například společnost Autobusová doprava Martin Berka, 

Rozsíval, Jíra s.r.o., Haluza, aj. 

 

Výběr vhodného autodopravce je pro  kancelář velice důležitý a kromě ceny je důležité 

zvážit i následující faktory:  

• Dobré jméno společnosti  

• Je společnost plátce DPH? 

• Zkušenosti řidičů 

• Stav a stáří nabízených autobusů 

• Pohodlí cestujících 

• Doplňkové služby, jako například možnost sledování DVD, občerstvení, aj.  

 

Ceny autobusové dopravy 

Ceny pronájmů autobusů se liší dle jednotlivých společností a dle typu a velikosti 

požadovaného autobusu. 

Cena pronájmu menšího autobusu se pohybuje od 17 do 25 Kč na Km + DPH a 

příplatky za čekání, které jsou v rozmezí 200 – 400 Kč za hodinu. 
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Po zvážení ceny a výše jmenovaných faktorů jsem se rozhodla využít služeb dvou 

společností, které poskytují jak vnitrostátní, tak i zahraniční dopravu. 

Pro poznávací zájezdy po České republice a  po Evropě, případně pro transfery využiji 

služeb jedné menší společnosti, se kterou má již Mgr. Lisová zkušenost. Tato společnost 

disponuje potřebnými autobusy, najímá zkušené řidiče, je plátcem DPH a její cenová 

nabídka je velice slušná.  

Pro pobytové zájezdy k moři využiji ve většině případech služby společnosti CZ AD 

Praha. 

 

2.1.3.2 Analýza zákazníků 

 
Zákazníci společnosti Me and You jsou lidé jakéhokoli věku, kteří jsou přes svou 

pracovní vytíženosti, či díky nedostatku příležitostí k seznámení, sami a chtějí to 

změnit. Bude se jednat o lidi mnoha různých profesí, povah, zájmů i vzdělání, budou to 

lidé atraktivní i obyčejní. 

 

Další skupinou lidí, která vyhledá naše služby, budou lidé, kteří se seznamovat nechtějí, 

ale nemají s kým strávit dovolenou a nechtějí cestovat sami.. 

 

Protože bude společnost působit v Brně, budou jejími zákazníci především lidé 

z Jihomoravského kraje. 

 

Dle údajů z roku 2001 žilo v Brně a okolí 539 280 lidí z nichž 231 513 byli svobodní, 

33 939 byli rozvedení a 13 381  ovdovělých [23].   
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Dotazníkové šetření 

 

Součástí analýzy zákazníků je dotazník, který vyplnilo 127 respondentů – 73 žen a 54 

mužů. Věkové rozpětí dotazovaných se pohybovalo mezi 17 – 63 let. 

 

Vyhodnocení dotazníku 

 

1) Mám partnera X jsem sám(sama) 

 

Ženy

38%

62%

Muži

37; 37%

63; 63%

 
Graf č. 4 Odpověď na otázku: Mám partnera X jsem sám(sama) 

 

                 Procento žen, které jsou sami 

                 Procento žen, které mají partnera 

                 Procento mužů, kteří jsou sami 

                 Procento mužů, kteří mají partnerku      

 

Na otázku „Mám partnera X jsem sám(sama)“ odpověděli přibližně dvě třetiny 

respondentů, že jsou sami. 

 

2) Zkusil(a) jste se někdy seznámit přes seznamovací kancelář či jinou formu 

seznamky?  Ano  X  Ne 

 

39% žen a 30% mužů odpovědělo, že Ano a 61% žen a 70% mužů odpovědělo ne. 
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3) Měl(a) byste zájem o profesionální výběr partnera ?  Ano  X  Ne 

Ženy

34%

66%

Muži

29; 29%

71; 71%

 
Graf č. 5 Odpověď na otázku: Měl(a) byste zájem o profesionální výběr partnera ?  Ano  

X  Ne 

 

        Procento žen, které odpověděly ano 

        Procento žen, které odpověděly ne 

        Procento mužů, kteří odpověděli ano 

        Procento mužů, kteří odpověděli ne 

 

O tuto službu projevilo zájem přibližně 34% žen a 30% mužů. 

 

4) Účastnil(a) byste se zájezdu pro nezadané?  Ano  X  Ne 

 

Ženy

42%

58%

 

Muži

 61%

 39%

 
Graf č. 6 Odpověď na otázku: Účastnil(a) byste se zájezdu pro nezadané?  Ano  X  Ne 

 

         Procento žen, které by na zájezd jely 

         Procento žen, které by se zájezdu neúčastnily 

         Procento mužů, kteří by na zájezd jeli 

         Procento mužů, kteří by se zájezdu neúčastnili 

 

Zájezdu pro nezadané by se účastnilo 42% žen a 39% mužů. 
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2.1.3.3 Analýza konkurence 

 

V současné době u nás existuje přibližně 3900 cestovních kanceláří a 100 

seznamovacích agentur, ale jen několik málo z nich poskytuje tyto služby společně. 

 

Naše konkurenty jsem si rozdělila na konkurenty přímé a nepřímé, neznamená to 

ovšem, že nepřímí konkurenti jsou pro naši společnost méně nebezpeční.  

 

Mezi naše přímé konkurenty můžeme zařadit pražskou cestovní a seznamovací agenturu 

Harmonie. Od naší společnosti se liší především místem působnosti a sortimentem 

svých služeb, krom seznamky a zájezdů pro nezadané pořádá i různé večírky, kurzy 

tance a vaření . 

 

Další významnou formou konkurence je konkurence nepřímá. Nepřímou konkurencí 

jsou pro nás cestovní kanceláře a seznamovací agentury především z Jihomoravského 

kraje a internetové seznamky. 

Běžné cestovní kanceláře sice nepořádají zájezdy přímo pro nezadané, ale jejich 

nabídka je široká a ceny jsou často příznivé. Zavedeným CK se jen obtížně konkuruje. 

Výhodou, kterou naše společnost nabízí, je netradiční forma cestování v menší partě 

přibližně stejně starých lidí, kteří nemají partnera nebo kamaráda pro cestování. 

 

Konkurenční seznamovací agentury a kanceláře nabízejí spíše tradiční seznamovací 

služby, například formou večírku či večeře. Nevýhodou takového seznámení může být 

například nervozita a napjatá atmosféra. Při seznámení na výletě tato nervozita odpadne, 

během zájezdu nastává pohodová atmosféra a lepší atmosféra pro navázání kontaktu. 

 

Internetové seznamky nabízejí rychlou možnost podání inzerátu, ale zároveň nejsou 

příliš diskrétní, navíc se pravděpodobně nevyhnete zbytečným schůzkám s nepravými 

lidmi a strávíte hledáním vhodného partnera více času, než při organizovaném výběru 

pomocí počítačové databáze. 
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2.2 Podnikatelský plán 
 

Cílem této části diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu pro cestovní a 

seznamovací agenturu Me and You. V podnikatelském plánu je podrobně popsána 

charakteristika společnosti – o jakou společnost se jedná, jaké poskytuje služby, její 

velikost a umístění aj., dále je zde zpracována ekonomická a finanční analýza,  

marketingový plán a  možnost  propagace společnosti, na závěr jsou zanalyzována 

možná rizika pro společnost. 

 
2.2.1 Realizační resumé 
 
Me and you, s.r.o. je cestovní a seznamovací agentura, která vznikne na podzim 2008. 

Jejími zakladatelkami  jsou Nikol Nováková a Mgr. Marta Lisová. 

 

Jak již vyplývá z názvu,  společnost podniká v oblasti služeb, konkrétně v oblasti 

cestovního ruchu a seznamování. 

 

K základním službám společnosti patří zejména: 

 

• Výběr partnera pomocí PC – bude probíhat na základě požadavků především na 

vlastnosti, zájmy a vzhled  potenciálního partnera.  

• Zájezdy pro nezadané – Jedná se o pobytové či poznávací zájezdy, které jsou 

určeny nejen pro zájemce o seznámení, ale i pro ty, kteří rádi cestují a nemají 

s kým. Cílem zájezdů není někoho násilně seznamovat,  zájezdy nabídnou 

bohatý  poznávací i společenský program, ze kterého si každý vybere, co mu 

vyhovuje 

 

Cílem je založit prosperující společnost, která nabídne svým zákazníkům možnost 

netradičního seznámení na zájezdu, nebo seznámení pomocí  výběru partnera pomocí 

počítače. 
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2.2.2 Charakteristika společnosti a jejích cílů 

 
2.2.2.1 Popis společnosti 

 

Me and you, s.r.o. je cestovní a seznamovací agentura, která vznikne na podzim 2008. 

Jejími zakladatelkami  jsou Nikol Nováková a Mgr. Marta Lisová. Základní kapitál 

společnosti tvoří 500 000 Kč, přičemž podíly jsou stanoveny na 51 a 49% ZK. 

Společnost byla založena sepsáním společenské smlouvy. 

 

Při zakládání  společnosti je potřeba postupovat v následujících krocích:  

• Vyžádat si výpis z rejstříku trestů a výpis z finančního úřadu. 

• Sepsat společenskou smlouvu. 

• Složit v bance základní kapitál a sepsat potvrzení správce vkladu. 

• S ověřenými zakladatelskými listinami a se souhlasem majitele nemovitosti, ve 

které budeme podnikat, dojdeme na živnostenský úřad a zažádáme o vydání 

živnostenských listů. Dostaneme živnostenské listy bez DIČ, ale po zapsání do 

OR  je zdarma vymění. 

• Dojít na krajský soud s návrhem na zápis do OR. 

• Registrace na FÚ 

 

Me and You není internetová seznamka, do které se může registrovat každý, pod 

jakýmkoli jménem i věkem, Jedná se o agenturu, která bude pracovat pouze 

s ověřenými údaji  skutečných lidí a zaručí tak jejich solventnost, skutečnou existenci a 

zájem o seznámení. 

 

Zahajovací rozvaha společnosti 

Zahajovací rozvaha 

Aktiva Pasiva 

KFM – 478  000Kč 

Náklady PO – 22 000Kč 

ZK – 500 000Kč 

Tabulka č.4 Zahajovací rozvaha 
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2.2.2.2 Předmět podnikání společnosti  

 

Společnost podniká v oblasti služeb, konkrétně v oblasti cestovního ruchu a 

seznamování - jedná se o cestovní a seznamovací agenturu. Pro provoz této agentury je 

zapotřebí obstarat si živnostenské listy pro provozování cestovní agentury, pro 

průvodcovskou činnost a pro činnost svatebních a seznamovacích kanceláří. 

 

2.2.2.3 Charakteristika služby 

 

Protože se bude společnost snažit o odstranění anonymity a  rizika internetového 

seznamování, vynasnaží se pracovat s lidmi co možná nejvíce osobně, což by  mělo 

zaručit, že její zákazníci budou mít zájem pouze o vážné seznámení. 

 

Při seznamování přes  agenturu je  samozřejmostí zachování naprosté diskrétnosti.  

 

To, že společnost není  internetovou seznamkou, neznamená, že ji zákazníci nebudou 

moci kontaktovat přes internet, bude mít internetové stránky a pokud bude zákazník 

chtít, bude moci zadat své požadavky na partnera i elektronickou cestou, ale pro 

výsledky se bude muset zastavit osobně v sídle společnosti.  

  

K základní službám patří: 

Výběr partnera pomocí databáze klientů v počítači – bude probíhat na základě 

požadavků především na vlastnosti, zájmy a vzhled  potenciálního partnera.  

Tento výběr partnera bude prováděn osobně v kanceláři, případně zasílán emailem do 2 

dnů. Pokud obě strany projeví zájem o toho druhého, dostanou obě strany informační 

email a vzájemné kontakty. 

 

Zájezdy pro nezadané – Jedná se o pobytové či poznávací zájezdy, které jsou určeny 

nejen pro zájemce o seznámení, ale i pro ty, kteří rádi cestují a nemají s kým. Výhodou 

těchto zájezdů je podobná situace těchto lidí, kteří se pak rychleji navzájem seznámí, 

vytvoří přátelskou atmosféru a tím i prostředí pro navázání partnerského vztahu.  

Cílem zájezdů není někoho násilně seznamovat,  zájezdy nabídnou bohatý  poznávací i 

společenský program, ze kterého si každý vybere, co mu vyhovuje. 
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2.2.2.4 Velikost společnosti 

 

Společnost se řadí k malým společnostem. Zakladateli a zároveň jednateli společnosti 

bude Nikol Nováková a Mgr. Marta Lisová. Po zaběhnutí společnosti budou přijati 2 

pracovníci na dohodu o pracovní činnosti, kteří budou v kanceláři, případně jako 

průvodci na zájezdu.  

 

2.2.2.5 Umístění společnosti 

 

Jak jsem se již zmínila v analytické části práce, společnost se bude specializovat na 

Jihomoravský kraj, a proto jsem zvolila jako místo působnosti Brno.  

 

Protože chceme našim klientům poskytnout co nevětší komfort služeb a požadujeme 

osobní setkání s každým jednotlivým klientem, rozhodla jsem se umístit kancelář do 

centra města na ulici Masarykovu, případně na přilehlou ulici. Naše kancelář bude 

pravděpodobně umístěna v patře budovy a na její existenci bude upozorňovat reklamní 

stojan na ulici. Vzhledem ke skutečnosti, že nevlastním takovou sumu, abych si mohla 

vlastní kancelář koupit, budu ji mít v pronájmu.  

 

Příklady pronájmů v Brně 

Ulice Patro m2 Cena nájmu Cena služeb 

Masarykova 3 15 2600 2000 

Solniční 4 24 2700 2300 

Pekařská 2 19 2500 2100 

Tabulka č.5 Příklady pronájmů v Brně [27]    

 

2.2.2.6 Cíle a možnosti růstu společnosti 

 

Cílem je založit prosperující společnost, která nabídne svým zákazníkům možnost 

netradičního seznámení na zájezdu, nebo seznámení pomocí  naší počítačové databáze. 
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Jednou z možností růstu společnosti je její rozšíření i na jiné kraje, poskytování 

poradenských služeb pro páry i jednotlivce, případně pořádání dalších společenských 

akcí pro svobodné. 

 

Společnosti bych doporučila následující krátkodobé a dlouhodobé cíle: 

 

Návrh krátkodobých cílů: 

 

• V prvních třech měsících upoutat zájem cílové skupiny a získat první klienty 

• Do konce prvního roku podnikání rozšířit klientelu, případně přidat některou 

z dalších navrhovaných služeb. 

 

Návrh dlouhodobých cílů: 

 

• Zvýšit povědomí o společnosti a o nabídce služeb. 

• Zajistit spokojenost zákazníků a získat zákazníky nové 

• Během druhého roku podnikání upevnit své místo na trhu, asi o jednu třetinu 

zvýšit ceny seznamovacích služeb a upozornit na sebe opětovnou reklamní 

kampaní. 

• Po třetím roce úspěšné existence rozšířit svou působnost na další kraje, případně 

opět rozšířit své služby. 
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2.2.2.7 Plán organizace a řízení 

 

Na vedení společnosti se bude podílet Nikol Nováková i Mgr. Lisová rovným dílem. 

Protože má Mgr. Lisová zkušenosti s vedením cestovní kanceláře a pořádáním zájezdů, 

bude se starat především o tyto služby. V pořádání zájezdů a při zajištění jejich dopravy 

bude mít rozhodující postavení. 

Nikol Nováková bude mít na starosti seznamovací složku služeb. 

 

Po zaběhnutí společnosti budou přijati 2 pracovníci na dohodu o pracovní činnosti, kteří 

budou buď v kanceláři, nebo na zájezdu. 

  

Při poskytování seznamovacích služeb je důležité dbát na to, jací lidé je poskytují, jaké 

mají vystupování, jak se chovají, jaký mají verbální projev, jestli mají dost odborných 

znalostí, s jakým pracují nasazením a mnohé další faktory. 

 

Tato základní pravidla přístupu lidí k práci zásadně ovlivňují úspěšnost společnosti na 

trhu, proto budou na zaměstnance kladeny vcelku vysoké nároky. 

 

Požadavky na pracovníky: SŠ/VŠ vzdělání, řidičský průkaz sk B, komunikativní znalost 

angličtiny, uživatelská znalost práce s PC, komunikativnost, flexibilita, empatie, 

schopnost bavit lidi, kladný vztah k cestování, příjemný vzhled, průvodcovské zkoušky 

a zkušenosti s vedením jakéhokoli kroužku výhodou. 

 

Protože se nejedná o CK, ale pouze o agenturu, budou na zájezdy najímáni externí 

autodopravci. 
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2.2.3 Ekonomická a finanční analýza společnosti 
 

2.2.3.1 Účetní výkazy společnosti 

 

2.2.3.1.1 Rozvaha 

Pro  společnost jsem sestavila zahajovací rozvahu a rozvahu na následující tři období. 

 

Aktiva společnosti 
 Ozn.  Položka řád.  zahaj 2008 2009 2010 

  AKTIVA CELKEM 1 500 1121 1013 963 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2         

B. Dlouhodobý majetek 3 0 342 249 163 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 0 13 3 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 0 329 246 163 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 23 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 31 478 704 689 726 

C.I. Zásoby 32 0 0 0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 39 0 0 0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 48 0 0 0 0 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 58 478 771 756 793 

D.I. Časové rozlišení 63 22 8 8 8 

Tabulka č.6 Aktiva 

 

Dlouhodobý majetek společnosti – skládá se z dlouhodobého majetku hmotného a 

nehmotného. Majetek společnosti byl pořízen až po jejím založení. 

 

• Dlouhodobý nehmotný majetek - je tvořen pouze softwarem v pořizovací 

hodnotě 15 000Kč. 

 

• Dlouhodobý hmotný majetek – skládá se z automobilu za 300 000 Kč, 

Počítače za 30 000 Kč a  nábytku za 20 000 Kč. 

 

Oběžná aktiva – tvoří je pouze krátkodobý finanční majetek. 

 

• Krátkodobý finanční majetek- je tvořen penězi v pokladně a na účtu. 
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Časové rozlišení – je tvořeno náklady příštích období. V zahajovací rozvaze tato 

položka zahrnuje předem zaplacený nájem 8000 Kč, náklady na sepsání společenské 

smlouvy 6000 Kč, zápis do OR 5000 Kč a poplatky za vyřízení živnostenských listů 

3000 Kč. V následujících třech letech obsahuje položka pouze nájemné placené 

dopředu. 

 

Pasiva společnosti 

Ozn. P o l o ž k a řád. zahaj 2008 2009 2010 

  PASIVA CELKEM 67 500 1121 1013 964 

A. Vlastní kapitál 68 500 346 311 314 

A.I. Základní kapitál 69 500 500 500 500 

A.II. Kapitálové fondy 73 0 0 0 0 

A.III. Rezervní, nedělitelný a ostatní fondy 78 0 0 0 0 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 81 0 0 -154 -189 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 84 0 -154 -35 3 

B. Cizí zdroje 85 0 775 702 650 

B.I. Rezervy 86 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 91 0 0 0 0 

B.III. Krátkodobé závazky 102 0 387 367 373 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 0 388 335 277 

C.I. Časové rozlišení 118 0 0 0 0 

Tabulka č.7 Pasiva 

 

Vlastní kapitál – skládá se ze základního kapitálu, výsledku hospodaření minulých let a 

výsledku hospodaření běžného účetního období 

 

• Základní kapitál – ve všech letech jej tvoří  500 000 Kč. 

 

• Výsledek hospodaření minulých let – v roce 2009 a 2010 je tvořen 

neuhrazenou ztrátou minulých let. 

 

• Výsledek hospodaření běžného účetního období – v roce 2008 a 2009 je 

záporný, kladných hodnot nabývá až v roce 2010. 

 

 



Podnikatelský záměr cestovní a seznamovací agentury 
 
 

 - 56 -

Cizí zdroje – jsou tvořeny krátkodobými závazky a bankovními úvěry a výpomoci. 

 

• Krátkodobé závazky – tvoří je závazky z obchodních vztahů – 70% z ceny 

posledního zájezdu v prosinci (30% je provize agentury) 

 

• Závazky ke společníkům a členům družstva  - 2 x čistá mzda za prosinec 18 875 

Kč. 

 

• Závazky k zaměstnancům - čistá mzda zaměstnanců za prosinec 2009 a 2010. 

 

• Závazky ze SP a ZP – jedná se o SP a ZP zaměstnanců a společníků 

z prosincové mzdy. 

 

• Závazky ke státu - daň z příjmů FO za prosincové mzdy + DPH z provize za 

říjen, listopad a prosinec 

 

Bankovní úvěry a výpomoci – tuto položku tvoří dlouhodobý úvěr 400 000 Kč. 

 

2.2.3.1.2 Výkaz zisku a ztrát 

Ozn. P o l o ž k a  řád. 2008 2009 2010 

I. Tržby za prodej zboží 1       

+ Obchodní marže 3       

II. Výkony 4 1035 3116 3353 

B. Výkonová spotřeba 8 853 2145 2239 

+ Přidaná hodnota 11 182 971 1114 

C. Osobní náklady 12 270 849 967 

D. Daně a poplatky 17 15 3 3 

E. 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 18 23 93 86 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 0 0 0 

F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 22 0 0 0 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

prov.oblasti 25       

IV. Ostatní provozní výnosy 26       

H. Ostatní provozní náklady 27 17 20 20 
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V. Převod provozních výnosů 28       

I. Převod provozních nákladů 29       

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 -143 6 38 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31       

J. Prodané cenné papíry a podíly 32       

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33       

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37       

K. Náklady z finančního majetku  38       

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39       

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40       

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin.oblasti 41       

X. Výnosové úroky 42 1 3 3 

N. Nákladové úroky 43 12 44 37 

XI. Ostatní finanční výnosy 44       

O. Ostatní finanční náklady 45       

XII. Převod finančních výnosů 46       

P. Převod finančních nákladů 47       

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 48 -11 -41 -34 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 49 0 0 1 

XIII. Mimořádné výnosy 53       

R. Mimořádné náklady 54       

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55       

T. 

Převod podílu na hospodářském výsledku 

společníkům 59       

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 60 -154 -35 4 

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 61 -154 -35 4 

Tabulka č.8 Výkaz zisku a ztrát 

 

Tržby za prodej zboží – protože se jedná o společnost poskytující služby, je položka 

nulová. 

 

Výkony – jsou tvořeny tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb. 
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Výkonová spotřeba – je tvořena spotřebou materiálu a energie a službami. 

 

• Spotřeba materiálu a energie – jedná se o spotřebu kancelářských potřeb 

 

• Služby – zahrnují nájemné 100 000 Kč (V 1 roce cca. 33 000Kč) 

                                   telefon + internet 20 000 Kč 

právní služby 5000 Kč (jen v 1.roce) 

                                   zřízení internetových stránek 9000 Kč (jen v 1.roce) 

                                         náklady na sepsání společenské smlouvy 6000 Kč (jen 

v 1.roce) 

                                         náklady na reklamu 171 000 Kč 

                                         náklady  na zájezdy – 2008: 626 000 Kč, 2009: 2040 000 Kč, 

2010: 2159 000 Kč 

 

Osobní náklady – v roce 2008 je tvoří mzdy majitelek společnosti, v roce 2009 mzdy 

majitelek společnosti a jednoho spolupracovníka a v roce 2010 mzdy majitelek 

společnosti a dvou spolupracovníků. 

 

Daně a poplatky – je zde zahrnuta silniční daň 3000 Kč, Zápis do OR 5000 Kč, 

Vyřízení živnostenských listů 3000 Kč. Zápis do OR a vyřízení živnostenských listů se 

týká pouze roku 2008. 

 

Odpisy – jejich výše je spočítána v kapitole 2.2.3.5.1 náklady společnosti. 

 

Ostatní provozní náklady – jedná se o náklady za pojištění 15 000 Kč a povinné 

ručení „Standart“ od České pojišťovny na motor 1,6 - 5 518 Kč za rok. 

 

Provozní výsledek hospodaření – v prvním roce podnikání je záporný, v dalších letech 

stoupá a nabývá kladných hodnot. 

 

Výnosové úroky – tvoří je úroky z bankovního účtu. 

 

Nákladové úroky – tvoří je úroky z přijatého úvěru. 
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Finanční výsledek hospodaření – ve všech letech je záporný. 

 

Výsledek hospodaření za účetní období – V prvních dvou letech podnikání je 

záporný, kladné hodnoty dosahuje až v roce 2010. 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním- V prvních dvou letech podnikání je záporný, 

kladné hodnoty dosahuje až v roce 2010. 

 

2.2.3.2 Finanční analýza společnosti 

 

2.2.3.2.1 Ukazatele likvidity 

 

Okamžitá, pohotová a běžná likvidita 

Rok 2008 2009 2010 

Hodnota ukazatele 1,99 2,06 2,126 

Tabulka č. 9 Okamžitá, pohotová a běžná likvidita 

 

Hodnoty okamžité, pohotové i běžné likvidity jsou ve všech sledovaných letech stejné. 

Hodnoty pro okamžitou likviditu jsou vysoce nad doporučenou hodnotou, což 

naznačuje, že společnost špatně hospodaří s penězi. Hodnoty pohotové likvidity jsou 

lehce nadprůměrné a hodnoty běžné likvidity dosahují doporučených hodnot. 
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2.2.3.2.2 Ukazatele zadluženosti 

 

Celková zadluženost 

Rok 2008 2009 2010 

Hodnota ukazatele 69,13% 69,31% 67,4% 

Tabulka č. 10 Celková zadluženost 

 

Díky faktu, že se jedná o nově vznikající společnost, přesahují hodnoty celkové 

zadluženosti doporučených 50%.  

 

Koeficient samofinancování 

Rok 2008 2009 2010 

Hodnota ukazatele 30,87% 30,69% 32,6% 

Tabulka č. 11 Koeficient samofinancování  

 

Hodnota koeficientu samofinancování by měla být též kolem 50% a součet 

s předchozím ukazatelem by měl být 1. 

 

2.2.3.3 Financování společnosti 

 

Vlastní kapitál společnosti bude financován z vlastních zdrojů, dle poměru rozdělení 

majetkových účastí ve společnosti. 
 

Do začátku podnikání bude nutné vzít si investiční úvěr 400 000 Kč. 
 

Pro půjčku 400 000Kč jsem zvolila investiční úvěr 5 plus, který je určen začínajícím 

podnikatelům. Tento úvěr je určen pro financování hmotného a nehmotného majetku, 

jeho splatnost může být až 10 let a doba fixace je volitelná. Rozhodla jsem se pro dobu 

splacení za 5 let a dobu fixace na 3 roky. Pro tyto zvolené parametry je výše úrokové 

míry stanovena na 7,3% ročně.  

 

Doba fixace  1 rok 2 roky  3 roky  4 roky  5 let  6 let  7 let  8 let  9 let  10 let  

Úroková sazba p.a.  7,10 % 7,20 %  7,30 %  7,40 %  7,40 %  7,50 %  7,50 %  7,60 %  7,60 %  7,60 %  

Tabulka č. 12 Sazba úvěru na zvolené období fixace k 1.1.2008 [25].     
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2.2.3.4 Vývoj tržeb společnosti 

 
Rok 2008 2009 2010 

Tržby v tis. 1035 3116 3353 

Tabulka č. 13 Vývoj tržeb společnosti 

 

V roce 2008 dosahují tržby 1 035 000 Kč a v roce 2009 a 2010 přesáhnou 3 000 000, je 

to zejména vlivem nárůstu pořádaných zájezdů a přílivem nových zákazníků. 

 

2.2.3.5 Kalkulace nákladů  
  

2.2.3.5.1 Náklady vynaložené pouze v prvním roce podnikání 

 

Pro založení společnosti bylo zapotřebí vyřídit si potřebné živnostenské listy, sepsat 

společenskou smlouvu a zapsat společnost do obchodního rejstříku. 

 

Vyřízení živnostenských listů 3 000 Kč 

Sepsání společenské smlouvy 6 000 Kč 

Zápis do OR 5 000 Kč 

Tabulka č. 14 Náklady vynaložené pouze v 1. 

 

V prvním roce je též nutné vytvořit internetové stránky a zařadit se do potřebných 

vyhledavačů. 

 

Vytvoření internetových stránek 9 000 Kč 

Registrace na internetové vyhledavače 4 452 Kč 

Tabulka č 15 Náklady související s internetovou propagací společnosti 
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Pro vybavení kanceláře bude nutné nakoupit počítač s příslušenstvím, software a 

nábytek. Dále jsem se rozhodla koupit firemní automobil.Tento majetek nelze začlenit  

do nákladů najednou, ale musíme ho tam dát postupně pomocí odpisů. 

 

Počítač 30 000 Kč 

Software 15 000 Kč 

Nábytek 20 000 Kč 

Automobil 300 000 Kč 

Tabulka č. 16 Vybavení kanceláře 

 

Výpočet jednotlivých odpisů 

 

Pro odepisování budou použity daňové odpisy. Odpisy budou nákladem i v dalších 

letech podnikání. 

 

Počítač   

 

Vstupní cena: 30 000 Kč 

Odpisová skupina : 1 

Způsob odepisování: rovnoměrné 

 

0,2 * 30 000 = 6 000 Kč (v prvním roce se uznává poloviční odpis) 

0,4 * 30 000 = 12 000Kč (pro druhý a třetí rok odepisování) 

 

Rok 2008 2009 2010 

Výše odpisů 3 000 12 000 12 000 

Tabulka č. 17 Výpočet výše odpisů počítače 
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Kancelářský nábytek 

 

Vstupní cena: 20 000 Kč 

Odpisová skupina : 2 

Způsob odepisování: rovnoměrné 

 

0,11 * 20 000 = 2 200 Kč (v prvním roce se uznává poloviční odpis) 

0,2225 * 20 000 = 4450Kč (pro druhý a třetí rok odepisování) 

 

Rok 2008 2009 2010 

Výše odpisů 1 100 4 450 4 450 

Tabulka č. 18 Výše odpisů kancelářského nábytku 

 

Osobní automobil 

 

Vstupní cena: 300 000 Kč 

Odpisová skupina : 2 

Způsob odepisování: rovnoměrné 

 

0,11 * 300 000 = 16 500 Kč (v prvním roce se uznává poloviční odpis) 

0,2225 * 300 000 = 66 750 Kč (pro druhý a třetí rok odepisování) 

 

Rok 2008 2009 2010 

Výše odpisů 16 500 66 750 66 750 

Tabulka č. 19 Výše odpisů osobního automobilu 
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Software 

 

Vstupní cena: 15 000 Kč 

Délka odepisování: 18 měsíců 

 

Rok 2008 2009 2010 

Výše odpisů 2 500 10 000 2 500 

Tabulka č. 20 Výše odpisů softwaru 

 

 

2.2.3.5.2 Každoročně vynaložené náklady 

 

Do těchto nákladů jsou zařazeny například náklady na nájem kanceláře, telefon + 

internet, kancelářské potřeby,náklady na mzdy, na pohonné hmoty, na povinné ručení, 

na silniční daň, na  reklamu,  úroky z úvěru a na pojištění. 

 

Nájem kanceláře 1 00 000 Kč 

Telefon + internet 20 000 Kč 

Kancelářské potřeby 5 000 Kč 

Mzdové náklady 810 000 Kč 

Náklady na pohonné hmoty 18 000 Kč 

Povinné ručení 5 518 Kč 

Silniční daň 3 000 Kč 

Reklama  166 500 Kč 

Úroky z úvěrů 11 880 Kč 

Úroky z úvěrů 43 757 Kč 

Úroky z úvěrů 37 166 Kč 

Pojištění 15 000 Kč 

Tabulka č. 21 Každoročně vynaložené náklady 
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2.2.3.5.3 Kalkulace mzdových nákladů 

 

Výpočet mezd majitelek společnosti za rok 2008 (v Kč) 

 
Hrubá mzda 25 000 

SP, ZP zaměstnavatel 8750 

Super hrubá mzda 33 750 

Zaokrouhlení 33 800 

Daň 5070 

SP, ZP zaměstnanec 3125 

Sleva na poplatníka 2 070 

Daň po slevě 3 000 

Čistá mzda 18 875 

Tabulka č. 22 Kalkulace mzdových nákladů majitelek společnosti za rok 2008 

 

Výpočet mezd majitelek společnosti za rok 2009 a 2010 (v Kč) 

 
Hrubá mzda 25 000 

SP, ZP zaměstnavatel 8750 

Super hrubá mzda 33 750 

Zaokrouhlení 33 800 

Daň 4225 

SP, ZP zaměstnanec 3125 

Sleva na poplatníka 1 380 

Daň po slevě 2 845 

Čistá mzda 19 030 

Tabulka č. 23 Kalkulace mzdových nákladů majitelek společnosti za rok 2009 a 2010 
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Výpočet mezd spolupracovníků za rok 2009 a 2010 (v Kč) 

 
Hrubá mzda 4 800 

SP, ZP zaměstnavatel 1680 

Super hrubá mzda 6 480 

Zaokrouhlení 6 500 

Daň 813 

SP, ZP zaměstnanec 600 

Sleva na poplatníka 1 380 

Daň po slevě 0 

Čistá mzda 4 200 

Tabulka č. 24 Výpočet mezd spolupracovníků za rok 2009 a 2010 

 

2.2.3.5.4 Náklady na pořádané zájezdy 

 

Nákladem na každý zájezd je doprava, náklady za řidiče, náklady na služby průvodce a 

náklady za ubytování. Ke každému zájezdu je navíc připočtena provize  agentury 30%. 

 

Příklad kalkulace zájezdů 

 
Země Maďarsko Norimberk Paříž 

Počet dní 3 2 5 

Počet lidí 20 22 20 

Počet ujetých Km 800 1030 3000 

Cena za dopravu 15600 20085 58500 

Příplatky za čekání 

autobusu 1500 1000 2000 

Ubytování řidičů 2200 500 2000 

Strava řidičů 2000 1000 3000 

Cena ubytování na os 1100 250 1000 

Náklady na průvodce 6100 3250 7500 

Provize agentury vč. DPH 882 420 1660 

Cena celkem 3 352 Kč 1 844 Kč 6 310 Kč 

Tabulka č. 25 Kalkulace ceny zájezdů 
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2.2.4 Marketingový plán 
 

2.2.4.1 Formulace marketingových cílů 

 

O marketingových cílech společnosti pojednává samostatná podkapitola 2.2.2.6  Cíle a 

možnosti růstu společnosti. 

 

2.2.4.2 Prvky marketingového mixu 

 

Produkt 

 

Společnost Me and You nabízí svým klientům dva základní produkty –  výběr partnera 

pomocí PC databáze a zájezdy pro nezadané. 

 

Výběr partnera pomocí počítačové databáze – bude probíhat na základě požadavků na 

vzhled a především vlastnosti a zájmy potenciálního partnera.  

Tento výběr partnera bude prováděn osobně v kanceláři, případně zasílán emailem do 2 

dnů. Pokud obě strany projeví zájem o toho druhého, bude oběma stranám odeslán 

informační email a vzájemné kontakty. 

 

Zájezdy pro nezadané – Jedná se o pobytové či poznávací zájezdy, které jsou určeny 

nejen pro zájemce o seznámení, ale i pro ty, kteří rádi cestují a nemají s kým. Výhodou 

těchto zájezdů je podobná situace těchto lidí, kteří se pak rychleji navzájem seznámí, 

vytvoří přátelskou atmosféru a tím i prostředí pro snadnější navázání partnerského 

vztahu.  

 

Cílem zájezdů není někoho do něčeho nutit a násilně seznamovat,  akce nabídnou jak 

poznávací, tak i společenský program, ze kterého si každý vybere, co mu vyhovuje. 
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Cena 

 

Kalkulace ceny za služby se odvíjí především od nákladů, cen konkurence a aktuálních 

slev. 

 

Ceny služeb 

 

Registrace v databázi pro výběr partnera  

Registrace na 3 měsíce 1500 Kč 

Registrace na 6 měsíců 2500 Kč 

Roční registrace 4000 Kč 

Tabulka č. 26 Ceny registrace pro výběr partnera  

 

Pobyty pro nezadané 

 

Cena zájezdu se bude odvíjet dle délky pobytu a výběru destinace 

 

Příklady některých zájezdů:  

 

• Maďarsko – 3 denní relaxačně poznávací zájezd do Budapešti a Maďarských 

lázní – 3 352Kč 

• Norimberk – 2 denní zájezd do předvánočního Norimberku – 1 844Kč 

• Paříž – 5 denní poznávací zájezd do Paříže a okolí – 6 310Kč 

• Silvestr a lyžování na Šumavě – 7 denní zájezd – 12 760Kč 

• Alpy – 1 denní výlet za Alpskou přírodou – 969Kč 

• Nizozemí – 5 denní poznávací zájezd – 5 580Kč 
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Distribuce 

 

Protože se  agentura snaží především o serióznost poskytovaných služeb, musí každý 

jednotlivý klient přijít do naší kanceláře osobně, i když zaregistrovat se  může předem 

na  internetových stránkách elektronickou cestou. Po osobním setkání může již 

informace o potenciálních partnerech dostávat i elektronickou cestou. 

 

Propagace 

 

Propagace je velmi důležitou součástí marketingového mixu a pojednává o ní 

samostatná kapitola 2.2.4.3  Návrh propagace společnosti. 
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2.2.4.3 Návrh propagace společnosti 

 
2.2.4.3.1 Situační analýza 

 

Základní údaje o cestovní a seznamovací agentuře 

 

• Název společnosti 

 

• Kontaktní osoby 

 

                Bc. Nikol Nováková                                           Mgr. Marta Lisová 

                Voříškova 18                                                      Družstevní 67 

                Brno, 623 00                                                       Pelhřimov, 393 01 

 

• Telefon 

 

              543 236 419 

              604 76 58 54 

 

• E-mail 

 

             m.lisova@tiscali.cz 

             n.novakova@tiscali.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.lisova@tiscali.cz
mailto:n.novakova@tiscali.cz
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2.2.4.3.2 Marketingové cíle společnosti 

 

O marketingových cílech společnosti pojednávám v samostatné podkapitole 2.2.2.6   

Cíle a možnosti růstu společnosti. 

 
2.2.4.3.3 Doporučení pro reklamu 

 

Pro naši společnost jsem se rozhodla doporučit reklamu na internetu, reklamu v MHD a 

reklamu v časopise Země světa. 

 

Reklama na internetu je reklama, která  umožní oslovit široké spektrum zákazníků, 

neboť našimi zákazníky jsou zaměstnaní lidé, kteří v práci či doma internet používají. 

 

Reklama v MHD je vcelku levná možnost propagace společnosti, která  umožní 

upozornit na svou existenci a přiláká nové zákazníky. 

Časopis země světa si kupují lidé se zájmem o cestování. Je to oblíbená forma 

propagace společnosti mnoha CK. 

 

Dalším neméně důležitým doporučením pro společnost je doporučení používat logo a 

vizitky. 

 

 Každá i sebemenší firma by měla mít své logo, díky kterému se dostane do širšího 

podvědomí lidí. Lidé si často nepamatují názvy firem, ale díky vizuální paměti si 

snadno zapamatují symbol, značku, v našem případě logo. Firemní značka by měla být 

jednoduchá a čitelná, mělo by se jednat o symbol organizace, který vizuálně sdělí 

zákazníkovi, o jakou firmu či produkt jde. 

 

Vizitka vždy byla a bude důležitým propagačním  materiálem, který podává informaci o 

jméně osoby a firmy a zároveň seznamuje zákazníka se základní image firmy. 

Stejně jako logo i vizitka by měla být jednoduchá a výstižná, důležitá je též její dobrá 

čitelnost. 
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Další formou použité reklamy je reklamní stojan, který bude stát před sídlem 

společnosti a bude upozorňovat kolemjdoucí na existenci společnosti. Jedná se o 

oboustranný plakátový stojan v hliníkovém rámu a nerezovým kováním 

Doplňkem naší reklamní kampaně bude reklama na našem firemním vozidle. 

 

2.2.4.3.3 Doporučení médií 

 

Před tím než jsem se rozhodla, která média pro reklamní kampaň použiji, jsem si 

položila následující otázky: Jak nejlépe zkontaktovat a zaujmout cílovou skupinu a jaká 

média nám pomohou zvítězit v konkurenčním boji? 

 

Protože se budeme snažit zkontaktovat především mladou a střední generaci, která 

doposud pracuje a svůj volný čas tráví aktivně, rozhodla jsem se využít reklamy na 

internetu, dále pak reklamu v časopise Země světa  a v brněnském MHD. 

 

 Zpočátku jsem uvažovala i o reklamě v rádiu, ale vzhledem k omezenému množství 

finančních prostředků jsem ji zavrhla, protože vycházela příliš draze. 

 

2.2.4.3.4 Návrh rozpočtu 

 

Jako každá nově vznikající společnost, i společnost Me and You  bude využívat 

reklamu jako propagaci společnosti. Rozpočet na reklamu jsem se rozhodla sestavit 

shora – určila jsem si částku, která bude na reklamu vynaložena a dle tohoto kritéria 

jsem sestavila reklamní plán. 

Naše společnost vynaloží na reklamu  přibližně 170 000 Kč za rok, vzhledem k této 

částce jsem se rozhodla využít zejména reklamu na internetu, v MHD a v tisku. 
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Předběžná kalkulace rozpočtu 

 
REKLAMA V MHD 

 

Letáčky A4 

Místo reklamy Počet letáků Doba umístění 

v měsících 

cena DPH Náklady na tisk 

letáků vč. DPH 

Brno 100 2 19 100 3629 416,5 
 

Tabulka č. 27: Kalkulace reklamy v MHD - letáčky 

 

Cena umístění A4 letáků do Brněnského MHD je 90 Kč na měsíc, každý další měsíc je 

za 85 Kč. K této ceně je potřeba připočítat poplatek za instalaci a odstranění 16 Kč a 

DPH 19%. 

 

Letáčky do úchytek 

Místo reklamy Počet letáků Doba umístění 

ve dnech 

cena DPH Náklady na tisk 

letáků vč. DPH 

Brno 200 14 33600 6384 457,8 

Tabulka č. 28 Kalkulace reklamy v MHD – úchytky 

 

Letáčky do úchytek jsou reklamní novinkou v MHD, jsou dobře viditelné a snadno 

zaujmou pozornost. Cena této reklamy je 6 Kč na den + 6 Kč za instalací + DPH. Díky 

této vysoké ceně jsem se rozhodla využít 200 úchytek na 14 dní. 

 

VIZITKY 
 

Vizitky necháme vytisknout u reklamní agentury Rege, která nabízí 1000 ks za 1,90 Kč 

bez DPH.  

 

Celkové náklady na výrobu tisíce vizitek budou tedy 2 261 Kč vč.DPH. 
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 REKLAMNÍ LETÁKY A KATALOGY  
 

Ceny tisku barevných  letáčků ve formátu A4 se pohybuje od 3,40 Kč do 8 Kč a ve 

formátu A3 od 7,5 Kč do 15 Kč. Cena letáčku záleží především na zvolené kvalitě 

papíru, zvolené kvalitě tisku, počtu objednaných kusů, zda se jedná o jednostranný či 

oboustranný tisk a na jiných faktorech. 

 

 Počet kusů Cena za kus Cena celkem 

Letáčky A4 1 000 5 Kč 5 000 Kč 

Katalog A3 – 

oboustranně 

1 000 10,5 Kč 10 500 Kč 

 

Tabulka č.29: Kalkulace ceny reklamních letáků a katalogů 

 

REKLAMA V TISKU  
 
Reklama v tisku je též docela finančně náročná záležitost, proto jsem se rozhodla využít 

tištěné reklamy pouze v  časopise Země světa, který je oblíbený mezi cestovateli.  

Reklama na čtvrt stránky stojí 15 000 + 19 % DPH. Tuto reklamu jsem se rozhodla 

využít ve třech číslech vždy ob jedno vydání časopisu. Cena za tuto inzerci činí 53 550 

Kč. 

 

REKLAMA NA INTERNETU 

 

Firemní zápis na Seznam stojí na jeden rok 5 000 Kč. Jedná se o klasický placený zápis 

s rozšířenými informacemi o společnosti. 

 

Další formou reklamy, kterou na internetu využijeme jsou tzv. bannery – reklamní 

proužky. U této formy reklamy se platí jen za její proklik a lze nastavit maximální denní 

částku. Cena za jeden proklik je přibližně 2,5 Kč a zvolený denní limit je 250 Kč, což 

znamená 100 prokliků denně. 

Tuto reklamu bude naše společnost využívat po dobu 3 měsíců a celková vynaložená 

částka bude tedy činit 22 750 Kč.  
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Zápis internetových stránek do jednotlivých vyhledavačů stojí 1900 + DPH. Naše 

společnost bude registrována na stránkách seznamu a googlu. Celková cena za zápis 

bude činit 4522 Kč. 

 

REKLAMÍ STOJAN 

 

Reklamní stojan bude stát před  kanceláří a bude upozorňovat kolemjdoucí na  

společnost. 

 

Cena tohoto stojanu je 2950 Kč včetně DPH.  

 

REKLAMA NA AUTĚ 

 

Na naše firemní auto umístíme pomocí samolepící fólie logo a název společnosti. Cena 

této reklamy je 600 Kč včetně DPH.  

 

Celkové náklady na reklamní kampaň 

Reklama 

v MHD 

Vizitky 

 

Letáky a 

katalogy 

Reklama 

v tisku 

Internetová 

reklama 

Reklamní 

stojan 

Reklama 

na autě 

Celkové 

náklady 

63 586 2 261 15 500 53 550 32 272 2 950 600 170 719 

Tabulka č. 30 Celkové náklady na reklamní kampaň 

 

2.2.4.3.5 Vyhodnocení reklamní kampaně 

 

Úspěšnost reklamní kampaně navrhuji vyhodnocovat především dle toho, jak vysoký 

bude obrat společnosti a kolik klientů projeví o naší službu zájem. Jednotliví klienti, 

kteří vyhledají služby cestovní a seznamovací agentury Me and You, vyplní jednoduchý 

dotazník, ve kterém budeme zjišťovat především to, jak se o  agentuře dozvěděli, jestli 

už se zkoušeli seznamovat pomocí jiné seznamky a později i to, zda byli se službami 

spokojeni. 
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2.2.4.3.6 Doporučení pro grafické zpracování reklamy 

 

Doporučení pro grafické zpracování loga 

 

 

 

 

 

Jako logo společnosti jsem zvolila přímo její název . 

Protože se jedná o cestovní, ale zároveň o seznamovací agenturu, zvolila jsem do loga 

grafický symbol muže a ženy. 

 

Doporučení pro grafické zpracování vizitky 

 

 
 

MMEE    &&  YYOOUU  
Cestovní a seznamovací agentura 

Nikol Nováková 

Tel.: 606/627 411 

e-mail: n.novakova@tiscali.cz 

 

PPrroo  nnáávvrrhh  vviizziittkkyy  jjsseemm  ppoouužžiillaa  vvýýššee  vvyyttvvoořřeennéé  llooggoo  aa  kkoonnttaakkttnníí  úúddaajjee  oo  ssppoolleeččnnoossttii..  

SStteejjnnoouu  vviizziittkkuu,,  aallee  ss  jjiinnýýmmii  úúddaajjii,,  bbuuddee  vvllaassttnniitt  ii  MMggrr..  LLiissoovváá..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CCeessttoovvnníí  aa  sseezznnaammoovvaaccíí       
aa  gg  ee  nn  tt  uu  rr  aa  

MMEE    &&  YYOOUU  
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DDooppoorruuččeenníí  pprroo  ggrraaffiicckkéé  zzpprraaccoovváánníí  lleettáákkůů  ddoo  MMHHDD  

 

Pro inzerci v dopravních prostředcích, bylo potřeba navrhnout a vytvořit letáky, které 

by upozornily cestující na existenci a nabídku společnosti. 
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Kontakt: 

Nikol Nováková 

Mgr. Marta Lisová 

Cestovní a seznamovací agentura 

 Tel.: 606/627 410 

e-mail: 

m.lisova@tiscali.cz 

n.novakova@tiscali.cz 

 

Rádi cestujete, ale nemáte s kým? 

Hledáte partnera nebo jen kamaráda? 

Využijte naši širokou nabídku pobytových i 

poznávacích zájezdů pro nezadané. 
 

 

Poznávání Londýna a Staré dobré 

Anglie 

4 - denní poznávací zájezd do 

Londýna  - od 5 570Kč 

7 – denní studijně poznávací zájezd do 

Anglie     od 10 450Kč 
 
   

Romantická Francie 

4 - denní poznávací zájezd do Paříže     od 5290 Kč 

6 – denní poznávací zájezd do Normandie                                    od 7190 Kč 

7 - denní poznávací zájezd do kouzelné Provence                   od 8190 Kč 

5 - denní poznávací zájezd do severovýchodní Francie        od 7190 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.lisova@tiscali.cz
mailto:n.novakova@tiscali.cz
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Doporučení pro grafické zpracování katalogu 
 

Katalogy používá většina cestovních kanceláří pro uveřejnění své aktuální nabídky 

zájezdů. 

 

Cestovní a seznamovací agentura Me and You pořádá pobytové i poznávací zájezdy 

téměř po celé Evropě.  

 

Na následujících stranách je ukázka úvodní strany katalogu pro Francii a jedna vnitřní 

strana katalogu. 
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Nikol Nováková 

Marta Lisová 

Cestovní a seznamovací agentura 

MMEE    &&  YYOOUU  

 
Tel.: 606/627 410 

Tel.: 606/627 411 

e-mail 

m.lisova@tiscali.cz 

n.novakova@tiscali.cz 

 

Francie  

 

mailto:m.lisova@tiscali.cz
mailto:n.novakova@tiscali.cz
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Okouzlující Paříž  a její okolí 

5 denní poznávací zájezd 

 

     Nabídkový program: 

 

1. den: odjezd navečer přes SRN 

2. den: dopoledne příjezd do Paříže – 1. část 

prohlídky – Eifelova věž, Vítězný oblouk, 

Champs Elyseés, nám. Svornosti, návštěva 

muzea dle dohody 

3. den:   dopoledne A,  návštěva Versailles, 

prohlídka zámku a zahrad, B, Návštěva 

miniaturní Francie, zámek Rambouillet nebo 

Fontainebleau, 

C, výlet do Chamtilo – městečko se zámkem a 

do Compiegne -  historické město 

     odpoledne 2. část prohlídky Paříže –      

prohlídka La Defense – supermoderní   čtvrť 

4. den: dokončení prohlídky Paříže – Latinská 

čtvrť, Notre dame, Centre Pompidou, Les 

Halley, dle dohody návštěva muzea 

Navečer projížďka lodí po Seině, zastavení na 

Montmatre – Sacré Coeur 

            Odjezd domů přes SRN 

     5.    den: Návrat domů po poledni 

 

Po celodenním programu bude každý den následovat 

večerní program formou večírku. 

 

Kouzelná Provence 

 

7 denní poznávací zájezd do Provence, 

Carcassonne, na azurové pobřeží a Monte 

Carla 

 

     Nabídkový program: 

 

      1, den: odjezd navečer přes SRN 

      2, den: prohlídka kaňonu Ardéche 

      3, den: přejezd do Carcassonne 

      4, den: prohlídka Montpellier a  městečka Aigues-

Mortes a Aix en Provence 

      5, den: přejezd na Azurové pobřeží, návštěva St. 

Tropez 

      6, den: pobyt u moře v Cannes 

      7, den: Návrat domů po poledni 

 

Kromě poznávacího programu obsahuje zájezd i 

bohatý večerní společenský program. 
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2.2.5 Analýza rizik 

 

Každé podnikání s sebou nese vid  inu úspěchu na jedné straně, ale zároveň hrozbu 

neúspěchu na straně druhé. 

 

Mezi možná rizika pro  společnost patří například: 

 

• Problémy s financováním – v prvním roce podnikání bude společnost citlivá na 

veškeré náklady, pokud by finanční prostředky klesly pod únosnou mez, byla by 

nucena požádat banku o další úvěr. 

• Nezískání úvěru od banky – pokud  banka odmítne poskytnout investiční úvěr, 

pokusí se majitelky společnosti peníze získat od jiné instituce, případně investují 

další vlastní zdroje. 

• Nezískání potřebného počtu zákazníků – tomuto se pokusíme předejít vhodně 

zvolenou reklamní kampaní, v případě nezaplnění autobusu bude připravena na 

spolupráci s jinou CK. 

• Zvyšování úroků cizího kapitálu – toto riziko je pro všechny subjekty na trhu 

stejné a nelze se proti němu  účinně bránit. 

• Nárůst konkurence – tomuto riziku též čelí většina společností na trhu, pokud se 

v Jihomoravském kraji objeví další potencionální konkurent, budou majitelky 

společnosti sledovat jeho vývoj, cenovou politiku a rozšíříme reklamní kampaň. 

• Selhání autodopravce – pro případ odřeknutí autodopravce na poslední chvíli 

před zájezdem,  budeme v kontaktu s více autodopravci a pokusí se zajistit 

náhradní dopravu, případně se zájezd posune  na jiný termín. 

• Pokles poptávky po službách – V případě nezájmu zákazníků o  služby, rozšíří 

společnost jejich sortiment, případně se přeorientuje na jinou podnikatelskou 

činnost. 
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Závěr 
 
Tato diplomová práce pojednává o podnikatelském plánu založení cestovní a 

seznamovací agentury Me and You. Mým cílem bylo napsat podnikatelský plán, který 

by mohl posloužit jako podklad pro založení úspěšné společnosti. 

 

V teoretické části práce se jsem se zabývala   poznatky z oblasti tvorby podnikatelského 

plánu a s poznatky s nimi souvisejícími. 

 

V analytické části práce jsem provedla důkladnou analýzu společnosti pomocí analýzy 

PEST a SWOT a dále pak analýzu trhu, která zahrnovala analýzu konkurence, 

zákazníků a možných dodavatelů.  

 

V praktické části práce jsem zpracovala podnikatelský plán pro cestovní a seznamovací 

agenturu Me and You. V podnikatelském plánu jsem podrobně popsala charakteristiku 

společnosti – o jakou společnost se jedná, jaké poskytuje služby, její velikost a umístění 

aj., dále zpracuji její marketingový plán, navrhla možnost její propagace, provedla 

ekonomickou a finanční analýzu a na závěr zanalyzovala možná rizika. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 Dotazník 

DOTAZNÍK 

Pohlaví: 

Věk: 

1) Mám partnera (partnerku)  X  Jsem sám(sama) 

2) Zkusil(a) jste se někdy seznámit přes seznamovací kancelář či jinou formu 

seznamky?  Ano  X  Ne 
 

Pokud Ano: Jakou máte s touto formou seznámení zkušenost? 

 

Pokud ne: Co Vás od této služby odrazuje? 

 

3) Měl(a) byste zájem o profesionální výběr partnera?  Ano  X  Ne 

4) Účastnil(a) by jste se zájezdu pro nezadané?  Ano  X  Ne 
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Příloha číslo 2 Výkazy společnosti 

 

Rozvaha  - aktiva 

Ozn. P o l o ž k a  řád.         

      Zahaj 2008 2009 2010 

  AKTIVA CELKEM 1 500 1121 1013 964 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 2         

B. Dlouhodobý majetek 3 0 342 249 163 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 0 13 3 0 

B.I.1. Zřizovací výdaje 5         

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6         

3. Software 7  13 3 0 

4. Ocenitelná práva 8         

5. Goodwill 9         

6. Jiný dlouhodobý NM 10         

7. Nedokončený dlouhodobý NM 11         

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý NM 12         

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 0 329 246 163 

B.II.1. Pozemky 14         

2. Stavby 15         

3. Samostatné movité věci a soubory MV 16  329 246 163 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 17         

5. Základní stádo a tažná zvířata 18         

6. Jiný dlouhodobý HM 19         

7. Nedokončený dlouhodobý HM 20         

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý HM 21         

9. Oceňovací rozdíly k nabytému majetku 22         

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 23 0 0 0 0 

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 24         

2. 

Podíly v úč. jednotkách pod podst. 

Vlivem 25         

3. 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 26         

4. Půjčky a úvěry-ovl.a říd.osoba, podst.vliv 27         

5. Jiný dlouhodobý FM 28         

6. Pořizovaný dlouhodobý FM 29         

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý FM 30         

C. Oběžná aktiva 31 513 771 756 793 



Podnikatelský záměr cestovní a seznamovací agentury 
 
 

 - 91 -

C.I. Zásoby 32 0 0 0 0 

C.I.1. Materiál 33         

2. Nedokončená výroba a polotovary 34         

3. Výrobky 35         

4. Zvířata 36         

5. Zboží 37         

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 38         

C.II. Dlouhodobé pohledávky 39 0 0 0 0 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 40         

2. Pohledávky - ovládající a řdící osoba 41         

3. Pohledávky - podstatný vliv 42         

4. Pohledávky za společníky 43         

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44         

6. Dohadné účty aktivní 45         

7. Jiné pohledávky 46         

8. Odložená daňová pohledávka 47         

C.III. Krátkodobé pohledávky 48 0 0 0 0 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 49         

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 50         

3. Pohledávky - podstatný vliv 51         

4. Pohledávky za společníky 52         

5. 

Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 53         

6. Stát - daňové pohledávky 54         

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 55         

8. Dohadné účty aktivní 56         

9. Jiné pohledávky 57         

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 58 478 771 756 793 

C.IV.1. Peníze 59 5 15 15 15 

2. Účty v bankách 60 473 756 741 778 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly  61         

4. Pořizovaný krátkodobý FM 62         

D.I. Časové rozlišení 63 22 8 8 8 

D.I.1. Náklady příštích období 64 22 8 8 8 

2. Komplexní náklady příštích období 65         

3. Příjmy příštích období 66         
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Rozvaha – pasiva 

Ozn. P o l o ž k a Řád. zahaj 2008 2009 2010 

      netto netto netto netto 

  PASIVA CELKEM 67 500 1121 1013 964 

A. Vlastní kapitál 68 500 346 311 314 

A.I. Základní kapitál 69 500 500 500 500 

A.I.1. Základní kapitál 70 500 500 500 500 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 71         

3. Změny základního kapitálu 72 0 0 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 73 0 0 0 0 

A.II.1. Emisní užil 74         

2. Ostatní kapitálové fondy 75         

3. 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 76         

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77         

A.III. Rezervní, nedělitelný a ostatní fondy 78 0 0 0 0 

A.III.1. Zákonný rezervní / nedělitelný fond 79         

2. Statutární a ostatní fondy 80         

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 81 0 0 -154 -189 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 82         

2. Neuhrazená ztráta minulých let 83     -154 -189 

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 84 0 -154 -35 3 

B. Cizí zdroje 85 0 775 702 650 

B.I. Rezervy 86 0 0 0 0 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 87         

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 88         

3. Rezerva na daň z příjmů 89         

4. Ostatní rezervy 90         

B.II. Dlouhodobé závazky 91 0 0 0 0 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 92         

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 93         

3. Závazky - podstatný vliv 94         

4. Závazky ke společníkům a členům družstva 95         

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 96         

6. Vydané dluhopisy 97         

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 98         

8. Dohadné účty pasivní 99         

9. Jiné závazky 100         
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10. Odložený daňový závazek 101         

B.III. Krátkodobé závazky 102 0 387 367 373 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103   268 250 250 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104         

3. Závazky - podstatný vliv 105         

4. Závazky ke společníkům a členům družstva 106   38 38 38 

5. Závazky k zaměstnancům 107     4 8 

6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 108   15 17 19 

7. Stát – daňové závazky a dotace 109   66 58 58 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110         

9. Vydané dluhopisy 111         

10. Dohadné účty pasivní 112         

11. Jiné závazky 113         

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 0 388 335 277 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 388 335 277 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116         

3. Krátkodobé finanční výpomoci 117         

C.I. Časové rozlišení 118 0 0 0 0 

C.I.1. Výdaje příštích období 119         

2. Výnosy příštích období 120         
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Výkaz zisku a ztrát 

Ozn. P o l o ž k a  řád. 2008 2009 2010 

            

I. Tržby za prodej zboží 1       

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2       

+ Obchodní marže 3       

II. Výkony 4 1035 3116 3353 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 1035 3116 3353 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6       

3. Aktivace 7       

B. Výkonová spotřeba 8 853 2145 2239 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 9 5 10 15 

2. Služby 10 848 2135 2224 

+ Přidaná hodnota 11 182 971 1114 

C. Osobní náklady 12 270 849 967 

C.1. Mzdové náklady 13 200 629 716 

2. Odměny členům orgánů společnosti 14       

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 70 220 251 

4. Sociální náklady 16       

D. Daně a poplatky 17 15 3 3 

E. 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku 18 23 93 86 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 0 0 0 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20       

2. Tržby z prodeje materiálu 21       

F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 22 0 0 0 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23       

2. Prodaný materiál 24       

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek 

v prov.oblasti 25       

IV. Ostatní provozní výnosy 26       

H. Ostatní provozní náklady 27 17 20 20 

V. Převod provozních výnosů 28       

I. Převod provozních nákladů 29       

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 -143 6 38 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31       

J. Prodané cenné papíry a podíly 32       

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33       
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VII.1. Výnosy z podílů v ovl.a říz.osobách a v jedn.pod PV  34       

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů 35       

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36       

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37       

K. Náklady z finančního majetku  38       

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39       

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40       

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin.oblasti 41       

X. Výnosové úroky 42 1 3 3 

N. Nákladové úroky 43 12 44 37 

XI. Ostatní finanční výnosy 44       

O. Ostatní finanční náklady 45       

XII. Převod finančních výnosů 46       

P. Převod finančních nákladů 47       

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 48 -11 -41 -34 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 49 0 0 1 

Q.1. Splatná 50     1 

2. Odložená 51       

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 52 -154 -35 3 

XIII. Mimořádné výnosy 53       

R. Mimořádné náklady 54       

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55       

S.1. Splatná 56       

2. Odložená 57       

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 58       

T. 

Převod podílu na hospodářském výsledku 

společníkům 59       

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 60 -154 -35 3 

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 61 -154 -35 4 
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Cash – flow 

    2008 2009 2010 

P FINANČNÍ MAJETEK NA POČÁTKU ROKU 478 771 756 

Z HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -154 -35 3 

   Odpisy 23 93 86 

   změna rezerv 0 0 0 

   změna ostatních pasiv 0 0 0 

  změna ostatních aktiv 14 0 0 

  změna zásob 0 0 0 

   změna krátkodobých pohledávek 0 0 0 

  změna krátkodobých závazků 387 -20 6 

  změna krátkodobých úvěrů a fin. výpomocí 0 0 0 

A Cash flow z provozní činnosti 270 38 95 

   změna pohledávek za upsaný VK 0 0 0 

  změna dlouhodobého majetku  -15 0 0 

  změna finančních investic 0 0 0 

B Cash flow z investiční činnosti -15 0 0 

  změna základního kapitálu 0 0 0 

  změna kapitálových fondů 0 0 0 

  změna fondů ze zisku 0 0 0 

  změna HV minulých období (bez HV b.ú.o.) 0 0 0 

  změna dlouhodobých závazků 0 0 0 

  změna dlouhodobých bank. úvěrů 388 -53 -58 

  změna dlouhodobých pohledávek 0 0 0 

C Cash flow z finanční činnosti 388 -53 -58 

F CASH FLOW CELKEM 643 -15 37 

R FINANČNÍ MAJETEK NA KONCI ROKU 1121 756 793 
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Příloha č. 3 Společenská smlouva 
 
 

S P O L E Č E N S K Á   S M L O U VA 

 

 

Níže uvedení společníci uzavřeli společenskou smlouvu společnosti Me and You s.r.o.: 

 

I. Společníci 

 

Společníky společnosti jsou:  

 

Mgr. Marta Lisová, r.č. XX, trvalý pobyt XX 

 

Nikol Nováková, r.č. XX, trvalý pobyt XX 

 

II. Obchodní firma 

 

Obchodní firma společnosti: Me and You s.r.o. 

 

III. Sídlo 

 

Sídlem společnosti je: Brno - město 

 

IV. Předmět podnikání 

 

Předmětem podnikání společnosti jsou: 

 

-   poskytování cestovních a seznamovacích služeb 
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V. Základní kapitál a vklady společníků 

 

Základní kapitál společnosti činí  500.000,- Kč 

Vklad  Mgr. Marty Lisové  činí   245.000,- Kč 

  výše obchodního podílu   49  % 

 

Vklad Nikol Novákové činí              255.000,- Kč 

  výše obchodního podílu   50 % 

 

První vklad společníků bude peněžitý a bude složen v plné výši hotově k rukám správce 

vkladu do deseti dnů od založení společnosti. 

Každý další peněžitý vklad do společnosti musí být v celém rozsahu splacen do pěti let 

od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu na zvláštní účet u banky, 

který za tím účelem společnost otevře na své jméno. 

 

Nepeněžité vklady do společnosti musí být splaceny společnosti nejpozději ke dni 

podání návrhu na zápis příslušné změny v obchodním rejstříku.                                                  

 

VI. Správce vkladu 

 

Správcem vkladu při založení společnosti byla ustanovena Nikol Nováková, r.č. XX, 

trvalý pobyt XX. 

 

VII. Jednatelé 

 

Společnost má dva jednatele, kteří jednají za společnost samostatně 

 

VIII. Valná hromada 

 

Valná hromada rozhoduje ve všech věcech alespoň prostou  většinou hlasů přítomných 

společníků, nestanoví-li zákon jinak 
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IX. Rezervní fond 

 

Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku, vykázaného v řádné účetní závěrce za 

rok, v němž poprvé vytvoří čistý zisk, a to ve výši 10 % z čistého zisku, avšak ne více 

než 5 % základního kapitálu, a bude jej ročně doplňovat o částku ve výši 5 % z čistého 

zisku až do výše 10 % základního kapitálu. 

 

X. Obchodní podíl 

 

Obchodní podíl, popřípadě jeho část, lze převést písemnou smlouvou na jinou osobu. 

K převodu obchodního podílu na jinou osobu není třeba souhlas valné hromady. 

 

Obchodní podíl se dědí. Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti 

soudem, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby byl společníkem, a to ve lhůtě 3 

měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o dědictví, jinak toto právo zaniká. 

 

XI. Rozdělení zisku a úhrada ztráty 

 

Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení mezi společníky 

v poměru svých obchodních podílů. Valná hromada rozhodne o tom, jaká část zisku se 

rozdělí mezi společníky a o účelu použití části zisku určeného k dalšímu rozvoji 

společnosti. 

 

XII. Řešení případných sporů 

 

Smluvní strany se dohodly, že spory vznikající z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní 

budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle Základních pravidel rozhodčího řízení 

vydaných Brněnským arbitrážním centrem, se sídlem Brno, Hostislavova 26, 

PSČ 641 00 (dále také jen "BAC") a zveřejněných na internetové adrese 

http://www.arbitraznicentrum.cz (dále také jen "Pravidla"), rozhodcem určeným dle 

Pravidel předsedou BAC. Smluvní strany prohlašují, že měly a mají možnost seznámit 

se s Pravidly a také tak důkladně před podpisem této smlouvy učinily. Dle dohody 

smluvních stran jsou Pravidla nedílnou součástí této smlouvy.  

http://www.arbitraznicentrum.cz
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XIII. Závěrečná ustanovení 

 

Činnost společnosti se řídí českým právním řádem. 

 

Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

obchodního zákoníku. 

 

 


