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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení nového 

resortu jezdectví na Vysočině. V první kapitole této práce jsou definovány pojmy 

spojené s podnikáním, přiblížení problematiky jezdectví, analytické metody a nástroje 

a především popsána struktura a náležitosti podnikatelského plánu. Druhá kapitola se 

zabývá analýzou vlastních zdrojů a schopností, analýzou vnějšího a oborového prostředí 

podniku včetně primárního marketingového výzkumu. Na základě těchto analýz je 

ve třetí kapitole zpracován kompletní podnikatelský plán pro založení nového resortu 

jezdectví.  

Klíčová slova  

podnikatelský plán, analýza prostředí, marketingový výzkum, resort, jezdectví 

 

 

 

 

Abstract 

The master’s thesis deals with processing of business plan to establish new riding resort 

in Vysočina. The first chapter defines terms connected with business, theme of riding, 

analytics methods and tools, especially the structure description and business plan 

terms. The second part focuses on analysis of own resources and capabilities, analysis 

external and internal business environment includes primary marketing research. On the 

basis of these analyzes, in the third chapter, there is the complete business plan 

processed to establish new riding resort in Vysočina.  

Keywords 

business plan, analysis environment, marketing research, resort, riding 
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ÚVOD 

Na počátku každé podnikatelské činnosti bývá nějaká myšlenka či nápad, od kterého se 

podnikatelé následně odrazí. V případě této diplomové práce jde především o vlastní 

zájem o oblast jezdectví při reprezentaci oblasti Vysočina, konkrétně o parkurové 

skákání. Když se naskytla příležitost spolupráce s majitelkou pozemků u Nového Města 

na Moravě, která má také zájem o jezdecký sport, vyskytla se myšlenka a příležitost, 

prostřednictvím které bych mohla vyzdvihnout jezdecký sport v kraji prostřednictvím 

vybudování zázemí, kde budou poskytnuty možnosti k rozvíjení v tomto sportu 

v kvalitních a tomu určených podmínkách.  

Před uskutečněním jakékoli myšlenky, od které se podnikatel následně odrazí 

a rozhodce se tak začlenit do světa podnikání, by si každý začínající podnikatel měl 

zodpovědět na otázky, jako např. kolik finančních prostředků bude třeba do začátku 

podnikatelské činnosti, kdo jsou potencionální konkurenti v oboru podnikání, které 

faktory ohrožují zvolenou podnikatelskou činnost, jakou stanovit cenu služby, aby byla 

konkurence schopná a zároveň pokryla náklady vynaložené právě na zmiňovanou 

službu nebo zda bude třeba najmout další pomocnou sílu a podobně.  

Pro zodpovězení těchto a dalších otázek se sestavuje tzv. podnikatelský plán. 

Podnikatelský plán je tedy klíčovým dokumentem každého podnikatele, ať začínajícího 

nebo zkušeného. Podnikatelský plán udává podnikatelským myšlenkám ten správný 

směr a snaží se, aby bylo dosaženo očekávaného úspěchu.  

Tato diplomová práce se tedy zabývá tvorbou podnikatelského plánu zaměřeným 

na založení nového Resortu jezdectví na Vysočině, prostřednictvím kterého budou 

realizovány akce v oblasti jezdectví připívající právě k rozvoji a zkvalitnění jezdeckého 

sportu v kraji Vysočina.  

Plně věřím, že tato práce vyústí v plnohodnotnou realizaci a že připravovaný resort 

naplní nejedno očekávání potenciálních zákazníků a kraj Vysočina udělá při své 

reprezentaci v rámci České republiky velký vývojový pokrok. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Na základě příležitosti spolupráce s majitelkou pozemků u Nového Města na Moravě se 

zrodila myšlenka vybudování nového Resortu jezdectví na Vysočině. Resort se bude 

zabývat službami a aktivitami, které v kraji Vysočina chybí a bude tak poskytovat 

profesionální zázemí pro přípravu jezdců a koní, čím vyzdvihne kvalitu jezdeckého 

sportu na Vysočině. 

Cílem této diplomové práce je vypracování realizovatelného podnikatelského plánu pro 

založení Resortu jezdectví na Vysočině. Cíle bude dosaženo na základě analýzy 

vlastních zdrojů a schopností, vnější analýzy prostředí a vybraného oboru podnikání 

včetně provedení vlastního marketingového průzkumu prostřednictvím dotazníkového 

šetření. Na základě výstupů z analýz a primárních dat výzkumu bude zvolena vhodná 

strategie pro začínající podnik a její detailní rozpracování v obchodní, marketingové 

a finanční části plánu, včetně zhodnocení jeho rizik a harmonogramu realizace. 

Diplomová práce je rozdělena do tří provázaných částí. Teoretická část je zaměřena na 

definování pojmů spojených s podnikáním, přiblížení problematiky jezdectví a pojmu 

resort, uvedením teoretických východisek pro sestavení SLEPT analýzy, Porterova 

modelu a SWOT analýzy. V neposlední řadě se tato část zabývá podnikatelským 

plánem a jeho strukturou.  

Následující kapitola se věnuje analýze současného stavu podnikatelského sektoru a dále 

dílčího trhu, který je představován jezdeckými areály a nabídkou jejich služeb. Součástí 

této kapitoly je i sběr primárních dat, které budou získávány na základě dotazníkového 

šetření.  

Na základě analýzy současného stavu je sestavena návrhová část, která obsahuje 

sestavení podnikatelského plánu dle jeho struktury na založení nového resortu jezdectví 

na Vysočině. V této části se vyskytuje i sestavená SWOT analýza, která bude soužit 

jako prostředek pro další rozvoj podniku. 

 

 



  
 

11 
 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola se zabývá vymezením základních pojmů souvisejících s podnikatelkou 

činností, kterou se zabývá má diplomová práce.  Hlavní částí je však popis 

podnikatelského plánu a jeho struktury, především pak seznámení s analýzami 

použitými v analytické části práce (viz kapitola 2), včetně popisu marketingového 

průzkumu.  Na základě uvedených teoretických poznatků je zpracována samotná 

praktická část diplomové práce.  

1.1 Vymezení pojmů podnikatel a podnikání 

V České republice (dále jen ČR) je definice pojmu podnikatel součástí zákona 

č. 89/2012 Sb. (nového) občanského zákoníku. Přesněji tuto problematiku definuje 

§ 420 a říká, že podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet 

a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem 

činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti 

za podnikatele.1 

Dále se k této problematice vztahuje § 420 téhož zákona, který se skládá ze dvou 

odstavců: 

1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých 

podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon. 

2) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo 

jiné oprávnění podle jiného zákona.2 

Poslední z paragrafů, který se zabývá pojmem podnikatel je § 422 téhož zákona, který 

stanovuje, že podnikatelem je ten, který nemá obchodní firmu, právně jedná při svém 

podnikání pod vlastním jménem; připojí-li k němu dodatky charakterizující blíže jeho 

osobu, nebo obchodní závod, nesmí být klamavé.3 

Z teoretického hlediska lze zmínit například motto, které publikoval ve své knize 

Vladimír Vojík (2009, str. 5), kterým popisuje pocity z vlastní podnikatelské činnosti:  

                                                           
1Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Platnost od 22.03.2012. Účinnost od 01.01.2014. 
2Tamtéž.  
3Tamtéž. 
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„Podnikatel dneška je tvor, který je specifický tím, že za své peníze, na úkor svého času, 

rodiny a někdy i nervů podstupuje denní ‚bitvy‘ o přežití, uhájení, v lepším případě 

rozšíření své podnikatelské existence, tedy je svým způsobem buď hrdinou, zasluhujícím 

uznání, nebo ‚bláznem‘, který vše zde uvedené akceptuje, a přesto jde do rizik 

a nejistot.“4 

V zákonu č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku přesněji v § 2 je podnikání definováno 

podnikání jako soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.5Koncem roku skončila 

platnost i účinnost zmiňovaného zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a tím 

pádem již není definice právně závazná, nicméně stále vystihuje podstatu podnikání.6 

Pokud na problematiku nahlédneme z pohledu definovaných literaturou, můžeme 

si pojem podnikání vysvětlit pomocí definice Roberta D. Hisricha (1986, str. 18): 

„Podnikání je proces utváření čehosi jiného, čemuž náleží hodnota prostřednictvím 

vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných finančních, psychických 

a společenských rizik a získání výsledné odměny v podobě peněžního a osobního 

uspokojení.„7 

1.2 První formy podnikání v ČR 

Výběr právní formy podnikání je podstatným rozhodnutím, jelikož má vliv na způsob 

podnikání.8V ČR se může podnikatel svobodně rozhodnout, zda bude podnikat jako 

fyzická, nebo jako právnická osoba. Příkladem podnikání fyzické osoby může být osoba 

samostatně výdělečně činná – živnostník, samostatný zemědělec aj. Mezi podnikání 

právnických osob zahrnujeme obchodní společnosti – Veřejná obchodní společnost, 

Komanditní společnost, Společnost s ručením omezeným, Akciová společnost 

a Družstvo. Jestliže se podnikatel rozhodne podnikat jako fyzická osoba, bude se řídit 

zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. V druhém případě, při 

                                                           
4VOJÍK, Vladimír. Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2009, s. 5. ISBN 978-80-7357-467-3. 
5Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník. Platnost od 18.12.1991. Účinnost od 01.01.1992. Zrušeno 
k 01.01.2014. 
6Tamtéž.  
7HISRICH, Robert D. a Candida G. BRUSH. The woman entrepreneur: starting, financing, and 
managing a successfulnew business. Lexington, Mass.: Lexington Books, c1986, s. 18. ISBN 978 -
0669091892. 
8SRPOVÁ, Jitka a Václav ŘEHOŘ. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti 
českých podnikatelů. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3339-5. 
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rozhodnutí podnikat jako právnická osoba, se bude řídit zákonem č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích.9 

Živnostenské podnikání  

Dle pana Antonína Malacha (2005, str. 10) si můžeme přiblížit živnost jako: „Živnost je 

soustavná činnost provozována podnikatelem samostatně vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským 

zákonem.“10 

Živnost je charakteristická nízkým počtem zaměstnanců a omezenou kapitálovou sílou. 

Může ji provozovat fyzická nebo právnická osoba, která plní podmínky stanovené 

živnostenským zákonem. Mezi tyto podmínky patří:11 

 Všeobecné podmínky provozování živností:  

- Dosažení věku 18 let 

- Způsobilost k právním úkonům 

- Bezúhonnost a prokázání, že fyzická osoba nemá vůči územním finančním 

organům státu daňové nedoplatky 

 Zvláštní podmínky provozování živnosti:  

- Odborná nebo jiná způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo jiné předpisy 

vyžadují. 

Živnosti rozdělujeme podle dvou základních způsobů a to podle získání živnostenského 

oprávnění a podle předmětu činnosti.12 

Podle způsobu získání živnostenského oprávnění: 

 Ohlašovací živnosti - vznikají pouze na základě ohlášení, které se pak dále dělí:  

a) Řemeslné živnosti – Nutnost odborné způsobilosti podloženou výučním 

listem, maturitou nebo diplomem v oboru nebo šestiletou praxí v oboru. 

(Např. hostinská činnost, řeznictví, řeznictví aj.)  

                                                           
9Zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích). Platnost od 22.03.2012. Účinnost od 01.01.2014. 
10MALACH, Antonín. Jak podnikat po vstupu do EU. Praha: Grada, 2005, s. 10. Expert (Grada). ISBN 
80-247-0906-6. 
11Tamtéž str. 27 
12Tamtéž str. 28 
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b) Vázané živnosti – Udělena na základě odborné způsobilosti, již stanovuje 

příloha živnostenského zákona. (Např. provozování autoškoly, účetnictví)  

c) Volné živnosti – Není nutností žádná odborná způsobilost.13 

 
 Koncesované živnosti  -vznikají a jsou provozovány na základě získaného 

povolení tzv. koncese. (Např. provozování střelnic, opravy zbraní, hubení 

škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů aj.)14 

Dle předmětu činnosti 

 Obchodní – Jedná se o koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

(maloobchod nebo velkoobchod), například provozování čerpacích stanic. 

 Výrobní – V tomto případě máme na mysli výrobu zboží, montáž, seřízení 

a údržbu výrobků, pronájem výrobny. 

 Poskytující služby – Do této živnosti řadíme opravu a údržbu věcí, přepravu, 

provozování cestovních kanceláří, ubytování a hostinskou činnost.15 

Obchodní společnosti  

Obchodní společnosti a družstva jsou dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních 

korporacích souhrnně nazývány obchodními korporacemi.16Příznačnou vlastností 

obchodních společností je, že se jedná o sdružení osob a to jak právnických, tak 

i fyzických, které spočívá na smluvním základě. Zakladatelé neboli společníci zakládají 

společenskou smlouvou nový právní subjekt, který nabývá práv a povinností zápisem 

do obchodního rejstříku a je na svých společnících nezávislý. Obchodní společnosti jsou 

rozděleny na dvě základní skupiny dle pana Malacha (2005, str. 450):17 

 Osobní společnosti - každý ze společníků má právo podílet se na obchodním 

vedení společnosti a jednat jejím jménem. Vklady do osobních společností 

                                                           
13MALACH, Antonín. Jak podnikat po vstupu do EU. Praha: Grada, 2005, s. 10. Expert (Grada). ISBN 
80-247-0906-6. 
14SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 4., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckovy 
ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-892-4. 
15MALACH, Antonín. Jak podnikat po vstupu do EU. Praha: Grada, 2005, s. 448. Expert (Grada). ISBN 
80-247-0906-6. 
16Zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích). Platnost od 22.03.2012. Účinnost od 01.01.2014. 
17MALACH, Antonín. Jak podnikat po vstupu do EU. Praha: Grada, 2005, s. 450. Expert (Grada). ISBN 
80-247-0906-6. 
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nejsou povinné. Řadíme sem Veřejnou obchodní společnost a Komanditní 

společnost. 

 Kapitálové společnosti – charakteristickou vlastností je majetková účast 

společníků na podnikání společnosti. Společníci jsou povinni vložit majetkový 

vklad, jehož souhrn tvoří základní kapitál podniku. Kapitálovým společnostmi 

jsou společnost s ručením omezeným a akciová společnost.18 

Podrobnější informace o jednotlivých obchodních společnostech nám znázorňuje níže 

vložená tabulka č. 1. 

Tabulka 1: Osobní a kapitálové společnosti 19 

  Osobní společnosti  Kapitálové společnosti  

Typ společnosti Veřejná obchodní 
společnost  

Komanditní 
společnost 

Společnost s 
ručením omezeným 

Akciová společnost 

Zkratka v.o.s. k.s. s.r.o. a.s.  

Základní kapitál není uvedeno 
komandista - ve výši a 
způsobem určeným ve 
společenské smlouvě 

minimálně 1 Kč 

2.000.000 Kč nebo 
80.000 EUR, 

základní kapitál 
rozvržen na určitý 

počet akcií 

Ručení  
společníci - společně 

a nerozdílně 

komandista - do výše 
svého nesplaceného 

vkladu, komplementář 
- celým svým 

majetkem  

společníci - do výše 
nesplacených částí 

vkladů 

společnost - celým 
svým majetkem 

Účast na zisku  
rovným dílem mezi 

společníky 

50 % společnost a 50 
% komplemenřáři, část 

zisku společnosti po 
zděnění se dělí mezi 
komdisty v poměru 

jejich podílů 

dle poměru vkladu 
společníka k 

základnímu kapitálu 

je stanovena 
poměrem 

akcionářova podílu k 
základnímu kapitálu 

 

1.2.1 Vymezení pojmů jezdectví a resort 

V posledních letech začal výrazně stoupat zájem o jezdecký sport. V  tomto sportu  

se nejedná pouze o určitou aktivitu, ale zejména o vztah člověka a zvířete. Jedná se 

o sport, který je nejen krásný, ale také velice výchovný a praktický pro děti, mladé lidi, 

a tím pádem i velice přínosný. Do jezdeckého sportu jsou zahrnuty různé disciplíny jako 

                                                           
18MALACH, Antonín. Jak podnikat po vstupu do EU. Praha: Grada, 2005, s. 450 Expert (Grada). ISBN 
80-247-0906-6. 
19 Vlastní zpracování dle: Zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích). Platnost od 22. 03. 2012. Účinnost od 01.01.2014. 
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například: drezúra, skoky, všestrannost, spřežení, voltiž, reining, vytrvalost 

a parajezdectví.20 

Jezdecký sport v ČR je zastřešen Českou jezdeckou federací (ČJF), která odpovídá 

za organizaci soutěží, rozdělování finančních prostředků, registraci jezdců a koní, 

funkcionářů a především má na starost právní oblast jezdeckého sportu.21 

Slovo rezort (resort) pochází původně z anglického slova ‚resort‘,  což může znamenat 

obor působnosti, úřad, ministerstvo nebo odbor. Záleží, v jakém kontextu se dané slovo 

zrovna použije. Nejčastěji se ‚resort‘ používá v souvislosti s nějakým rekreačním 

střediskem. Sloveso ‚To resort‘ pak znamená uchýlit se, neboli odebrat se.22 

V této diplomové práci toto slovo zastupuje význam slova středisko a bude se vždy pojit 

s pojmem jezdectví. Tím pádem bychom mohli Resort jezdectví přeformulovat 

na středisko jezdectví. 

1.3 Podnikatelský plán 

Jedna z literárních definic uvedená Hisrichem (1996, str. 108) definuje podnikatelský 

plán takto:  

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“23 

Důvodů k sestavení podnikatelského plánu před začátkem realizace podnikání je hned 

několik. Před uvedení svého podnikatelského nápadu do života, je důležité, abychom si 

ověřili jeho reálnost a životaschopnost. Dalšími důvody může být potřeba získání 

chybějících finančních prostředků, nalezení společníka, informovat své obchodní 

partnery atd. Především začínající podnikatel pomocí zpracovaného podnikatelského 

plánu zjistí celkovou potřebu finančních prostředků, potřebu cizích zdrojů a možnosti 

jejich zhodnocení. V ČR se často setkáváme s negativními názory na kvalitu a úroveň 

                                                           
20 Jezdecký sport a veřejnost – Svaz chovatelů koní Západní Čechy. Svaz chovatelů koní Západní Čechy 
–Svaz chovatelů koní Západní Čechy [online]. Copyright © 2015. Všechna práva vyhrazena. 
[cit. 02.03.2018]. Dostupné z: http://schkzc.cz/jezdecky-sport-a-verejnost/ 
21Tamtéž.  
22Resort - český překlad - slovník bab.la. On-line slovníky bab.la - lovinglanguages [online]. Copyright © 
[cit. 02.03.2018]. Dostupné z: https://cs.bab.la/slovnik/anglicky-cesky/resort 
23HISRICH, Robert D. a Michael P. PETERS. Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria 
Publishing, 1996, s. 108. ISBN isbn80-85865-07-6.  
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zpracování podnikatelských plánů. Podnikatelé neberou v potaz, co potřebuje investor, 

nebo banka, a zamýšlejí se pouze nad tím, co potřebují oni sami.24 

Podnikatelského plánu by mělo být využito jako šance přesně si promyslet a kriticky 

prozkoumat vlastní podnikatelskou koncepci. Avšak se nesmí zapomínat, 

že podnikatelský plán je nezbytný pro získání bankovních úvěrů, vlastního kapitálu 

od společností rizikového kapitálu, soukromých a institucionálních investorů 

a v neposlední řadě podpůrných prostředků z různých státních fondů EU. Podnikatelský 

plán přináší poskytovatelům kapitálu první velmi důležitý obraz podniku. Bez 

podnikatelského plánu není prakticky možné začít jednat s poskytovateli finančního 

kapitálu. Čím vyšší je hospodářské a technické riziko podnikatelského záměru a čím 

vyšší je potřeba kapitálu, tak tím důležitější je mít realistickou celkovou koncepci. 

V popsaných případech musí podnik prokázat, že má skutečné šance prosadit 

se na trhu.25 

Pří zpracování podnikatelského plánu bychom měli respektovat zásady:26 

- srozumitelnost, 

- logický sled myšlenek a skutečností, 

- uvážená stručnost, 

- pravdivost a reálnost uváděných údajů, 

- respektování možného rizika. 

 
1.3.1 Struktura podnikatelského plánu 

V dostupné literatuře se uvádí velké množství struktur podnikatelského plánu, nicméně 

existují určité části plánu, které by se v něm měly vyskytovat za všech okolností.27 

Titulní strana 

Titulní strana by měla zobrazovat údaje a informace o společnosti jako jsou: název 

podnikatelského plánu, obchodní název, logo a sídlo společnosti, datum založení, popis 

společnosti a povahy podnikání, částku potřebného financování 
                                                           
24SRPOVÁ, Jitka. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). 
ISBN 978-80-247-4103-1. 
25WUPPERFELD, Udo. Podnikatelský plán pro úspěšný start. Praha: Management Press, 2003. Malé 
a střední podnikání. ISBN 80-7261-075-9. 
26VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: 
Grada, 2008. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2409-6. 
27KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 
c2007. Praxe podnikatele. ISBN 978-80-251-1605-0. 
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a jeho strukturu, prohlášení o důvěrnosti zprávy.28Titulní strana v rámci této diplomové 

práci není samostatně zpracovaná a obsahově je součástí kapitoly popisu podniku.  

Exekutivní souhrn 

Exekutivní souhrn je část plánu, představující určitý abstrakt celého podnikatelského 

záměru. Čtenáři by měly být poskytnuty obsáhlé, avšak stručné informace, zahrnující 

vše podstatné a důležité o podnikatelském záměru a charakteru podnikání. Jedná se 

o miniaturu celého podnikatelského plánu, která je komprimována do jedné kapitoly. 

Tato miniatura popisuje podnikatele/manažerský tým, který bude daný projekt 

realizovat, produkty či služby, které bude podnik poskytovat, trh, na kterém bude 

podnik působit, silné stránky a výhody zakládaného podniku, strategie, která bude 

použita k dosažení cílů a klíčová finanční data a potřebné finanční zdroje.29 

Exekutivní souhrn podnikatelského plánu bývá většinou zpracován až po dokončení 

celého podnikatelského plánu. Základní a klíčovou roli hraje podnikatelský plán 

v případě, kdy je sestavován především pro externí uživatele typu potencionálních 

investorů. Sestavujeme-li podnikatelský plán pouze pro osobní potřeby, tak daná část 

nebude hrát stěžejní roli. Exekutivní souhrn je v případě této diplomové práce 

rozpracován v poslední kapitole s názvem ‚Závěr‘. 

Popis podniku 

V části popisu podniku jsou vypracovány podstatné záležitosti týkající se zakládaného 

podniku a měla by obsahovat informace, jako je zákonná forma podniku (např. 

živnostenský podnik, OSVČ, či společnost s ručením omezeným), klíčovou živnost nebo 

živnosti, které bude podnik provozovat, vizi podniku rozšířenou o definici 

dlouhodobého strategického cíle. Prezentaci produktů a služeb, kterými se bude podnik 

realizovat na trhu (z popisu produktů a služeb musí být zřejmé, z jakého důvodu budou 

pro trh zajímavé a konkurenceschopné), zdůvodnění a popis organizační struktury. Dále 

by měl obsahovat vysvětlení zaměstnanecké politiky, což je definování kvalifikace 

a zkušeností potřebných zaměstnanců na jednotlivé pracovní pozice, způsob získání 

                                                           
28KOVÁŘ, František a Kateřina HRAZDILOVÁ. Konkurenceschopný podnik: Ekonomika 
konkurenceschopného podniku. Praha: E-knihy jedou, 2016. ISBN 978-80-7512-608-5. 
29KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 
c2007. Praxe podnikatele. ISBN 978-80-251-1605-0. 
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zaměstnanců na trhu práce. V neposlední řadě uvedení Kontaktních údajů o lokalitě 

provozovny a další.30 

Analýza prostředí a trhu 

Analýza prostředí a trhu za účelem identifikace faktorů ovlivňujících vstup a fungování 

nového podniku je jednou z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu. 

Smyslem je prokázat, že pro podnikatelský plán existuje trh, který je dostatečně velký 

a má dostatečně velkou kupní sílu, abychom byli schopni generovat dostatečně velké 

zisky.31Analýza je pro podnik velice důležitá z důvodu zjištění současné situace na trhu. 

Ukazuje mu, zda má předpoklady k úspěchu, popřípadě jaké to jsou. Udává také cestu 

a směr, kam by měl podnik v budoucnu směřovat, na co by si měl dávat pozor, a naopak 

čeho by mohl využít ve svůj prospěch. Součástí je také analýza konkurenčního 

prostředí, kde se pomocí analýzy zjistí silné a slabé stránky významných konkurentů, 

kteří by mohli ovlivnit úspěch nově zakládaného podniku.32Komplexní analýza 

prostředí pro identifikaci relevantních faktorů ovlivňujících podnik je prováděna 

pomocí strategické situační analýzy, která je podrobněji popsána v kapitole 1.4. 

Výrobní plán/obchodní plán  

V případě výrobního podniku bude do podnikatelského plánu zahrnuta část, nazývaná 

výrobní plán, který bude zachycovat celý výrobní proces - popis strojů 

a zařízení, používané materiály a jejich dodavatele. Jestliže podnik realizuje část výroby 

formou subdodávek, měli by být ve výrobním plánu uvedeni i tito subdodavatelé.  

Nejedná-li se o výrobní podnik, nazýváme tuto část obchodním plánem. Ten obsahuje 

informace o nákupu zboží a služeb, potřebné skladovací prostory atd. K této části je 

vhodné připojit seznam produktů, které podnik vyrábí nebo, která má v plánu uvést na 

trh a ohodnocení jejích konkurenceschopnosti.33 

Marketingový plán  

Marketingový plán je v podstatě strategickým plánem podniku, který naznačuje, jakým 

způsobem se bude chtít podnik prosadit na trhu proti konkurenci. Z pozice investorů jde 

                                                           
30Tamtéž. 
31SVOBODOVÁ, Ivana a Michal ANDERA. Od nápadu k podnikatelskému plánu: Jak hledat a rozvíjet 
podnikatelské příležitosti. Praha: GradaPublishing, 2017. ISBN 978-80-271-9985-3. 
32HISRICH, Robert D. a Michael P. PETERS. Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria 
Publishing, 1996. ISBN isbn80-85865-07-6. 
33KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 
c2007. Praxe podnikatele. ISBN 978-80-251-1605-0. 
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o jednu z nejdůležitějších součástí zajištění úspěchu firmy. V marketingovém plánu 

je zpracováno, jakým způsobem budou výrobky nebo služby distribuovány, oceňovány 

a propagovány.34Marketing a následně i prodej mají velký vliv na budoucí úspěch 

firmy. Do marketingu jsou zahrnuty všechny aktivity, které slouží k dosažení trvalých 

konkurenčních výhod. Za konkurenční výhodu je však musí vidět zákazník, protože 

pouze zákazníci rozhodují o tom, u koho nakupují. Nelze úspěšně řídit firmu, aniž by si 

podnik jasně nestanovil své cíle.35 

Mezi specifické marketingové nástroje patří marketingový mix - 4P. V rámci modelu 

4P jsou spojeny čtyři hlavní veličiny marketingového systému: 

 Product (výrobek) – v marketingovém mixu je největší pozornost věnována 

Produktu. Tato veličina tvoří podstatu naší nabídky na trhu a uspokojuje 

potřeby zákazníků. Produkt považujeme za jádro marketingu.  

 Price (cena) – cenová politika je založena na faktu, že výška a stabilita ceny 

v podstatě vytváří příjmy firmy, na kterých závisí firemní existence 

a prosperita. Stanovením ceny je určena pozice v hierarchii spotřebitelů, 

je ovlivněno jejich nákupní rozhodování a je určena konkurenční pozice 

podniku. Tvorba cen vychází ze stanovené cenové politiky firmy. Cíle cenové 

politiky mohou být například: 

 Orientace na přežití – tuto politiku zvolíme tehdy, když musíme odolávat 

velkému počtu konkurentů. V tomto případě stanovujeme cenu, 

která neobsahuje zisk. Tuto politiku lze uplatňovat pouze v krátkém 

časovém období, během kterého musíme svoji situaci vyřešit, nebo odejít 

z trhu. 

 Orientace na maximalizaci zisku – vycházíme z odhadu poptávky a cenu 

stanovíme tak, aby přinesla maximální zisk, tedy maximální míru výnosu 

investice. 

 Orientace na co největší podíl na trhu – při této cenové politice 

vycházíme z předpokladu, že firma s největším tržním podílem bude 

dosahovat nejnižších nákladů a nejvyšších zisků na trhu. Stanovení ceny je 

                                                           
34Tamtéž. 
35WUPPERFELD, Udo. Podnikatelský plán pro úspěšný start. Praha: Management Press, 2003. Malé 
a střední podnikání. ISBN 80-7261-075-9. 
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založeno na rozboru konkurenčních cen. Při porovnání s konkurencí budou 

naše stanovené ceny průměrné až podprůměrné.  

 Place (distribuce) - za distribuční politiku je považován návrh vhodné 

organizace prodeje. V této části je nutné vysvětlit prodejní strategii a popsat 

použití jednotlivých distribučních cest. Jedná se o odpovědi na následující 

otázky: Budeme samostatně zajišťovat všechny prodejní aktivity? Bude prodej 

probíhat přímo ke konečným zákazníkům? Za předpokladu, že je potřeba 

využívat prodejních mezičlánků se ptáme, které osoby, instituce nebo firmy 

přicházejí v úvahu, které z nich jsou nejvhodnější?Při využívání obchodních 

mezičlánků se ptáme, které obchodní organizace budou zapojeny? Budeme 

spolupracovat s velkoobchodními organizacemi, nebo budeme zásobovat jen 

maloobchod? 

 Promotion (propagace) - jedná se o nejviditelnější složku marketingového 

mixu. Pomocí propagace se snažíme plnit ekonomické cíle (stimulovat poptávku 

k samotnému nákupu), informační cíle (poskytovat informace o existenci 

podniku), emocionální cíle (vytváření pozitivního postoje u spotřebitelů 

a preferencí k danému podniku). Ke komunikaci se zákazníkem můžeme využít 

reklamu, podporu prodeje, public relations (vztahy s veřejností), osobní prodej, 

přímý marketing.36 

Organizační plán  

Organizační plán popisuje formu vlastnictví nového podniku, tedy zda je podnik 

v osobním vlastnictví, nebo je podnikem partnerským či obchodní společností. 

V případě partnerského podniku se jedná o vztah na základě smluvního ujednání, kdy 

je třeba uvést příslušné smluvní podmínky.37 

U obchodní společnosti je nutné podrobně rozvést informace o managementu podniku 

a dle příslušné právní formy uvést údaje o obchodních podílech. Jsou zde uvedení 

klíčoví vedoucí pracovníci podniku, jejich vzdělání a zkušenosti. Organizační plán 

                                                           
36SRPOVÁ, Jitka. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-
4103-1. 
37HISRICH, Robert D. a Michael P. PETERS. Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria 
Publishing, 1996. ISBN 80-85865-07-6. 
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obsahuje organizační strukturu podniku, která odráží systém podřízenosti a nadřízenosti 

a z toho vyplývá i zodpovědnost jednotlivých členů vedení. 38 

Finanční plán tvoří jednu z velice významných částí podnikatelského plánu, která 

převádí ostatní části podnikatelského plánu do číselné podoby. Jedná se o spojovací 

článek mezi představami vlastníků podniku a realitou. Předvídá možné varianty 

budoucího vývoje. Je zde ověřena reálnost podnikatelského plánu, případně přesvědčuje 

investora o jeho výnosnosti.39 

Finanční plán by měl být sestaven alespoň na dobu tří let, přičemž první rok by měl být 

rozepsán na jednotlivé měsíce.40 V praktické části této diplomové práce bude dále 

sestavena predikce výnosů a nákladů v několika variantách - optimistická, realistická 

a pesimistická.41 

Finanční plán se tvoří z následujících částí: 

 Výkaz o peněžních tocích (Cash-flow), jehož hlavním účelem je promítnutí 

investičních výdajů, důsledky obchodní a zásobovací politiky do pohybu peněz, 

aby měl podnik lepší přehled o finančních prostředcích a nedostal se 

do problémů se splácením závazků. Plán Cash flow sestavujeme v ročním 

časovém horizontu, v prvním roce podnikání za jednotlivé měsíce a pak 

v dalších letech kumulativně za rok. Sestavuje se zpravidla nepřímou metodou 

na základě očekávaného zisku, který se upravuje o položky, které nevyvolávají 

pohyb peněz a naopak.42 

 Výkaz zisků a ztrát slouží k vyčíslení výnosů, nákladů a hospodářského 

výsledku v jednotlivých letech. Je účelné podrobně zpracovat první rok 

podnikání a to alespoň v prvních šesti měsících. V dalších letech již postačí 

roční údaje. Výkaz udává informace o budoucím hospodářském výsledku 

                                                           
38KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. Brno: ComputerPress, 
c2007. Praxe podnikatele. ISBN 978-80-251-1605-0. 
39 Tamtéž. 
40HISRICH, Robert D. a Michael P. PETERS. Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria 
Publishing, 1996. ISBN 80-85865-07-6. 
41Finanční plán | Bplan.cz. Bplan.cz | Pomáháme v začátcích podnikání! [online]. Copyright ©2011 
[cit. 06.04.2018]. Dostupné z: http://www.bplan.cz/financni-plan-drobne-podnikani 
42 KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. Brno: ComputerPress, 
c2007. Praxe podnikatele. ISBN 978-80-251-1605-0. 
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v jednotlivých letech, o schopnosti platit úroky, a zda vytvořená výše zisku 

pokryje plánované splátky úvěru atd.43 

 Výkaz rozvahy je sestavován ze dvou pohledů. Plánovaná rozvaha zachycuje 

očekávaný vývoj majetku firmy a zdrojů jeho financování. Sestavení rozvah 

ke konci jednotlivých let podáváme informaci o struktuře majetku, zdrojích 

financování při zahájení podnikatelské činnosti, předpokládaném průběhu 

splácení cizích zdrojů a plánovaném systému akumulace zdrojů prostřednictvím 

nerozděleného zisku atd.44 

 Analýza bodu zvratu jinak také nazýváno kritickým bodem rentability (Break 

Event Point – BEP). Určení bodu zvratu je důležité pro management podniku 

resp. vlastníky, protože stanovuje minimální objem výroby (a prodeje), kterého 

je nezbytné dosáhnout, aby nebyl podnik ve ztrátě.45Bodu zvratu bude dosaženo, 

pokud se celkové tržby rovnají celkovým nákladům a zisk je tedy nulový. 

Postup je znázorněný pomocí následujících vzorců:46 

 
zisk = P * Q – (F+VC) (1) 

 

Q (bod zvratu) = 
𝐹

𝑃 − 𝑉𝐶
 

(2) 

 

kde,  

P …………….  Cena produktu  
Q …………… Množství 
F ……………. Fixní náklady 
VC ………….  Variabilní náklady (na jednotku produktu) 

 
 Soupisy a použití vlastních zdrojů a fondů – půjček, úvěrů, dotací, atd.  

                                                           
43SRPOVÁ, Jitka. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). 
ISBN 978-80-247-4103-1. 
44 Tamtéž. 
45KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. Brno: ComputerPress, 
c2007. Praxe podnikatele. ISBN 978-80-251-1605-0. 
46Bod zvratu: praktický příklad, vzorec, výpočet a graf | Marketing Mind. Marketing Mind: Nastartujme 
Váš online marketing! [online]. Dostupné z: https://www.marketingmind.cz/bod-zvratu-priklad-vzorec-
vypocet-graf/ 



  
 

24 
 

 A v neposlední řadě návratnost investic, výpočet poměrových ukazatelů 

apod.47 

Hodnocení rizik  

Každý podnikatelský záměr a plán v sobě nese určitou míru nejistoty, tedy rizika, že se 

reálné výsledky budou lišit od očekávaných. Z toho důvodu by měla být součástí 

každého podnikatelského plánu analýza rizik. Tato analýza rizik se snaží předcházet 

negativním důsledkům možných rizikových faktorů. 48 

Jednou z používaných metod k analýze rizik projektu je metoda RIPRAN (Risk Project 

Analysis). Je však nutné říct, že tato metoda se v projektovém managementu užívá 

zejména v kontextu a k popisu hrozeb tj. vnějších faktorů, které by mohli ovlivnit 

průběh a realizaci projektu. Nicméně, podnikatelský plán je potřeba zhodnotit 

i z vnitřního pohledu (nezkušenost zakladatele, špatné nastavení ceny apod.), takže je 

do analýzy zapotřebí zohlednit i uvedený pohled. Ačkoliv je metoda RIPRAN užívána 

zejména v souvislosti s vnějšími faktory, budou v rámci uvedené metody hodnoceny 

i vnitřní faktory, které by mohli negativně ovlivnit podnikání. 

Tato metoda se skládá dle Doležala (2009) ze čtyř základních kroků:49 

 Identifikace nebezpečí projektu 

 Kvantifikace projektu 

 Reakce na rizika projektu 

 Celkové posouzení rizik projektu 

V prvním kroku je provedena identifikace nebezpečí projektu sestavením seznamu ve 

formě tabulky, ve které budou uvedeny rizika a ke každému riziku jednotlivě doplněna 

hrozba a scénář. Hrozbou je zde chápaný konkrétní projev nebezpečí. Ve scénáři 

vystihujeme děj, který nastane v důsledku výskytu hrozby. Důležité je mít na paměti, že 

hrozba je příčinou scénáře.  

Druhý krok představuje kvantifikaci rizika. Tabulka, která byla sestavena v prvním 

kroku, je rozšířena o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře 

                                                           
47KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 
c2007. Praxe podnikatele. ISBN 978-80-251-1605-0. 
48Tamtéž. 
49 DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., 
aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, s. 90. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5. 
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na projekt a výslednou hodnotu rizika, která se vypočítá jako: Hodnota rizika 

= pravděpodobnost scénáře * hodnota dopadu. Můžeme si zvolit číselnou či verbální 

kvantifikaci. Při výběru verbální kvantifikace leze hodnotu pravděpodobnosti 

kvantifikovat jako vysokou, střední čí nízkou hodnotu. 

Ve třetím kroku je obsažena reakce na rizika projektu. Jsou sestavena opatření, která 

slouží ke snížení hodnot rizik na přijatelnou úroveň. Návrhy na opatření bývají také 

uspořádány do tabulky. 

Poslední čtvrtý krok vyjádří celkové posouzení rizik projektu, to znamená, že 

vyhodnocuje celkovou rizikovost projektu a schopnost pokračování jeho realizace bez 

speciálních opatření.50 

Časový harmonogram 

Časový harmonogram aktivit projektu představuje významnou roli v každém dobrém 

podnikatelském plánu. Cílem časového harmonogramu je podat informace o časové 

souslednosti plánovaných aktivit, které mají vést k úspěšné realizaci podnikatelského 

plánu. Za pomoci časového harmonogramu lze kontrolovat dodržování časových úseků 

pro konkrétní činnosti a vymezovat pro ně konkrétní časový rámec. Součástí 

harmonogramu jsou i vymezené milníky, pomocí kterých se chce podnik vyvarovat 

nežádoucím prostojů nebo komplikacím při realizaci daného projektu.51 

K určení celkového časového harmonogramu projektu se v praxi často využívá technika 

nazývaná Ganttův diagram. Tento diagram bychom mohli v podstatě popsat jako 

tabulku, kde řádky jsou nadepsané činnosti projektu, sloupce jsou nadepsány 

kalendářem, resp. časovými úseky, ve kterých se bude projekt realizovat. V řádku 

je nakreslena pro každou činnost úsečka, jež přesně určuje, kdy činnost začíná a kdy 

končí. Můžeme znázornit i řetězení úseček pomocí následníků a předchůdců.52 

K vizuálnímu zobrazení časových údajů pomocí Ganttova diagramu může použít nástroj 

Microsoft Project.53 

                                                           
50Tamtéž.  
51SRPOVÁ, Jitka, SVOBODOVÁ, Ivana, SKOPAL, Pavel, ORLÍK, Tomáš. Podnikatelský plán a 
strategie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. ISBN 978-80-247-4103-1. s. 21 
52JANIŠOVÁ, Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy: [praktické postupy pro úspěšný 
rozvoj]. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4337-0. 
53PASCH, Ondřej. Microsoft SharePoint 2010: praktický průvodce uživatele. Brno: Computer Press, 
2011. ISBN 978-80-251-3177-0. 
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Přílohy 

Přílohy by měly obsahovat veškeré informativní materiály, které není třeba zapojit 

do vlastního podnikatelského plánu, avšak by měl obsahovat odkaz na přílohu. 

Do příloh řadíme dokumenty, jako například jsou korespondence od zákazníků, 

distributorů nebo subdodavatelů, zprostředkované údaje či informace z primárního 

výzkumu, nájemní a jiné uzavřené smlouvy, ceníky dodavatelů a konkurentů.54 

1.4 Strategická situační analýza 

V úvodu této problematiky bych ráda citovala z literatury názor paní Jakubíkové 

(2008, str. 27) na uvedenou tématiku. „Každý podnik a organizace podnikají a působí 

na určité prostředí. Toto prostředí na ně působí s různou intenzitou. Pro podniky je 

životně důležité se působením prostředí podrobně zabývat, analyzovat je.“55 

Každý podnik a organizace podnikají a účinkují v určitém prostředí, které na ně působí 

s určitou intenzitou. Pro životaschopnost podniků je velmi důležité podrobné zabývání 

- analyzování působení prostředí na podnik. Mezi základní metody a postupy 

strategické situační analýzy řadíme:56 

- Analýza obecného okolí podniku. 

- Analýza oborového okolí podniku. 

- Analýza vnitřní situace podniku. 

- SWOT analýza. 

1.4.1 Analýza obecného okolí podniku 

Analýzy obecného okolí podniku, jinak také nazývána jako analýza makroprostředí se 

zabývá faktory, které působí na okolí podniku a tím ho ovlivňují.57K provedení této 

analýzy se nejčastěji používá tzv. SLEPT analýza, jež je zaměřena na působení 

                                                           
54HISRICH, Robert D. a Michael P. PETERS. Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria 
Publishing, 1996. ISBN 80-85865-07-6. 
55JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy]. Praha: Grada, 2008, s. 27. 
ISBN 80-24726-90-4.  
56KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Miloš DRDLA. Strategické řízení firemních informací: teorie pro praxi. 
Praha: C.H. Beck, 2003. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-71797-30-8. 
57VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Podniková ekonomika. Praha: Grada, 2012. Finanční řízení. 
ISBN 978-80-247-4372-1. 
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sociálních, legislativních, ekonomických, politických a technologických faktorů 

na podnik.58Akronymum slova SLEPT znázorňuje následující faktory:59 

 S – Social (sociální)  

 L – Legislative (legislativní)  

 E – Economic (ekonomické)  

 P – Political (politické)  

 T – Technological (technologické) 

Šance, aby podnik nějakým způsobem ovlivnil působení výše zmíněných faktorů je 

velmi nízká, dokonce nulová. Z tohoto důvodu se musí podnik snažit přizpůsobit 

a pružně reagovat na jejich změny. Přehlížení a nedodržení těchto změn může mít pro 

podnik až zničující následky.60 

Z pohledu sociálních faktorů můžeme říci, že v této oblasti sehrávají důležitou roli 

zejména faktory: společenskopolitický systém a klima ve společnosti, hodnotové 

stupnice a postoje lidí (z pohledu konkurentů, dodavatelů, zaměstnanců a jejich 

partnerů), životní styl, životní úroveň, kvalifikační struktura populace, zdravotní stav 

a struktura populace. 

Na sociální faktory lze nahlížet ze dvou pohledů. Na jedné straně mohou výrazně 

ovlivnit poptávku po zboží a službách a na straně druhé zase silně ovlivňují i stranu 

nabídky ve smyslu podnikavost a pracovní motivace.61 

Za legislativní faktory považujeme veškeré faktory, které působí ze strany státu. Stát 

pomocí zákonů, právních norem a vyhlášek vymezuje a také upravuje prostor 

k podnikání, což může mít velký vliv na budoucnost podniku. V tomto případě je 

důležité sledovat regulace v různých odvětvích, daňové a obchodní zákony, občanský 

                                                           
58MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada, 2007. Expert (Grada). 
ISBN 978-80-247-1911-5. 
59KORÁB, V. a M. MIHALISKO. Založení a řízení společnosti. Společnost s ručením omezeným, 
komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. 1. vyd. Praha: ComputerPress, 2005, 
ISBN 80-251-0592-X. 
60VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Podniková ekonomika. Praha: Grada, 2012. Finanční řízení. 
ISBN 978-80-247-4372-1. 
61KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: 
C.H. Beck, 2006. C.H. Beck pro praxi. ISBN 8071794538. 
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zákoník, ochranu osobního vlastnictví, ochranu životního prostředí a velké množství 

činností zaměřených na ochranu zaměstnanců či spotřebitelů.62 

Vývoj podniků především silně ovlivňuje současný i budoucí stav ekonomiky. Působení 

ekonomických faktorů na jednotlivé podniky může být různý, pro některé mohou 

určité faktory představovat hrozbu, pro jiné naopak příležitosti. Z tohoto důvodu je 

důležité při analýze určit, které z faktorů jsou pro určitý podnik nejdůležitější a měla by 

jim být věnována pozornost na předpověď změn jejich působení v budoucnu.63Mezi 

základní ekonomické faktory jsou zahrnuty kurzy měn, inflace, úrokové sazby, míra 

ekonomického růstu (vývoj HDP), ceny jednotlivých komodit (energetika, aj.), 

průměrné mzdy a jejich předpokládaný vývoj, míra nezaměstnanosti a budoucí výhled, 

kupní síla obyvatel, dopad vývoje ekonomického cyklu apod.64 

Analyzování politického prostředí se zabývá především problematikou stability 

polické sféry, která má přímý dopad na stabilitu legislativního rámce. Důležitými 

faktory jsou, jak často dochází ke změně vlády, jaká jsou omezení v podnikání, jaké 

jsou podmínky zaměstnávání občanů a jaká je ekologická legislativa. Při podnikání 

bychom se měli zaměřit nejen na současný stav zákonů a návrhů v oblasti podnikání, ale 

také sledovat budoucí. 65 

V případě technologických faktorů je pozornost zaměřena na technologické standardy 

a nové technologické postupy, které podmiňují úspěšné naplnění strategického záměru. 

Správná předvídavost vývoje technologického rozvoje se může stát významným 

činitelem úspěšnosti podniku. Z tohoto důvodu bychom se měli zaměřit na sledování 

změn vývoje technologie v dané oblasti, rozsah prováděných inovací, míru vládní 

podpory vědy a výzkumu, úspěšnost substitutů, nástup nových technologií,přístup 

k datům a informacím apod.66 

                                                           
62SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: 
C.H. Beck, 2006. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-71793-67-1. 
63KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: 
C.H. Beck, 2006. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-453-8. 
64FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada, 2012. Expert 
(Grada). ISBN 978-80-247-3985-4. 
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1.4.2 Analýza oborového okolí podniku 

Atraktivitou oboru, v němž podnik působí, je silně ovlivňována strategie a cíle podniku. 

Užitečným a velmi často využívaným nástrojem k analýze oborového okolí podniku je 

Porterův pěti faktorový model konkurenčního prostředí jinak také nazýván Porterova 

analýza pěti konkurenčních sil. Model předpokládá, že strategická pozice firmy 

působící na určitém trhu (v určitém odvětví) je především určována působením pěti 

základních faktorů, kterými jsou:67 

1) Vyjednávací síla zákazníků 

2) Vyjednávací síla dodavatelů 

3) Hrozba vstupu nových konkurentů 

4) Hrozba substitutů 

5) Rivalita firem působících na daném trhu. 

Rivalita firem působících na daném trhu 

Rivalita konkurentů roste, pokud se na něm vyskytuje velký počet konkurentů nebo také 

pokud výrobek/služba nelze odlišit od konkurence.68 Mezi běžné nástroje 

konkurenčního boje řadíme snižování cen, zavádění nových produktů, reklamní 

kampaně či zlepšení poskytovaných služeb. O vysoké míře soupeření podniků v odvětví 

hovoříme, jestliže existuje mnoho konkurentů v odvětví nebo jsou si zhruba rovni, 

tempo růstu odvětví je pomalé, bariéry opuštění odvětví jsou značné, konkurenti jsou 

silně spjati s odvětvím.69 

Hrozba vstupu nových konkurentů  

Novou konkurencí rozumíme subjekty, které na náš trh vstupují, nebo hodlají vstoupit. 

Toto riziko lze pouze odhadnout na základě určitých charakteristik jako například 

odhadem vývoje trhu, atraktivností trhu, dosahovaných zisků na trhu a bariér vstupu na 

určitý trh.70 U nové konkurence nás především zajímá pravděpodobnost a jednoduchost 

                                                           
67KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: 
C.H. Beck, 2006. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-453-8. 
68 BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada, 2007. 
ISBN 978-80-247-1535-3. 
69GRASSEOVÁ, Monika a Bohumil BRECHTA. Efektivní rozhodování: analyzování, rozhodování, 
implementace a hodnocení. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0179-1. 
70KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 
c2007. Praxe podnikatele. ISBN 978-80-251-1605-0. 
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vstupu nových konkurentů na trh a tím zvýšit konkurenční tlak.71Hrozba vstupu nových 

konkurentů závisí na existujících bariérách vstupu do odvětví v kombinaci s reakcí 

stávajících podniků. Pokud jsou bariéry vstupu do odvětví nízké a není očekávána 

reakce stávajících podniků, pak je hrozba vstupu nových konkurentů značná. Naopak 

pokud je náročné překonat bariéry vstupu do odvětví nebo lze očekávat vysokou reakci 

stávajících podniků, pak je naopak míra hrozby vstupu od odvětví nízká. Bariéry vstupu 

mohou pramenit například z úspor z rozsahu, loajality zákazníků ke stávajícím 

podnikům v odvětví, přechodové náklady, kapitálová náročnost, přístup k distribučním 

kanálům nebo určité výhody stávajících podniků nezávisle na rozsahu.72 

Vyjednávací síla zákazníků  

Vyjednávací síla kupujících je vysoká především v případě, existují-li substituční 

produkty.73Dále je vyjednávací síla odběratelů značná, pokud existuje málo těchto 

odběratelů, nebo pouze málo odběratelů nakupuju značnou část celkového objemu 

produkce. Další scénář vysoké vyjednávací síly kupujících nastává, pokud jsou 

produkty standardní a odběratel je může nakoupit u konkurence.74Dále jejich 

vyjednávací síla roste, pokud mají odběratelé nízké náklady spojené s přechodem ke 

konkurenci a mají všechny informace.75 

Vyjednávací síla dodavatelů  

Dodavatelé nás mohou především ovlivňovat v podobě cen a objemu dodávek. Jejich 

vyjednávací síla je vysoká, pokud neexistují substituty a dodávky jsou pro nás velice 

důležité, nebo je změna dodavatelů náročná či nemožná. 

Hrozba substitutů  

Pokud jsou naše produkty nahrazovány substitučními, tak jsou tím omezeny ceny 

produktů a tím i zisky firmy. Z tohoto důvodu je třeba zodpovědně sledovat vývojové 

                                                           
71BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada, 2007. 
ISBN 978-80-247-1535-3. 
72GRASSEOVÁ, Monika a Bohumil BRECHTA. Efektivní rozhodování: analyzování, rozhodování, 
implementace a hodnocení. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0179-1. 
73KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky 
marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3527-6. 
74GRASSEOVÁ, Monika a Bohumil BRECHTA. Efektivní rozhodování: analyzování, rozhodování, 
implementace a hodnocení. Brno: Edika, 2013. ISBN 978-80-266-0179-1. 
75 BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada, 2007. 
ISBN 978-80-247-1535-3. 
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trendy cen substitučních produktů.76Hrozba substitutů je vysoká především, jestliže jsou 

přechodové náklady zákazníka k nákupu substitučního produktu nízké. Další variantou 

je, že jsou substituty vyráběny odvětvími, která dosahují vysokého zisku. 

Pro realizaci Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil vyžaduje shromáždění názorů 

jednotlivců a expertů, kteří mají zkušenosti v daném odvětví. Cílem analýzy je odhalit 

příležitosti a hrozby, aby bylo dosaženo vlastní konkurenční výhody.77 

1.4.3 Generické konkurenční strategie dle Portera 

Generické konkurenční strategie dle Portera vycházejí z předpokladu, že zákazník si 

vybere ze stejně dostupných produktů a služeb ty, jejichž cena je nižší, nebo ty, jejichž 

vnímaná hodnota (např. kvalita, funkčnost a užitná hodnota, design aj.) je větší než 

u konkurenčních produktů a  služeb. Cena nebo vnímaná hodnota se pak stávají 

konkurenční výhodou, která je jádrem výkonnosti firmy a pomáhá překonat rivaly na 

daném trhu. Generické konkurenční strategie je možné použít na všech úrovních 

strategií (tzn.korporátní, obchodní, funkční). 

Jednotlivé generické konkurenční strategie, které znázorňuje obrázek č. 1, jsou pak 

definovány následovně:  

1. Diferenciace - odlišení produktů a služeb od konkurenčních pomocí vlastností, 

obchodní značky, technologie, distribuční sítě apod.  

2. Převaha v nákladech- snaha o dosažení nejlepší struktury nákladů v rámci odvětví 

nebo trhu, což umožňuje vyšší marže nebo nižší ceny oproti konkurenci. 

3a, 3b. Zacílení- zaměření na určitého zákazníka, cílovou skupinu, geografický trh a na 

splnění jejich požadavků. 

Z těchto tří Porterových strategických rozhodnutí je pouze 3a vhodná pro malé 

podniky (do cca. 100 zaměstnanců) respektive strategie diferenciace je více atraktivní 

pro malé a střední podniky zejména ve spojení se zaměřením se na tržní výklenky. 

Právě z toho důvodu, že malé podniky mají omezené zdroje (finanční, lidské, znalosti 

aj.) a malou vyjednávací sílu na trhu. Jejich síla spočívá zejména se zaměřením na 

určitý výklenek, který velké firmy neláká, protože úzká specializace a individuální 

přístup k zákazníkovi jsou pro ně velice drahé. Na druhé straně mohou své nevýhody 

                                                           
76KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky 
marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3527-6. 
77Tamtéž. 
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posílit kooperacemi (strategiemi spolupráce s jinými společnosti, aby získali potřebné 

kompetence, sílu, lobbing, zdroje atd.).78 

Obrázek 1: Generické konkurenční strategie79 

Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum lze definovat mnoha způsoby, avšak jednoduchou a výstižnou 

definici uvedl ve své literatuře Kozel (2011, str. 12):„Marketingový výzkum je 

naslouchání spotřebiteli.“80 

Marketingový výzkum by měl fungovat jako vědecká metoda. Hlavními 

marketingového výzkumu jsou jeho jedinečnost, vysoká vypovídající 

, tímto způsobem získaných dat. Proces každého výzkumu se 
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a etapu realizace výzkumu. 

aždá etapa se skládá z určitého množství fází (kroků) a jejich podoba se mění podle 

konkrétního výzkumu. Pokud je marketingový výzkum proveden profesionálně, tak se 

těmto krokům připojí závěrečná implementace doporučení do praxe. 

Další podrobnější popis etap marketingového výzkumu bude zaměřen pouze na části, 

které budou dále prakticky zpracovány v této diplomové práci. Přípravná 

marketingového výzkumu nejdříve začíná definováním problému a
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představuje nejdůležitější krok celého výzkumu, protože ovlivňuje následně celý proces. 

Ve chvíli, kdy si ujasníme problém, tak můžeme pokračovat ve stanovení 

cílů.81Hypotézou rozumíme vyslovení předpokladů o povaze zjišťovaných vztahů, které 

si chceme dalšími výzkumnými postupy ověřit či vyvrátit. Mezi zdroje pro formulaci 

hypotéz zpravidla řadíme: dřívější praktické zkušenosti, teoretické znalosti, dostupné 

statistické databáze, přání zadavatele výzkumu. 

Dále pokračujeme analýzou výchozí situace, která představuje neformální zjišťování, 

jaká data a informace nám jsou dostupná pro řešení problému. Potvrdíme si, že problém 

je skutečný, účel lze naplnit, cíle jsou realizovatelné a hypotézy ověřitelné. 

Poté následuje plán výzkumného projektu, kde je především specifikována definice 

zadání, typy dat, které budou shromažďována, způsob sběru dat, metody analýzy dat 

atd.82 

Data mohou být sbírána pomocí sekundárních údajů představující informace, které již 

byly shromažďovány k jinému účelu. Nebo mohou být sbírána pomocí primárních 

údajů, které podávají informace, již získávané ke konkrétnímu aktuálnímu účelu.83 

Sběr primárních dat může probíhat dvěma způsoby výzkumu a to kvalitativním 

výzkumem, který používá podrobné studium jednotlivých případů, nejrůznější formy 

rozhovorů a kvalitativního pozorování. Plán výzkumu má pružný charakter. Tím 

rozumíme, že plán výzkumu se z daného základu rozvíjí, proměňuje a přizpůsobuje 

okolnostem a získaným výsledků. 

Dalším způsob je kvantitativní výzkum, při kterém jsou využívány náhodné výběry, 

experimenty, silně strukturovaný sběr dat pomocí testů, dotazníků nebo pozorování. 

V následujícím kroku získaná data analyzujeme statistickými metodami s cílem 

zkoumat je, popisovat a případně ověřovat pravdivost představ o vztahu sledovaných 

proměnných. Výzkum má pevně určený průběh.  

V praxi se využívá i kombinace kvalitativního i kvantitativního výzkumu a nazývá se 

smíšený výzkum.84Při realizaci zpracování této diplomové práce bude použit 
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82KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky 
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ISBN 978-80-247-1545-2. 



  
 

34 
 

kvantitativní výzkum, při kterém bude sběr dat probíhat pomocí dotazníkového šetření 

jako jedné z technik nebo metod sběru dat v rámci kvantitativního přístupu a strategie 

průzkumu. Sběr dat za pomoci dotazníkové šetření bude v této diplomové práci zvolen 

za nejvhodnější způsob z důvodu potřeby zjištění většího počtu názorů a preferencí od 

potencionálních zákazníků a zajištění anonymity. 

Po dokončení přípravné etapy se dostáváme do realizační etapy marketingového 

výzkumu, kterou můžeme jednoduše rozdělit do dvou částí. První část se zabývá 

implementací plánu, do které zahrnujeme sběr dat, zpracování a analýzu informací. 

Tato část marketingového výzkumu je považována za nejnákladnější. Samotný průzkum 

může být prováděn vlastními zaměstnanci firmy či externí firmou.  

Do druhé části přiřazujeme interpretaci a zjištění, cože je posledním krokem celého 

marketingového výzkumu. Úkolem této části je jednoduše a výstižně popsat výsledky 

získané pomocí průzkumu, sestavit závěry a navrhnout doporučení.85 

1.4.5 Analýza vnitřních zdrojů a schopností organizace 

Tuto kapitolu bychom mohli také nazvat podle Korába (2007, str. 52): „posuďme 

„sebe“a „svoje možnosti.“86 

Interní analýza při zakládání zcela nového podniku má převážně charakter teoretické 

úvahy o dostupných zdrojích a kompetencích. Od interní analýzy již fungující firmy se 

liší tím, že nemá k dispozici mnoho konkrétních údajů k posouzení. Zdroje pro 

podnikání lze rozdělit dle Korába (2007):87 

 Finanční zdroje – při jakýchkoli úvahách nad podnikáním je třeba mít 

představu o vlastních finančních zdrojích co do velikosti, časové dostupnosti 

a rizik plynoucích z investice těchto prostředků do podnikání. V rámci 

analyzování finančních zdrojů je třeba především zahrnout odhad chybějících 

finančních prostředků, které budeme muset zajistit například formou soukromé 

půjčky, bankovního úvěru, angažování dalšího společníka včetně tichého 

společníka, akcionářů atd.  

                                                                                                                                                                          
84HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 
2008. ISBN 978-80-7367-485-4. 
85 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. 
ISBN 978-80-247-1545-2. 
86KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 
c2007, s. 52. Praxe podnikatele. ISBN 978-80-251-1605-0.  
87Tamtéž, str. 53 
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 Hmotné zdroje – dle typu podnikání již máme představu, co z fyzických zdrojů 

budeme potřebovat.  Do hmotných zdrojů zahrneme vše, co budeme potřebovat 

a máme již k dispozici v našem vlastnictví.  Jedná se například o prostory 

o podnikání, které již máme k dispozici, vlastní počítač, základní vybavení 

kanceláře atd.  

 Lidské zdroje – pokud bereme lidské zdroje z pohledu, kdy je firma založena 

více lidmi, měli by být od samého začátku zakládání firmy stanoveny pozice, 

představy a očekávání a převedeny do formy popisu organizace podnikání. Při 

analyzování lidských zdrojů jsou především považování pracovníci získaní do 

firmy prostřednictvím trhu práce. Potřebné pracovníky v zakládajícím podniku 

je třeba analyzovat a určit jejich předpokládanou pracovní pozici.  

 Nehmotné zdroje – Do nehmotných zdrojů zahrnujeme vše, co není hmotné, 

nicméně to lze využívat k efektivnějšímu chodu podnikání. Řadíme sem 

například síť našich kontaktů na potencionální zákazníky, spolehlivé a levné 

dodavatele, ale také využitelné kontakty na státní či místní správu, vlastnicí pro 

podnikání využitelných patentů, znalosti a dovednosti, které mohou podpořit 

tvorbu silných stránek podnikání apod.  

 Nezařazené zdroje – Jedná se o zdroje, které nevíme kam zařadit, nebo jde 

o zdroje, u kterých si nejsme jisti, zda je určitě budeme mít k dispozici. 

Výsledkem výše popsané interní analýzy budou seznamy především dostupných zdrojů 

pro naše budoucí podnikání, jako obecně podmnožiny zdrojů potřebných.88A dále 

určení silných a slabých stránek z pohledu zdrojové a schopnostní báze, které pak 

následně vstupují do výsledné SWOT matice. 

1.4.6 SWOT analýza 

Jedná se o jednu z tradičních  metod používaných k provádění analýzy prostředí. SWOT 

analýza je prováděna jako součást komplexní analýzy, kdy jsou podklady k sestavení 

získány právě z celkové analýzy, nebo jako samostatný krok. Její podstatou je 

identifikace faktorů a skutečností, které pro podnik představují silné a slabé stránky, 

                                                           
88KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŇÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 
c2007. Praxe podnikatele. ISBN 978-80-251-1605-0. 
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příležitosti a hrozby okolí.89 Silné a slabé stránky se týkají interního prostředí, resp. 

mikroprostředí. Příležitosti a hrozby se vztahují k externímu prostředí, resp. 

makroprostředí. 90Obrázek č. 2 znázorňuje základní rámec SWOT analýzy.91SWOT 

analýzou se vyznačuje podle svých výstupů, kterými jsou:92 

 S -Strengts (silné stránky) 

 W -Weaknesses (slabé stránky) 

 O- Opportunities (příležitosti) 

 T -Threats (hrozby) 

Ve chvíli, kdy si jsme absolutně jisti, že jsme shromáždili dostatečné množství 

informací z analýz a další informace např. marketingových, finančních, tak všechny 

analyzované faktory upravíme do tzv. SWOT matice.93Podrobné zobrazení SWOT 

matice je uvedeno na obrázku č. 3. 

 

Obrázek 2: Základní rámec SWOT analýzy94 

                                                           
89KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: 
C.H. Beck, 2006. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-453-8. 
90FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada, 2012. Expert 
(Grada). ISBN 978-80-247-3985-4. 
91BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada, 2007. 
ISBN 978-80-247-1535-3. 
92FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada, 2012. Expert 
(Grada). ISBN 978-80-247-3985-4. 
93BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada, 2007. 
ISBN 978-80-247-1535-3. 
94VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ - PDF. Představujeme Vám 
pohodlné a bezplatné nástroje pro publikování a sdílení informací. [online]. Copyright © DocPlayer.cz 
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Silnými stránkami (Strenghts) se rozumí faktory, pomoci kterých si podnik udržuje 

silné postavení na trhu. Tyto faktory vystihují, co dělá podnik lépe než konkurence a co 

přináší užitek zákazníkům i firmě, neboť díky silným faktorům může vzniknout podklad 

pro určení konkurenční výhody.  Dále se zaměřuje na schopnosti a dovednosti firmy. 

Příkladem silné stránky podniku může být např. dobré povědomí mezi zákazníky, dobré 

vztahy se zákazníky, loajalita k zaměstnancům aj.95 

Slabé stránky (Weaknesses) poukazují na vnitřní slabiny podniku, především na 

oblasti, v nichž se podniku nedaří a ve kterých konkurence dosahuje lepších výsledků.  

Zahrnujeme sem např. nedostatek zkušeností v některém z oblastí, špatná lokace 

podniku, vysoké náklady, špatná komunikace atd.96 

Využitím vhodných příležitostí (Oportunities) lze získat výhodu, kterou konkurence 

nemá a tím podnik získá další silnou stránku. Jde např. o zajištění dlouhodobé věrnosti 

zákazníků, vzrůstající poptávka po produktech, vývoj spolupráce s obchodními partnery 

aj.97 

V případě hrozeb (Threats) je potřeba, aby se podnik zaměřil na skutečnosti, které by 

mohli uškodit jak samotnému podniku, tak jeho zákazníkům. Hrozby mohou znamenat 

riziko neúspěchu či dokonce úpadku. Podnik by měl mít neustálý přehled 

o potencionálních hrozbách a co nejdříve na ně reagovat, minimalizovat je nebo úplně 

odstranit. Mezi hrozby např. patří vstup nových konkurentů na trh, zlepšení nabídky 

konkurentů, patenty konkurence a mnoho dalších.98Při sestavení SWOT matice je 

zapotřebí, aby veškeré faktory v ní vedené byly posuzovány v souvislosti silných 

a slabých stránek ve vztahu k příležitostem a hrozbám.99 

                                                                                                                                                                          
[cit. 15.05.2018]. Dostupné z: http://docplayer.cz/120777-Vyuziti-swot-analyzy-pro-dlouhodobe-
planovani.html 
95BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada, 2007. 
ISBN 978-80-247-1535-3. 
96SWOT analýza. Homepage [online]. Copyright © 2014 [cit. 10.04.2018]. Dostupné z: 
http://www.braintools.cz/toolbox/strategie/swot-analyza.htm 
97BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada, 2007. 
ISBN 978-80-247-1535-3. 
98SWOT analýza. Homepage [online]. Copyright © 2014 [cit. 10.04.2018]. Dostupné z: 
http://www.braintools.cz/toolbox/strategie/swot-analyza.htm 
99BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada, 2007. 
ISBN 978-80-247-1535-3. 



 
 

 

Účelem SWOT analýzy je sbírat, analyzovat a vyhodnocovat informace a z

identifikovat strategické možnosti podnikatelské společnosti, organizace nebo konkrétní 

osoby. Samotné sestavení SWOT analýzy není komplikované, avšak mnohem složitější 

je poté návrh opatření. 101

následující čtyři kroky:102

1) Vytipování faktorů v

stránek, příležitostí a hrozeb.

2) Umístění faktorů do SWOT matice. 

3) Posouzení vzájemnosti jednotlivých faktorů. 

4) Návrh strategických opatření. 

V praktické části mé diplomové práci nebude SWOT analýza sestavena v

 analýza problému a současné situace

se má práce zabývá založením nového podniku, bude SWOT analýza sestavena 

v závěru práce a bude sloužit jak prostředek pro další rozvoj podniku. 

                                                          
100 Převzato z: BLAŽKOVÁ, Martina. 
Grada, 2007, str. 155. ISBN 978
101IFEDIORA, Christian, Onyebuchi IDOKO a Justina NZEKWE. Organization’s stability and 
productivity: the role of SWOT analysisanacronymforstrength, weakness, opportunities and 
threat. International JournalofInnovative and AppliedResearch
2018]. ISSN 2348-0319. Dostupné z:
https://www.researchgate.net/publication/292747707_Organization's_stability_and_productivity_the_role
_of_SWOT_analysis_an_acronym_for_strength_weakness_opportunities_and_threat
102 Tamtéž str. 158 
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Obrázek 3: SWOT matice100 

Účelem SWOT analýzy je sbírat, analyzovat a vyhodnocovat informace a z

identifikovat strategické možnosti podnikatelské společnosti, organizace nebo konkrétní 

osoby. Samotné sestavení SWOT analýzy není komplikované, avšak mnohem složitější 
101Celkový postup SWOT analýzy dle Blažkové (2007) vystihují 
102 

Vytipování faktorů v rámci jednotlivých kategorií, tedy silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb. 

Umístění faktorů do SWOT matice.  

Posouzení vzájemnosti jednotlivých faktorů.  

Návrh strategických opatření.  

diplomové práci nebude SWOT analýza sestavena v

analýza problému a současné situace po zpracování komplexních analýz. Z důvodu, že 

abývá založením nového podniku, bude SWOT analýza sestavena 

závěru práce a bude sloužit jak prostředek pro další rozvoj podniku. 

                   
Převzato z: BLAŽKOVÁ, Martina. Marketingové řízení a plánování pro malé 

Grada, 2007, str. 155. ISBN 978-80-247-1535-3. 
IFEDIORA, Christian, Onyebuchi IDOKO a Justina NZEKWE. Organization’s stability and 

productivity: the role of SWOT analysisanacronymforstrength, weakness, opportunities and 
International JournalofInnovative and AppliedResearch [online]. 2014, 2(9), 23

0319. Dostupné z:  
https://www.researchgate.net/publication/292747707_Organization's_stability_and_productivity_the_role

is_an_acronym_for_strength_weakness_opportunities_and_threat
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Tato kapitola se zabývá zhodnocením současné situace vnitřního i vnějšího prostředí 

podniku, a to za pomoci analýzy obecného okolí, analýzy oborového okolí a analýzy 

vnitřních zdrojů a schopnostní organizace. Nedílnou součástí této kapitoly bude 

posouzení provedeného marketingového výzkumu, který byl uskutečněn pomocí 

dotazníkového šetření. Souhrn výsledků z provedených analýz a marketingového 

výzkumu bude použit pro sestavení SWOT analýzy, která bude sestavena až v závěru 

práce a bude sloužit jako prostředek pro další rozvoj podniku.  

2.1 Analýza obecného okolí podniku 

Analýza obecného okolí podniku je provedena za pomoci SLEPT analýzy, jejím cílem 

je zaměřit se na vnější okolí a faktory v něm působící, které mohou ovlivnit vývoj 

tohoto okolí a mají dopad na nový podnik, kterým se zabývá tato práce.  

Sociální faktory 

Do jisté míry se jezdectví stalo trendovou záležitostí a novým způsobem aktivní 

relaxace. Vždy záleží na tom, čeho chce člověk dosáhnout. Zda se chce jen odreagovat 

a odpočnout si, nebo chce dosahovat skvělých sportovních výsledků v jezdeckém světě. 

Jednu věc mají však oba zmíněné směry jezdectví společnou – životní styl. Ve většině 

případů platí, že pokud někoho pohltí svět jezdectví, stane se jeho životním stylem 

a bude ho doprovázet po celý život. O koně a jezdectví všeobecně v posledních letech 

vzrůstá zájem. Lidé vnímají koně jako příjemnou formu odpočinku a jezdectví se tak 

stává moderním koníčkem a oblíbenou sportovní aktivitou.  

Dle údajů z roku 2017 je pod Českou jezdeckou federací, registrovaným spolkem 

zaštiťujícím v současné době všechny jezdecké disciplíny, zaregistrováno celkem 1550 

subjektů, z toho je 96 subjektů z Vysočiny. Dále 7900 jezdících členů s jezdeckou 

licencí, z toho je 389 z Vysočiny a 8000 koní s jezdeckou licencí, z toho 322 

z Vysočiny a 9800 hobby jezdců (jezdci bez závodní licence).103 

 

                                                           
103Jezdectví v České republice | Jezdectví pro všechny. [online]. Copyright © Česká jezdecká federace 
[cit. 10. 04. 2018]. Dostupné z: http://www.jezdectviprovsechny.cz/jezdectvi-v-ceske-republice/ 
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Česká republika patří mezi země s tradičním chovem koní a pozadu nezůstává ani 

vzdělávání v této oblasti. V dnešní době se v zemi rozrůstá velká řada škol pro oblast 

jezdectví, chovu koní a dostihového sportu. V rámci určitých oborů nabízí podobory 

chov koní a jezdectví především střední zemědělské školy, kterých je vedeno okolo 

dvaceti.  Dále jsou však v ČR evidovány školy s dlouholetou tradicí a jsou zaměřeny 

především na jezdectví. Mezi zmiňované školy patří Jezdecká akademie – Střední 

odborná škola Mariánské lázně s.r.o., Jezdecká akademie – odloučené pracoviště Brno 

– Líšeň, Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby.104Dále je možné studovat na 

škole zabývající se dostihovým sportem a to přímo na Střední škole dostihového sportu 

a jezdectví – Praha – Velká Chuchle. Chod koní můžeme studovat také na Vysoké 

škole. Mezi tyto školy patří Česká zemědělská univerzita v Praze a Mendlova univerzita 

v Brně. 

Jezdectví jako životní styl a trend se natolik rozrůstá, že by se klidně mohl stát tradicí 

a pro Českou republiku oblíbeným sportem, jako je například v naší zemi považován 

hokej. Příkladem tohoto rozkvětu je projekt, který poprvé v historii zamířil i do české 

metropole – Global Champions Prague PlayOffs. Jedná se o premiéru největší akce 

světové série v parkurovém skákání za účasti elitních jezdců a koní, která se uskuteční 

v O2 aréně v prosinci letošního roku 2018.105Všechny zmíněné poznatky o projektu jsou 

velkým přínosem pro tuto diplomovou práci a jsou pozitivní pro založení nového 

resortu jezdectví.  

Legislativní faktory 

Všechny podniky se v ČR musí řídit platnými zákony, vyhláškami a normami, které 

upravují podnikatelskou činnost. Společnost se musí především řídit občanským 

a obchodním zákoníkem a mít přehled o jejich změnách.  

Další přepisy, které musí podnik v probíraném podnikatelském směru dodržovat:  

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

                                                           
104Střední školy zaměřené na chov koní - konicci.cz. Koně, koníci, koníčci – Konicci.cz [online]. 
Copyright © Hello Sandy s.r.o. [cit. 07.05.2018]. Dostupné z: http://www.konicci.cz/clanky/vzdelavani-
98/stredni-skoly-zamerene-na-chov-koni-2280/ 
105Prague Playoffs .Prague Playoffs[online]. Dostupné z: http://www.pragueplayoffs.com/ 
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 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a ve znění pozdějších předpisů Zákon 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví a ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů  

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ve znění pozdějších 

předpisů 

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

státní politiku zaměstnanosti  

 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

 Zákon č. 246/1992 Sb. Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti 

týrání  

 Zákon č. 166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon)  

Legislativní faktory budou ovlivňovat podnikatelskou činnost, která musí zabezpečit, 

aby se nedostala do rozporu s uvedenými zákony, ale nejsou pro resort natolik 

omezující, aby ohrozily vznik podniku nebo jeho fungování.  Legislativní podmínky 

vnáší do podniku dodatečné náklady, především na vedení účetnictví a daňovou 

evidenci. 

Ekonomické faktory  

Tak jako fungují v současné době inovace a neustálé posouvání se vpřed, tak i samotný 

jezdecký svět a především jezdecký sport nezůstává pozadu.  Roste kvalita jezdectví, 

koní, jezdeckých areálů, závodů, a tím současně roste i finanční náročnost tohoto 

sportu.  

Od roku 1997 se počet koní v ČR neustále zvyšuje. Podle informací z Ústřední 

evidence koní v ČR bylo k 31. 12. 2010 na území evidováno celkem 73 932 koní.  

Z tohoto počtu je 985 hřebců a 21 592 klisen zařazených v chovu.106 

V tabulce č. 2 je uveden stav hospodářských zvířat, konkrétně koní v poslední pěti 

letech. Z tabulky je zřejmé, že od roku 2014 počet chovných koní neustále roste, což 

                                                           
106Počet koní v ČR stoupá aneb Koně v číslech do roku 2010 | EQUICHANNEL.cz. EQUICHANNEL.cz - 
koně: když chcete vědět víc o koních [online]. Dostupné z: http://www.equichannel.cz/pocet-koni-v-cr-
stoupa-aneb-kone-v-cislech-do-roku-2010 
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znamená neustálé rozšiřování tohoto odvětví. Toto zjištění je velice pozitivní pro náš 

účel podnikání. 

Tabulka 2: Stav chovných koní v ČR v letech 2013 - 2017107 

Rok Stav koní v ČR (kusy) 

2013 34 281 

2014 32 925 

2015 33 716 

2016 32 133 

2017 34 548 
 

Na základě zjištěných informací v roce 2013 situaci na domácím trhu s koňmi 

vyjadřuje celní statistika zahraničního obchodu, kde položka koně, osli, muly a mezci 

živí (většina tvořena koňmi) vykazuje za posledních 13 let záporné saldo. Dále podle 

údajů z Ústřední evidence koní je celkový počet vyvezených koní v posledních 

10 letech nižší než dovezených. Od roku 2012 počet vyvezených koní stoupá. 

Podrobnější přehled o dovozu a vývozu koní je znárodněn v grafu č. 3. Rozdíl v počtu 

narozených hříbat v ČR a dovezených koní se od roku 2010 zmenšuje ve prospěch 

dovozů. 108 

 

Graf 1:  Počty dovezených a vyvezených koní 2003 -2013109 

                                                           
107Převzato z: Zemědělství | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/zemedelstvi_zem 
108DRAŽAN, Jaroslav a kol. Koncepce chovu koní v ČR [online]. Ministerstvo zemědělství. 2014, 8 
[cit. 10.04.2018]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/file/322677/Koncepce_chovu_koni_v_CR.pdf 
109Převzato z: Tamtéž str. 8. 
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Cílem od roku 2013 a zároveň nyní stále aktuálním cílem ve šlechtění koní je zvýšit 

konkurenceschopnost českých produktů a tím zlepšit jejich uplatnění na trzích 

v členských zemí EU, a to především v Německu, které je našim největším partnerem 

v obchodu s koňmi.110 

Společnost ovlivňuje především průměrná výše hrubé mzdy a nezaměstnanost 

v kraji Vysočina a sousedských krajů jako je Pardubický kraj a Jihomoravský kraj, které 

leží v blízkosti jezdeckého resortu. Níže vložená tabulka č. 2 nás informuje o výši 

průměrných mezd a nezaměstnanosti v rámci celé ČR od roku 2013 – 2017. Pro 

porovnání situace byla sestavena tabulka č. 3, která udává výši průměrné mzdy 

a nezaměstnanost pro rok 2017 pro kraj Vysočina, ve kterém se bude jezdecký resort 

nacházet a pro kraje, které leží v blízkosti resortu. 

Tabulka 3: Vývoj průměrné mzdy a nezaměstnanosti v ČR v letech 2015 - 2017111 

Rok Průměrná hrubá mzda v ČR Nezaměstnanost v ČR (roční průměr) 

2015 28 276 Kč 5% 

2016 29 309 Kč 4% 

2017 31 646 Kč 2,9% 

 

Tabulka 4: Průměrná mzda a nezaměstnanost v roce 2017 ve vybraných krajích112 

Kraj Průměrná hrubá mzda 2017 Nezaměstnanost 

Vysočina 26 944 Kč 3,7% 

Pardubický  26 584 Kč 2,9% 

Jihomoravský 28 549 Kč 4,6% 

 

Zvyšování průměrných mezd v České republice znamená, že lidé mají k dispozici více 

finančních prostředků a tím pádem si mohou dovolit více investovat do kvalitnějšího 

zboží či služeb, tedy i do jezdeckého sportu. 

Výsledky průměrné výše mzdy a nezaměstnanosti ve zvolených krajích oproti 

celkovým hodnotám ČR nejsou příliš příznivé pro založení podniku v daném kraji, 

                                                           
110Počet koní v ČR stoupá aneb Koně v číslech do roku 2010 | EQUICHANNEL.cz. EQUICHANNEL.cz - 
koně: když chcete vědět víc o koních [online]. Dostupné z: http://www.equichannel.cz/pocet-koni-v-cr-
stoupa-aneb-kone-v-cislech-do-roku-2010 
111Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. Dostupné 
z: https://www.czso.cz/ 
112Vlastní zpracování dle: Český statistický úřad | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. Dostupné 
z: https://www.czso.cz/ 



 
 

 

nejsou však natolik negativní, aby byl výrazně ohrožen vznik a

jezdectví.  

Jak můžeme vidět ve vloženém grafu č. 1, 

0,5 %. Od té doby začala rapidně růst a to až do března 2017, kdy dosáhla výše 2,6 %. 

V dubnu pak klesla na 2 % a od té doby 

spotřebitelských cen stále roste, ale 

se v praxi dotýká především spotřebního zboží a služeb. Po celkové finanční analýze 

resortu by konečná cena za nabízené služby vzrostla tehdy, pokud

celkové náklady na provoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Další makroekonomický ukazatel, který hraje důležitou roli především při finanční 

půjčce prostřednictvím bankovního úvěru, je 

V grafu č. 2 je tento vývoj znázorněný od roku 2004 do začátku roku 2018. Nejnižší 

průměrná úroková sazba byla zaznamenána v

růst. Tato skutečnost není příliš příznivá k

úvěru, avšak hodnoty úrokových sazeb

 

                                                          
113Převzato z: Český statistický úřad | ČSÚ. 
https://www.czso.cz/ 
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nejsou však natolik negativní, aby byl výrazně ohrožen vznik a 

vloženém grafu č. 1, hodnota míry inflace

té doby začala rapidně růst a to až do března 2017, kdy dosáhla výše 2,6 %. 

dubnu pak klesla na 2 % a od té doby začala zase růst. Je 

stále roste, ale také se stále jedná o přirozenou míru inflace, která 

praxi dotýká především spotřebního zboží a služeb. Po celkové finanční analýze 

resortu by konečná cena za nabízené služby vzrostla tehdy, pokud by se rapidně zvedly 

celkové náklady na provoz.  

Graf 2: Vývoj inflace v letech 2014 - 2017113 

Další makroekonomický ukazatel, který hraje důležitou roli především při finanční 

půjčce prostřednictvím bankovního úvěru, je vývoj průměrných úrokových sazeb

je tento vývoj znázorněný od roku 2004 do začátku roku 2018. Nejnižší 

průměrná úroková sazba byla zaznamenána v roce 2017 a od té doby začala pomalu 

růst. Tato skutečnost není příliš příznivá k financování prostřednictvím bankovního 

úvěru, avšak hodnoty úrokových sazeb jsou prozatím přijatelné. 

                   
Převzato z: Český statistický úřad | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ 

 fungování resortu 

hodnota míry inflace byla v září 2016 

té doby začala rapidně růst a to až do března 2017, kdy dosáhla výše 2,6 %. 

začala zase růst. Je zřejmé, že index 

jedná o přirozenou míru inflace, která 

praxi dotýká především spotřebního zboží a služeb. Po celkové finanční analýze 

by se rapidně zvedly 

Další makroekonomický ukazatel, který hraje důležitou roli především při finanční 

vývoj průměrných úrokových sazeb. 

je tento vývoj znázorněný od roku 2004 do začátku roku 2018. Nejnižší 

roce 2017 a od té doby začala pomalu 

střednictvím bankovního 

 [online]. Dostupné z: 
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Graf 3: Vývoj průměrných úrokových sazeb v letech 2004 - 2018114 

Politické faktory  

Politické faktory úzce souvisí s faktory legislativními i ekonomickými a právě z politiky 

České republiky vychází změny těchto faktorů. Česká republika je 

z politického hlediska stabilní zemí a jsou zde příznivé podmínky pro podnikání. 

Českou republiku ovlivňují také rozhodnutí a nařízení Evropské unie, které jsme 

součástí. Společnost má v plánu část nákladů na realizaci resortu jezdectví 

profinancovat z dotačních fondů, z tohoto důvodu bude podnikatelskou činnost 

ovlivňovat česká a evropská dotační politika.  

Konkrétně bude chtít podnik profinancovat část svého projektu prostřednictvím 

Programu rozvoje venkova pro roky 2014 - 2020. Dle pravidel, kterými se stanovují 

podmínky pro získání zmiňované dotace, je operace zaměřena na:“investice na 

diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění 

diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, 

k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. 

Podporována bude stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) 

či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších 

budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušného zázemí).“115 

                                                           
114Vývoj úrokových sazeb úvěrů - data České národní banky | Splatit.cz. Splatit.cz | Váš hypoteční 
informátor [online]. Copyright © 2018 [cit. 07.05.2018]. Dostupné z: https://splatit.cz/vyvoj-urokovych-
sazeb-uveru/ 
115Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje 
venkova na období 2014-2020. Ministerstvo zemědělství.  Č.j.: 75334/2017-MZE-14112. [online]. 
Ministerstvo zemědělství. 2013, 4 [cit. 07.05.2018]. Dostupné z: 
http://eagri.cz/public/web/file/573772/Pravidla_6._4._2_6.kolo_na_web.pdf 
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Hlavní z podmínek je, aby žadatelem/příjemcem dotace byl: „zemědělský podnikatel, 

tzv. fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici zemědělského podnikatele 

podle § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a je 

minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidována v Evidenci 

zemědělského podnikatele.“116 Toto kritérium je splněno díky jednomu ze zakladatelů, 

který splňuje definici zemědělského podnikatele a je již po dobu10let evidován 

v Evidenci zemědělského podnikatel.  

Dotaci lze poskytnou pouze na investiční výdaje a v našem případě míra dotace činí 

45 % ze způsobilých výdajů pro malé podniky. Při žádosti o udělení dotace musí být 

splněno několik kritérií přijatelnosti projektu, která jsou vložena do Přílohy č. 1. Dále 

musí být vyplněna hodnotící kritéria, podle kterých se žádost o udělení dotace zamítne, 

či podpoří dle součtu bodového zisku. Seznam preferenčních kritérií a jejich maximální 

bodové ohodnocení pro získání dotace je vložen do Přílohy č. 2. 

Technologické faktory 

S technologickým pokrokem se v dnešní době můžeme setkat v každém odvětví a není 

tomu jinak ani v oblasti jezdectví. Technologie má na provoz resortu jezdectví 

významný vliv, moderní technologie šetří náklady, čas a usnadňují práci. Vytváří větší 

komfort jak pro koně, tak pro jejich jezdce. 

Pod moderním vybavením, které je již běžné v jezdeckých areálech v ČR a které se 

zaměřuje na vyšší sport, si můžeme například představit kolotoč pro koně. Tento 

kruhový trenažér slouží k nucenému pohybu koní ve vymezeném prostoru a je využíván 

v případě, kdy majitel nemá čas na ježdění. Dále solárium pro koně, které koni zajišťuje 

maximální relaxování po náročném výcviku, zklidňuje nervovou soustavu, produkuje 

v těle koně vitamín D atd.  

Mezi vybavení, které se vyskytuje v jezdeckých areálech pro vrcholový sport a je 

viděno převážně v zahraničí, patří tréninkový pás pro koně. Tento pás slouží 

k pohybování koně a pro jeho kondiční přípravu, která probíhá bez jezdce. Dalším 

technologickým a finančně náročným pokrokem je bazén pro koně. Koně pří plavání 

                                                           
116Tamtéž str. 4. 
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posilují svaly, zatímco klouby a šlachy jsou namáhány jen minimálně.117Ve světě 

jezdectví však najdeme další vybavení, které nesou známky velkého technologického 

pokroku.  

Pro dosažení spokojených potencionálních zákazníků je zapotřebí v dnešní době využití 

technologického pokroku při budování jezdeckého kolbiště a to především zvolení 

dobrého povrchu a techniky k jeho udržení. Jezdci a majitelé koní se z velké části, kam 

pojednou na závody, soustředění, v jakém areálu si ustájí svého koně, rozhodují 

na základě právě jezdeckého povrchu, po kterém se bude jejich kůň pohybovat. Kůň má 

svoji vysokou hodnotu a z toho důvodu se tímto směrem pečuje o jejich zdravotní stav. 

V případně kvalitního povrchu na kolbištích se jedná o pošetření pohybového aparátu 

koně, kdy je zapotřebí, aby povrch nebyl hrbolatý, tvrdý nebo naopak příliš měkký. 

Dále je zapotřebí využít technologií při budování kolbiště, aby se při špatném počasí 

nedržela na kolbišti voda, a dále je třeba zajistit zavlažování, které nebude překážet při 

výcviku koní a v parném počasí zajistí závlahu jezdeckých povrchů. Tento povrch se 

musí pro jeho udržování a funkčnost pravidelně udržovat k čemuž je zapotřebí traktor 

se speciální technikou. 

Provoz resortu a příprava koní a jezdců na závody se obejde i bez těchto moderních 

technologii, avšak celková realizace a příprava se tak stává náročnější z pohledu času 

i práce. Jít ruku v ruce s novou technologií a moderní výbavou resortu přidává 

na atraktivitě. 

2.2 Analýza oborového okolí podniku 

Analýza oborového okolí podniku je provedena pomocí Porterova modelu pěti sil, který 

byl sestaven na základě vlastních zkušeností v oboru, sekundárních dat a primárních 

dat získaných prostřednictvím spolupráce se zkušenými odborníky v oboru a především 

na jejich znalostech a zkušenostech. 

Konkurenti v odvětví – rivalita mezi stávajícími podniky 

V případě této podnikatelské činnosti budeme konkurenty rozlišovat ze čtyř hledisek, 

a to geografie při pořádání jezdeckých závodů, konkurence na základě kvality 

                                                           
117Tréninkové prostory: Tréninkové pásy a bazény – Koně a hříbata. [online]. Copyright © 2018 Koně 
[cit. 09. 04. 2018]. Dostupné z: http://www.koneahribata.cz/2017/treninkove-prostory-treninkove-pasy-a-
bazeny/ 
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poskytovaných služeb na Vysočině, služby ustájení koní v okrese Žďár nad Sázavou a 

služby v oblasti výcviku koní. 

 Analýza konkurentů z pohledu geografie při pořádání jezdeckých závodů  

Pokud porovnáme kvalitu a úroveň jezdeckého sportu mezi kraji, kraj Vysočina si 

vede jednoznačně nejhůře. Nevyskytuje se zde žádný velký areál, který by se snažil 

v této oblasti vyzdvihnout jezdecký sport, zabýval se pravidelným pořádáním kvalitních 

jezdeckých závodů, pořádal soustředění se zkušenými trenéry a vynaložil snahu svými 

aktivitami vyzdvihnout jezdectví v kraji. 

Pro potvrzení toho faktu byla vložena lokalizační mapa -  obrázek č. 3, na které jsou 

označeny pořádané skokové závody, drezurní závody, závody všestrannosti a závody 

spřežení v ČR v měsíci duben 2018. Jak můžeme vidět, tak kraj Vysočina si vede 

opravdu nejhůře. 

 

 

 

Obrázek 3: Lokalizační mapa ČR pořádaných závodů v měsíci duben 2018118 

                                                           
118Převzato z: ČJF | Kalendář a rozpis závodů. ČJF | Hlavní stránka [online]. Copyright © Copyright 
2016 [cit. 15.05.2018]. Dostupné z: https://www.jezdectvi.org/zavody 
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Při pohledu na pořádání jezdeckých závodů v rámci Vysočiny a celé ČR je 

jednoznačné, že Vysočina je na tom s kvalitou a celkovou organizací jezdeckých 

závodů nejhůře. Důvodem je nedostatek jezdeckých areálů, které nemají podmínky na 

realizaci této aktivity. Areály pořádající závody a ty, které jsou díky svému zázemí 

v kraji Vysočina nejnavštěvovanější, jsou uvedeny v tabulce výše.  

Ostatní závody na Vysočině jsou pořádány na nekvalitních jezdeckých plochách, 

s neprofesionální organizací a tak účast na těchto závodech postupně upadá. Jezdci 

Vysočiny, preferující kvalitnější jezdecké závody, na Vysočině nestartují a vyráží na 

vzdálenější vyhlášené parkurové závody po ČR jako např. do Olomouce, Zduchovic, 

Martinic, Hradišťka u Sadské, vzdálené Opavy atd.  

V případě, že se jedná o velké závody, které jsou součástí atraktivního seriálu závodů 

Český skokový pohár (ČSP), jehož kvalifikační kola jsou v rámci celé ČR, jsou jezdci 

ochotni dojíždět na tyto závody i stovky kilometrů. Český skokový pohár je pravidelně 

pořádaný každý rok a má svoji tradici již od roku 2002.119 Závody pořádané v rámci 

tohoto seriálu musí splňovat určitá kvalitativní kritéria, která bude splňovat i nový resort 

na Vysočině.  

Tabulka č. 5 znázorňuje místa, kde se budou v roce 2018 pořádat kvalifikační kola ČSP 

a Vysočina zde zastoupena není. Plánovaný Resort u Nového města na Moravě, by se 

tak stal prvním kvalitním zázemím pro pořádání jezdecký závodů na Vysočině,  který 

by byl srovnatelný s uvedenými místy. 

Tabulka 5: Kvalifikační kola Českého skokového poháru pro rok 2018120 

 

 

                                                                                                                                                                          
 
119Seriál jezdeckých závodů | Český skokový pohár. Seriál jezdeckých závodů | Český skokový pohár 
[online]. Copyright © 2018 Asociace Český skokový pohár,o.s., [cit. 09.04.2018]. Dostupné z: 
http://www.ceskyskokovypohar.cz 
120Vlastní zpracování dle: Seriál jezdeckých závodů | Český skokový pohár. Seriál jezdeckých závodů | 
Český skokový pohár [online]. Copyright © 2018 Asociace Český skokový pohár,o.s., [cit. 09.04.2018]. 
Dostupné z: http://www.ceskyskokovypohar.cz 
 

Město Kraj Město Kraj 
Martinice Středočeský Ptýrov Středočeský 
Hradištko Středočeský Zduchovice Středočeský 
Olomouc Severomoravský Ostrava Moravskoslezký 
Frenštát Moravskoslezký Hořovice Středočeský 

Brno Jihomoravský Opava Moravskoslezký 
Litomyšl Pardubický 
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 Kvalita služeb jezdeckých areálů na Vysočině. 

Z tohoto pohledu byly vybrány nejznámější areály Vysočiny. Jejich přednosti a služby 

jsou znázorněny v tabulce č. 6, z které je zřejmé, že se žádný z uvedených areálů 

nenachází v okrese Žďár nad Sázavou. Toto také vypovídá o tom, že v tomto okrese 

žádné rozšířené, kvalitní zázemí pro jezdce a koně není.  

Nejaktivněji se v pořádání jezdeckých závodů angažuje Jezdecký klub České 

zemědělské akademie při Školním statku Humpolec. Klub má však velkou výhodu 

v tradici pořádání závodů v oblasti disciplíny všestrannost, která má na tomto závodišti 

již bohatou tradici a v letošním roce se bude pořádat již 53. ročník Seriálu závodů Zlatá 

podkova. Jezdci, kteří aktivně závodí v této disciplíně, tento seriál závodů zpravidla 

nevynechávají. Pro nový resort jezdectví tento fakt není hrozbou, protože se areál 

nezabývá disciplínou všestrannost, ale zaměřuje se na parkurové skákání. Jezdecký klub 

v Humpolci pravidelně pořádá i jezdecké skokové závody, avšak některé jsou pořádány 

na travnatém povrchu a z toho důvodu účast na těchto závodech upadá. Ani část závodů 

pořádána na jejich pískové jezdecké jízdárně není zcela vyhovující. Z důvodu 

hlubokého povrchu a i na těchto závodech účast upadá. Z pohledu parkurového skákání 

bude mít navrhovaný resort díky kvalitnímu povrchu na závodišti výhodu.  

Farma Hrnčíř, která se nachází v Proseči pod Křemešníkem, na Vysočině tradičně 

jednoročně pořádá parkurové závody. Toto místo se stalo oblíbeným místem pro jezdce 

Vysočiny, především díky kvalitnímu a upravenému povrchu při závodech a dobré 

organizaci.  V rámci férového jednání a dobré spolupráce by platila domluva, aby nově 

vybudovaný resort nezasahoval do termínu těchto závodů a jezdci se tak nemuseli 

rozmýšlet, které závody upřednostní.  

Hospodářský dvůr Bohuslavice rok od roku ustupuje od pořádání jezdeckých závodů 

a více se zaměřuje na jiné aktivity.  

Sportovní stáj Tretera Loukovice se především zabývá výcvikem a sportovní kariérou 

svých koní a koní klientů, které dále nabízí k prodeji. Majitel stáje, pan Tretera, je 

velice zkušeným jezdcem a nabízí možnost tréninkových hodin jezdců se svými koňmi 

pod jeho dohledem. Důležité je, že ani jeden ze zmíněných jezdeckých areálů se oproti 

novému resortu nezabývá pořádáním soustředění, školení, vzdělávání se zkušenými 

jezdci a trenéry.  
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Tabulka 6: Srovnání stávající konkurence v kraji Vysočina121 

Jezdecké areály Okres Základní služby Vybavení 
Pořádání závodů 

v roce  
Poznámka 

Farma Hrnčíř, 
Proseč pod 
Křemešníkem  

Pelhřimov  
 ustájení koní 
  lekce ježdění 

 vnitřní a venkovní 
boxy 

 pastviny 
 venkovní 

jezdecká jízdárna  
 krytá jezdecká 

hala 
 kolotoč 

 1x parkur 

Zájem převážně 
o chov koní, 
stanice 
plemenných 
hřebců. 

Jezdecký klub 
České 
zemědělské 
akademie při 
Školním statku 
Humpolec, z.s. 

Pelhřimov  

 ustájení koní 
 lekce ježdění 
 prostory pro 

výuku studentů a 
praxi 

 malá krytá hala 
 venkovní 

jezdecká jízdárna 
 zázemí pro 

disciplínu 
všestrannost 

 3x všestrannost 
 2x parkur 
 2x drezura 

Jezdecká škola, 
zachovávána 
tradice pro 
disciplínu 
všestrannost 

Hospodářský 
dvůr 
Bohuslavice 

Jihlava 
 ustájení koní 
 lekce ježdění 

 vnitřní boxy 
 venkovní 

jezdecká jízdárna 
 krytá jezdecká 

hala  

 2x  parkur 

Zaměření 
především na 
hospodářská 
zvířata, turistiku 
než na samotný 
jezdecký sport. 

Sportovní stáj 
Tretera 
Loukovice 

Třebíč 

 ustájení koní 
 výcvik koní 
 možnost tréninku 

se zkušeným 
jezdcem  

 vnitřní boxy 
 výběhy 
 krytá jezdecká 

hala 
 kolotoč 
 kruhovka 
 solárium pro koně  

x 

Jedná se spíše o 
soukromou stáj, 
kde se majitel 
zabývá 
přípravou 
sportovních 
koní a jejich 
následným 
prodejem. 

Resort jezdectví 
u Nového Města 
na Moravě 

Žďár nad 
Sázavou 

 ustájení koní 
 výcvik koní 
 zajištění tréninku 

se zkušenými 
jezdci a trenéry 

 vnitřní boxy 
 výběhy 
 venkovní 

jezdecká jízdárna 
(velikostně 
vhodná na 
pořádání závodů) 

 krytá jezdecká 
hala 

  kolotoč 
 kruhovka 

 6x parkur  
 2x drezura 

Areál se bude 
zaměřovat i na 
vzdělávání, 
školení a 
spolupráci se 
zkušenými 
jezdci a trenéry. 

 

 Analýza konkurentů z pohledu ustájení koní 

Při analýze konkurentů z pohledu ustájení koní budeme posuzovat areály jezdectví, 

které nabízí zázemí pro jezdce a koně, nachází se 45 km od našeho nového resortu, 

nabízí k dispozici jízdárnu a halu s kvalitním jezdeckým povrchem a kvalifikovaný 

přístup pracovníků. Tyto atributy byly zvoleny proto, že potencionální zákazníci 

v dnešní době dávají přednost především kvalitě a pohodlí, což jim tyto podmínky 

zabezpečují. V definované oblasti bylo analyzováno pár rodinných stájí, které 
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v porovnání s novým resortem nejsou vybaveni tak příznivým zázemím a podmínkami 

pro jezdecký sport. Jako existující konkurenci bychom mohli považovat tři jezdecké 

areály, které jsou znázorněny v tabulce č. 7, přičemž v případě HD Horse Centre se 

jedná spíše o rodinnou stáj.  

JK Na ranči - Hamry nad Sázavou má k dispozici jízdárnu, krytou jezdeckou halu 

a nabízí službu ustájení za nejnižší cenu. Nicméně oproti tomuto konkurentovi nabízíme 

pořádání závodů, soustředění a další akce přímo v prostorech resortu. Potencionální 

zákazníci se nemusí zabývat přepravou na tyto akce, což znamená značnou výhodu pro 

nový resort. Za hlavního konkurenta při zvolených atributech považujeme Stáj Manon 

ve vlastnictví Jiřího Skřivana, jezdce s dlouholetými zkušenostmi v parkurovém skákání 

a s vedením jezdeckého areálu.  Stáj představuje sportovní zázemí pro jezdce i koně 

a zabývá se pravidelným pořádáním jezdeckých závodů i při mítinku Českého 

skokového poháru.  

Tabulka 7: Srovnání stávající konkurence v ustájení koní122 

Jezdecký areál Město Okres Kraj 

Cena 
ustájení 
jednoho 
koně za 
měsíc 

Ostatní služby Poznámka 

HD Horse centre Sázava 
Žďár nad 
Sázavou 

Vysočina 5 000 Kč X Rodinná stáj 

JK Na ranči - 
Hamry nad 

Sázavou 

Hamry nad 
Sázavou 

Žďár nad 
Sázavou 

Vysočina 4 000 Kč X 

Vyhovující 
stáj pro 
přípravu 
jezdců a 

koní 

Stáj Manon - Jiří 
Skřivan 

Litomyšl Litomyšl Pardubický 6 200 Kč 

 jezdecké 
závody 

 skoková 
soustředění 

 výcvik 
koní 

Sportovní 
stáj se 

sportovním 
zázemím 

 

 Analýza konkurentů z pohledu výcviku koní 

Jako poslední v oblasti konkurence analyzujeme jezdecká zázemí, která poskytují 

službu zabývající se výcvikem koní. V práci se problematika zaměřuje pouze na oblast 

Vysočina, ale na celou ČR. Tabulka č. 8 obsahuje nejznámější areály v analyzovaném 
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směru a jejich cenovou nabídku. V tabulce je vždy názvu konkurenčního areálu také 

jméno hlavního jezdce, který je známý svými úspěchy a zkušenostmi v oboru. Většinou 

se jedná o jezdce a majitele jezdeckého areálu v jedné osobě, výjimkou je v našem 

případě pouze Marek Hentšel z JK Baník Ostrava, který není majitelem areálu. Právě 

kvalitní jezdci dělají jezdeckému areálu renomé. Pokud jsou současní klienti spokojeni 

a podávají kladné reference, potencionální klienti tak začnou s dobře hodnocenými 

areály sami vyhledávat spolupráci. 

Resort jezdectví nechce zůstat za konkurencí ani v nabídce této služby. 

Spoluzakladatelem resortu na Vysočině je Václav Staněk – talentovaný, mladý jezdec 

z Vysočiny, který je díky výborným jezdeckým výsledkům v posledních letech známý 

v „jezdeckém světě“ po celé ČR. 

Tabulka 8: Srovnání konkurence ve výcviku koní123 

Kraj Jezdecké areály 
Cena za měsíc ustájení + výcvik 

koně (bez ostatních nákladů) 

Severní Morava 
JK Opava Kateřinky - Jiří Hruška 7 000 Kč 

JK Baník Ostrava - MarekHentšel 8 000 Kč 

Východní Čechy JK Hřebčín Suchá - Rudolf Doležal 7 000 Kč 

Jižní Čechy 
Stáj Dita Opalice - Matěj Kotalík 7 000 Kč 

JK Louňovice - RomanŠafrata 10 000 Kč 

Vysočina 

Sportovní stáj Tretera Loukovice 10 000 Kč 

Resort jezdectví u Nového Města na 
Moravě 

10 000 Kč 

 

Potencionální zákazníci – vliv zákazníků  

Vliv potencionálních zákazníků je významný. Ustájení koní, výcvik koní, soustředění 

a tréninkové hodiny se zkušenými jezdci a trenéry jsou finančně náročné a pro některé 

klienty je cena za tyto služby důležitá a často směrodatná.  

Do hlavního segmentu zákazníků řadíme majitele koní, kteří se zabývají jezdectvím 

v kraji Vysočina. Pro nabídku jedné ze služeb – ustájení koní se konkrétněji 

zaměřujeme na majitele koní z okresu Žďár nad Sázavou. 

                                                           
123Vlastní zpracování 



  
 

54 
 

Jak již bylo zmíněno, jezdectví je obecně finančně velmi náročné. Jedinci, kteří mají 

velké ambice a chtějí se jezdectví věnovat plnohodnotně na vysoké úrovni, jsou však 

s tímto faktem smířeni. Tito lidé zpravidla patří do vyšší příjmové skupiny a jsou 

ochotni a především schopni za kvalitní služby a podmínky zaplatit. Dalším 

rozhodujícím faktorem potenciálních zákazníků je jejich citový vztah ke koním, kterým 

se snaží dopřát ty nejvhodnější podmínky a zacházení. Předpokládá se, že pokud jsou 

zákazníci s péčí a službami spokojeni, jsou ochotni za ustájení svých koní vynaložit 

větší část finančních prostředků. 

V resortu bude nabízena možnost ubytování nejeden lidem zajímajících se o jezdectví, 

ale také v době nekonání jezdeckých akcí, bude ubytování nabízeno široké veřejnosti. 

Tato služba bude potenciálními zákazníky v dané lokalitě velice vyhledávána, díky 

vybudovanému areálu Vysočina Aréna, která se nachází v Novém Městě na Moravě 

vzdáleném 3 km od nového resortu. V areálu Vysočina Aréna se každoročně pořádá 

velká řada sportovních akcí jako například Mistrovství České republiky v běhu 

na lyžích, Mistrovství ČR v biatlonu, Světový pohár horských kol a mnoho dalších. 

Tyto akce přiláká mnoho fanoušků, kteří si po dobu trvání akcí shánějí ubytování 

v blízkém o okolí, o který je velkým zájem. Okolí Nového Města na Moravě je velice 

lukrativní i pro příznivce přírody a turistiky. Díky krásám této části Vysočiny, kde se 

nachází například krajinná oblast Žďárské vrchy, druhý nevyšší vrchol celé 

geomorfologické oblasti Českomoravské vrchoviny Devět skal a jiné je tato oblast 

hojně vyhledávána a navštěvována například za účelem rodinné dovolené na základě 

které potenciální zákazníci vyhledávání v daném místě. Vliv těchto potencionálních 

zákazníků, kteří mají zájem pouze o službu ubytování, je malý. 

Riziko vstupu potencionálních konkurentů 

Překonání bariér vstupu do odvětví je velice náročné především z finančního pohledu. 

K vybudování areálu jsou zapotřebí velké prostory, pořízení pozemků v  oblíbené 

a dostupné lokalitě, vybudování stájí, jízdárny a pořízení dalšího potřebného vybavení 

a to se majiteli většinou nevyplatí. V neposlední řadě velkou roli hrají zkušenosti 

a samotné jméno zakladatele jezdeckého areálu či člověka, který na základě jeho 

sportovních výsledků v oblasti jezdectví bude reprezentovat samotné jezdecké zázemí, 
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kde působí.  Při podnikání v této oblasti je potřeba mít ke koním a celkově k jezdectví 

příznivý vztah a především zkušenosti.  

Na stranu druhou jezdectví se v posledních letech začalo velice rychle rozvíjet a to 

vypovídá o rychlém růstu daného odvětví.  To znamená, že čím vyšší je růst odvětví, 

tím vyšší je schopnost vstřebat nově vstupující podniky. 

Co se týče přechodových nákladů, které musí kupující vynaložit, chce-li přejít 

od jednoho dodavatele k jinému, nejsou vysoké. Zahrnují především náklady na čas pro 

vyhledávání potřebných informací o konkurenčním jezdeckém areálu a především 

o jeho službách.  

Pokud bereme v úvahu všechna zmíněná fakta vztahující se k riziku vstupu 

potenciálních konkurentů do odvětví je velice nepravděpodobný vstup nového 

konkurenta do odvětví v kraji Vysočina. 

Dodavatelé – vyjednávací síla dodavatelů  

Při podnikatelské činnosti bude třeba využívat dodavatelských služeb v oblasti zásob 

krmiva a podestýlky pro koně. Do oblasti krmiva zahrnujeme seno, oves a müsli. Do 

podestýlky řadíme piliny. Při výběru dodavatele bude společnost upřednostňovat kvalitu 

a ta se samozřejmě odrazí v ceně. Nejvýznamnější vyjednávací sílu budou mít 

především dodavatelé sena, neboť osvědčených dodavatelů v tomto směru není mnoho. 

Pokud bude podnik chtít nakupovat produkty ve vysoké kvalitě, nezbude mu nic jiného, 

než přistoupit na podmínky dodavatele. V případě výběru dodavatelů müsli bude mít 

podnik naopak příležitost vyjednávat s dodavateli z důvodu velkého množství výrobců 

a srovnatelné kvalty produktů. Firma si bude moci dovolit vybrat vhodného dodavatele, 

který nabídne nejpřijatelnější podmínky nebo bude moci o podmínkách s dodavateli 

vyjednávat.  

V tabulce č. 9 jsou zaznamenáni dodavatelé krmiv, kteří jsou zaměřeni na distribuci 

müsli, granulí a jiných doplňkových krmiv a jsou v ČR nejznámější. Tabulka je 

zaměřena na produkt klasické müsli bez obsahu energie. Dále je uvedeno v jakém 

balení se krmení prodává a za jakou cenu. 
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Tabulka 9:  Dodavatelé müsli krmiv pro koně124 

Výrobce krmiva Název krmiva Balení Cena 

Eggersmann EMH F-Musli 30 kg 552 Kč 

NutriHorse Classic 15 Kg 468 Kč 

ENERGYS Standard 25 kg 269 Kč 

Pavo Care4Life 15 kg 817 Kč 

Fitmin Premier 20 kg 469 Kč 

 

Na základě zkušeností s danými krmivy od jednotlivých dodavatelů a poměru kvalita 

a cena se zdá jako nejvíce adekvátní dodavatel krmiva Eggersmann. 

Jak již bylo zmíněno v oblasti podestýlky a sena, tak bude kladen důraz na kvalitu, 

ale zároveň bude vybíráno mezi dodavateli v okolí podniku z důvodu zajištění co 

nejnižších přepravních nákladů. Po analýze dodavatelů nejlépe splňuje obě podmínky 

pro stelivo dodavatel – Pila Nová Ves, která je od resortu vzdálena 4,8 km. Pro 

dodávky sena se po analýze jeví jako nejvhodnější dodavatel – Zemědělské družstvo 

Nové Město na Moravě, který má některé své skladové haly přímo u vesnice 

Slavkovice, 2 km od místa, kde bude realizován i nový resort.  

Hrozby substitučních produktů 

Mezi substituty našich nabízených služeb řadíme ustájení a péči o koně ve vlastních 

prostorech (doma). Majitel koně platí pouze provozní náklady a ušetří náklady 

za ustájení.  To se na první pohled může zdát výhodné, ale majitel musí vybudovat 

zázemí pro koně. Také je zapotřebí mít vhodný prostor a čas. Koni je třeba věnovat 

každodenní péči a na to většina jejich majitelů nemá čas. Nesmíme také opomenout, že 

kůň je společenské zvíře, pokud by majitel měl ve svých prostorech pouze jednoho 

koně, mohl by začít strádat. Z výše popsaných důvodů majitelé většinou volí ustájení 

svých koní v soukromých stájích a areálech, kde je o koně postaráno po celý den. 

2.3 Vlastní primární výzkum 

Hlavní výzkumná otázka zní: Jaké jsou preference potenciálních zákazníků 

jezdeckého resortu na Vysočině? Hlavním cílem primárního výzkumu je na základě 

analýzy dat z výsledků sestavení optimálního marketingového a obchodního plánu tak, 

aby byly splněny všechny cíle této práce a následně uspokojeny potřeby potenciálních 

zákazníku resortu. 
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Dílčí cíle výzkumu:  

1) Identifikace zájmu o službu ustájení koně potenciálních zákazníků, kteří se 

nachází v okolí zakládaného podniku, tedy v okresu Žďár nad Sázavou 

a zjištění ceny, kterou jsou ochotni za tuto službu zaplatit. 

2) Identifikace rozhodovacích kritérií při výběru jezdeckého areálu při 

využívání služeb ustájení a účasti na parkurových závodech. 

3) Identifikace druhu služeb, které by byly v novém resortu uvítány. 

 

STANOVENÍ HYPOTÉZ: 

Hypotéza č. 1: 

H02: Za službu ustájení koní v resortu jezdectví bude 50 % zákazníků ochotno zaplatit 

v cenové relaci od 6.000 Kč do 6.999 Kč měsíčně za jednoho koně.  

H12: Za službu ustájení koní v resortu jezdectví nebudou50 % zákazníků ochotno 

zaplatit v cenové relaci od 6.000 Kč do 6.999 Kč měsíčně za jednoho koně. 

Hypotéza č. 2: 

H03: 60 % zákazníků z Vysočiny budou preferovat v resortu jezdectví realizaci 

parkurových závodů do stupně obtížnosti L** (120 cm). 

H13: 60 % Zákazníků z Vysočiny nebudou preferovat v resortu jezdectví realizaci 

parkurových závodů do stupně obtížnosti L** (120 cm). 

2.3.1 Metodologie výzkumu 

Dotazníkový průzkum probíhal na základě online dotazníku, k jehož vytvoření bylo 

využito webových stránek Survio.com.  

Před zahájením samotného výzkumu byl dotazník testován na tzv. předvýzkumu. Ten 

byl proveden tak, že URL odkaz na vytvořený dotazník byl rozeslán dvaceti 

respondentům, kteří se věnují jezdeckému sportu v oblasti Vysočina. Pomocí této 

zkoušky byla testována srozumitelnost a věcnost dotazníku. 

Po provedení předvýzkumu, kde nebyla zjištěna žádná nesrozumitelnost a shledány 

žádné problémy, byl zahájen vlastní marketingový výzkum. Ten byl proveden 

za pomoci URL odkazu. Dotazník byl umístěn na sociální síť Facebook, na stránky 
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Jezdecký sport na Vysočině, Koně Vysočina a Koňáci Vysočina. Odkaz byl také 

rozeslán prostřednictvím emailu známým jezdcům z oblasti Vysočina.  

Dotazník byl zcela anonymní a skládal se z 19 otázek, z nichž 5otázek bylo určených 

jako tzv. rozřazovací. To znamená, že respondent po označení odpovědi buď pokračoval 

dál ve vyplňování navazujících otázek, nebo byl přesměrován na jinou otázku, od které 

pokračoval dále, nebo byl přesměrován na ukončení dotazníku. Celý sestavený dotazník 

je vložen v příloze č. 3. 

Návratnost dotazníku byla stanovena na základě použití vzorců pro výpočet velikosti 

vzorku. Jak už bylo zmíněno, výzkum byl zaměřen na populaci, která se zabývá 

jezdectvím v kraji Vysočina. Základní soubor, vymezený výše uvedenou podmínkou, 

obsahuje dle České jezdecké federace (ČJF) 680 zaregistrovaných členů (s jezdeckou 

licencí i bez jezdecké licence) v oblasti Vysočina. Velikost vzorku populace bude 

určena na úrovni 95% jistoty. Samotný výpočet velikosti výběrového vzorku se vypočte 

dle vzorce Iseal (2012):125 

 

𝑛 =  
𝑍 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒
 

 

(3) 

Kde: 

n0 – minimální velikost vzorku 
Z – úroveň spolehlivosti, kde pro 99% je 2,5758, pro 95% je 1,96 a pro 90% je 1,6449  
p – odhad podílu atributu, který je prezentován v celkové populaci 
q – (1-p) 
e – požadovaná úroveň přesnosti (0,05% při 95%) 
n – stanovená minimální velikost vzorku 
N – celkový základní soubor  
 

𝑛 =
1,96 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,05
= 384,16 ≅ 385 zaregistrovaných členů 

                                                           
125ISRAEL, G. D. Determining sample size. University of Florida: Institute of Food and 
AgriculturalSciences. [online] 2012. [cit.11. 5. 2013] Dostupné z: http://www.edis.ifas.ufl.edu/pd006 
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V případě, kdy je základní soubor menší než 10 000 jednotek, je nezbytné vzorek n0 

přepočítat, aby měl vypovídající hodnotu. Je tedy zapotřebí zjistit stanovenou minimální 

velikost vzorku, která je dána vzorcem dle Saundes a kol. (2009):126 

 

𝑛 =
𝑛

1 +
( )

 (4) 

 

𝑛 =
385

1 +
( )

= 246,05 ≅ 246 𝑧𝑎𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛ý𝑐ℎ č𝑙𝑒𝑛ů 

Očekávaná návratnost je 246 dotazníků od zaregistrovaných členů z oblasti Vysočina 

pod ČJF.  

Marketingový výzkum probíhal od začátku března do poloviny dubna roku 2018 

a návratnost odpovědí činila celkem 285 respondentů. Z celkového počtu respondentů 

vyplnilo celý dotazník 249 osob. Tito lidé splňovali hlavní podmínku, kterou bylo, aby 

se každý z nich zabýval jezdeckým sportem v kraji Vysočina. Dotazník je tedy 

nepřesunul k jeho ukončení. Počet odpovědí byl více než dostačující a umožňuje nám z 

výsledků vyvodit obecné závěry. 

2.3.2 Analýza a výsledky primárního výzkumu 

První otázka v grafu č. 4, byla otázkou rozřazovací. Potvrzovala, že dotazník vyplní 

námi zvolený segment respondentů – osoby, které se věnují jezdectví v oblasti 

Vysočina. Větší část dotazovaných označila odpověď ano, tzn., že mohli pokračovat ve 

vyplňování dotazníku. Pokud byla označena odpověď ne, dotazník přesunul dotazované 

na jeho ukončení.   

                                                           
126SAUNDERS, M. N. K., Philip LEWIS a Adrian. THORNHILL, 2012. Research 
methodsfor business students. 6th ed. New York: Pearson. ISBN 978-0-273-75075-8. 



 
 

 

Graf 4: Respondenti, kteří se věnují či nevěnují jezdectví v

V druhé otázce, kterou vyobrazuje graf č. 5

se věnuje disciplíně parkurové skákání. Dle toho lze říci, že tito respondenti vyhledávají 

vhodné podmínky pro přípravu a účast na parku

o oficiální závody či hobby závody.

Graf 

Třetí otázka, zobrazena v grafu č. 6

svém vlastnictví koně. 11,20 % dotazovaných vlastního koně 

koupi a zbylých 19,10 % dotazovaných vlastního koně nemá a právě tito respondenti 

byli po této odpovědi přesunuti k
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: Respondenti, kteří se věnují či nevěnují jezdectví v kraji Vysočina

ce, kterou vyobrazuje graf č. 5, vidíme, že více jak polovina dotazovaných 

se věnuje disciplíně parkurové skákání. Dle toho lze říci, že tito respondenti vyhledávají 

vhodné podmínky pro přípravu a účast na parkurových závodech, ať už se jedná

oficiální závody či hobby závody. 

Graf 5:  Disciplíny jezdectví dle respondentů128 

í otázka, zobrazena v grafu č. 6, vypovídá o tom, že 69,70 % dotazovaných má ve 

svém vlastnictví koně. 11,20 % dotazovaných vlastního koně nemají, ale uvažují o jeho 

koupi a zbylých 19,10 % dotazovaných vlastního koně nemá a právě tito respondenti 

byli po této odpovědi přesunuti k jedenácté otázce. 

                   

87,50%
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kraji Vysočina127 

, vidíme, že více jak polovina dotazovaných 

se věnuje disciplíně parkurové skákání. Dle toho lze říci, že tito respondenti vyhledávají 

rových závodech, ať už se jedná 

 

, vypovídá o tom, že 69,70 % dotazovaných má ve 

nemají, ale uvažují o jeho 

koupi a zbylých 19,10 % dotazovaných vlastního koně nemá a právě tito respondenti 

Ano

Ne

0,8%
Podíl



 
 

 

Čtvrtá otázka, vyobrazena v

polovina respondentů má, nebo by měla svého koně ustájeného v

respondenti pokračují ve vyplnění následujících otázek. Zbylí respondenti mají, nebo by 

měli svého koně ustájeného 

k jedenácté otázce.  

Vyplňování páté otázky,

kteří vlastní svého koně nebo uv

pořízení měli, ustájeného koně v

v jaké části kraje Vysočina je největší zájem o využívání služby 

o určité části kraje Vysočina se

zájem skoro vyrovnaný. Pro nás je nejdůležitější zmapování zájmu dotazovaných, kteří 

chtějí svého koně ustájit v
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Graf 6: Vlastníci koní dle respondentů129 

otázka, vyobrazena v grafu č. 7, rozděluje respondenty do dvou skupin. Více jak 

polovina respondentů má, nebo by měla svého koně ustájeného v komerční stáji a tito 

respondenti pokračují ve vyplnění následujících otázek. Zbylí respondenti mají, nebo by 

měli svého koně ustájeného doma ve své vlastní stáji a jsou dotazníkem přesunuti 

Graf 7: Ustájení koní dle respondentů130 

Vyplňování páté otázky, která je zobrazena v grafu č. 8, provedou pouze respondenti, 

kteří vlastní svého koně nebo uvažují o jeho koupi a zároveň mají, nebo by při jeho 

pořízení měli, ustájeného koně v komerční stáji. Odpovědi na tuto otázku nám určily 

jaké části kraje Vysočina je největší zájem o využívání služby – ustájení koní. Zájem 

o určité části kraje Vysočina se od sebe nijak radikálně neliší a dalo by se říci, že je 

zájem skoro vyrovnaný. Pro nás je nejdůležitější zmapování zájmu dotazovaných, kteří 

chtějí svého koně ustájit v okresu Žďár nad Sázavou, pro který se přiklonilo 21,7 % 
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, rozděluje respondenty do dvou skupin. Více jak 

komerční stáji a tito 

respondenti pokračují ve vyplnění následujících otázek. Zbylí respondenti mají, nebo by 

doma ve své vlastní stáji a jsou dotazníkem přesunuti 

 

, provedou pouze respondenti, 

ažují o jeho koupi a zároveň mají, nebo by při jeho 

komerční stáji. Odpovědi na tuto otázku nám určily 

ustájení koní. Zájem 

od sebe nijak radikálně neliší a dalo by se říci, že je 

zájem skoro vyrovnaný. Pro nás je nejdůležitější zmapování zájmu dotazovaných, kteří 

okresu Žďár nad Sázavou, pro který se přiklonilo 21,7 % 

Ne, ale uvažujeme o 

V komerční stáji



 
 

 

respondentů, kteří pokračují d

k otázce číslo jedenáct.  

Graf 8: Okres kraje Vysočina ustájení koní dle respondentů

Otázky č. 6 – 10, navazují na respondenty, kteří mají ustájeného svého koně v

stáji v okrese Žďár nad Sázavou. 

Šestá otázka je znázorněna pomo

se zázemím ve stájích v 

s cenou ustájení koní a kvalifikovaným přístupem ve stájích. Nejméně jsou spokojeni 

s kvalitou jezdeckého povrchu a vybaveností stájí.

Tabulka 10: Spokojenost respondentů s

Jednotlivé aspekty 

Cena 

Kvalita jezdeckého 
povrchu 

Vybavenost stájí 

Kvalifikovaný přístup 

Výpomoc s přípravou 
koní a jezdců přímo ve 
stáji 

 
Sedmá otázka, která je znázor

nedostatků komerčních stájí v

zvolit více variant. Nejvíce respondentům 
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respondentů, kteří pokračují dále v dotazníku. Ostatní respondenty dotazník přesunul 

 

: Okres kraje Vysočina ustájení koní dle respondentů

10, navazují na respondenty, kteří mají ustájeného svého koně v

okrese Žďár nad Sázavou.  

Šestá otázka je znázorněna pomocí tabulky č. 10, kde respondenti hodnotily spokojenost 

 daném okresu v jednotlivých aspektech. Nejvíce jsou spokojeni 

cenou ustájení koní a kvalifikovaným přístupem ve stájích. Nejméně jsou spokojeni 

kvalitou jezdeckého povrchu a vybaveností stájí. 

: Spokojenost respondentů s ustájením koní v komerční stáji v jednotlivých aspektech
Velmi 

spokojeni 
Spokojeni Nevím Nespokojeni

50,0% 33,3% 12,5% 4,2% 

8,3% 16,7% 20,8% 29,2% 

8,3% 39,8% 4,2% 35,2% 

25,0% 29,2% 20,8% 16,7% 

20,8% 16,7% 8,3% 33,3% 

Sedmá otázka, která je znázorněna prostřednictvím grafu č. 9, byla zaměřena na zjištěn

nedostatků komerčních stájí v okrese Žďár nad Sázavou. V tomto případě byla možnost 

zvolit více variant. Nejvíce respondentům (62,5 %) v komerční stáji chybí kv
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: Okres kraje Vysočina ustájení koní dle respondentů131 
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tomto případě byla možnost 

komerční stáji chybí kvalitní 

Podíl



 
 

 

povrch na jízdárně, 58,3 % respondentů

i absence tréninku se zkušeným jezdcem č

chybí 41,7 % respondentům.

Graf 

Na základě osmé otázky, která je znázorněna pomoc

dozovaných na poskytování

Největším přínosem je zjištění, že by 70,8 % respondentů využívalo v

službu trénink pod zkušeným jezdcem či trenérem (jezdec + jeho kůň).

Graf 10: Ochota 
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58,3 % respondentům chybí krytá jezdecká a za zmín

absence tréninku se zkušeným jezdcem či trenérem přímo v místě ustájení koně, což 

chybí 41,7 % respondentům. 

Graf 9: Nedostatky komerčních stájí dle respondentů133

Na základě osmé otázky, která je znázorněna pomocí grafu č. 10

dozovaných na poskytování dalších služeb za příplatek k hlavní službě 

Největším přínosem je zjištění, že by 70,8 % respondentů využívalo v

službu trénink pod zkušeným jezdcem či trenérem (jezdec + jeho kůň).

: Ochota respondentů si připlatit za doplňkové služby
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133 

í grafu č. 10, byl zjištěn názor 

hlavní službě – ustájení koní. 

Největším přínosem je zjištění, že by 70,8 % respondentů využívalo v místě ustájení 

službu trénink pod zkušeným jezdcem či trenérem (jezdec + jeho kůň). 

 

respondentů si připlatit za doplňkové služby134 
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Podíl
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Devátá otázka je znázorněna pomocí tabulky č. 11

dotazovaných při výběru komerční stáje, do které ustájí svého koně. Nejvíce 

respondentů 95,8 % preferuje lokalitu, ve 

respondentů mezi své preference řadí kvalifikovaný přístup a v

respondentů se rozhodují, kam ustájí svého koně na základě vybavení jezdeckého 

areálu, kam řadíme např. kvalitu povrchu na jízdárně

Tabulka 11: Aspekty ovlivňující respondenty při výběru areálu

Aspekty  
preferuji

Cena 
Umístění, lokalita 
Vybavenost 
jezdeckého areálu 
(např. kvalita povrchu 
na jízdárně) 
Kvalifikovaný přístup 
Doporučení známého 

 

Desátá otázka, vyobrazena v grafu č. 11

byli dotazovaní ochotni zaplatit za měsíc ustájení svého koně v

Nejčastěji uvedenou maximální částkou, kterou uvedlo 45,8 % dotazovaných je částka v 

rozmezí 6.000 Kč -6.999 Kč za měsíc. 12,5 % je ochotno za tuto službu 

v rozmezí 8.000 Kč –

z respondentů není ochoten 

Graf 11: Ochota respondentů zaplatit za měsíc ustájení koně v
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znázorněna pomocí tabulky č. 11, která byla zaměřena na preference 

dotazovaných při výběru komerční stáje, do které ustájí svého koně. Nejvíce 

% preferuje lokalitu, ve které se komerční stáj nachází. 

respondentů mezi své preference řadí kvalifikovaný přístup a v neposlední řadě 66,7 % 

respondentů se rozhodují, kam ustájí svého koně na základě vybavení jezdeckého 

areálu, kam řadíme např. kvalitu povrchu na jízdárně.  

: Aspekty ovlivňující respondenty při výběru areálu135 
Velmi 

preferuji 
Preferuji Nevím  Nepreferuji

16,7% 54,2% 29,2% 0,0% 
62,5% 33,3% 0,0% 0,0% 

29,2% 37,5% 33,3% 0,0% 

58,3% 25,0% 12,5% 4,2% 
25,0% 25,0% 20,8% 20,8%

otázka, vyobrazena v grafu č. 11, nám vypovídá o maximální 

byli dotazovaní ochotni zaplatit za měsíc ustájení svého koně v jezdeckém resortu. 

Nejčastěji uvedenou maximální částkou, kterou uvedlo 45,8 % dotazovaných je částka v 

6.999 Kč za měsíc. 12,5 % je ochotno za tuto službu 

– 8.999 Kč za měsíc. Částku nad 9.000 Kč však žádný 

respondentů není ochoten zaplatit.  

: Ochota respondentů zaplatit za měsíc ustájení koně v jezdeckém resortu v
okresu136 

                                                                                                                        

12,5 %

25 %

45,8 %

12,5 % 4.000 Kč 

5.000 Kč 

6.000 Kč 

7.000 Kč 

8.000 Kč 

9.000 Kč a více 

, která byla zaměřena na preference 

dotazovaných při výběru komerční stáje, do které ustájí svého koně. Nejvíce 

které se komerční stáj nachází. 80,3 % 

neposlední řadě 66,7 % 

respondentů se rozhodují, kam ustájí svého koně na základě vybavení jezdeckého 

Nepreferuji 
Vůbec 

nepreferuji 
 0,0% 
 4,2% 

 0,0% 

 0,0% 
20,8% 8,3% 

, nám vypovídá o maximální částce, kterou by 

 jezdeckém resortu. 

Nejčastěji uvedenou maximální částkou, kterou uvedlo 45,8 % dotazovaných je částka v 

6.999 Kč za měsíc. 12,5 % je ochotno za tuto službu zaplatit částku 

99 Kč za měsíc. Částku nad 9.000 Kč však žádný 

 

jezdeckém resortu v daném 
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Jedenáctá otázky byla zaměřena na všechny respondenty, kteří se zabývají jezdectvím 

v oblasti Vysočina. 

U jedenácté otázky, zobrazené v g

Zde byl také prostor na jejich vlastní odpověď. Jednalo se o získání názoru

služby by byl při realizaci resortu největší zájem. Největší ohlas (u 65,2 % 

respondentů)získala účast na parkurovém soustředění a 62 % respondentů by se rádi 

účastnilo parkurových oficiálních závodů.  Je dobré upozornit také na náklonnost 50% 

respondentů ke službám, jako jsou parkurové hobby závody, semináře a kurzy.

zájem o zmiňované služby jsou pro realizaci resortu velice příznivé. 

Graf 12: Potenciál využití služeb v

Dvanáctá až patnáctá otázka je zaměřena na respondenty, kteří 

označili, jako jednu zodpovědí možnost 

U zmiňovaných otázek bude 

dotazovaných. 

Pomocí dvanácté otázky, znázorněné v

respondenti uvítali případné parkurové závody v

přiklonila k obtížnosti parkurových závodů do stupně ST**(140 cm) a S** (130 cm). 
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zaměřena na všechny respondenty, kteří se zabývají jezdectvím 

U jedenácté otázky, zobrazené v grafu č. 12, mohli respondenti vybírat z více opovědí. 

Zde byl také prostor na jejich vlastní odpověď. Jednalo se o získání názoru

služby by byl při realizaci resortu největší zájem. Největší ohlas (u 65,2 % 

respondentů)získala účast na parkurovém soustředění a 62 % respondentů by se rádi 

účastnilo parkurových oficiálních závodů.  Je dobré upozornit také na náklonnost 50% 

spondentů ke službám, jako jsou parkurové hobby závody, semináře a kurzy.

zájem o zmiňované služby jsou pro realizaci resortu velice příznivé.  

: Potenciál využití služeb v penzionu dle respondentů

až patnáctá otázka je zaměřena na respondenty, kteří 

jako jednu zodpovědí možnost pořádání parkurových oficiálních závodů. 

zmiňovaných otázek bude tedy zjištěn názor 58,9 % (149) respondentů z

otázky, znázorněné v grafu č. 13, bylo zjištěno, do jaké obtížnosti by 

respondenti uvítali případné parkurové závody v resortu. Největší část respondentů se 

obtížnosti parkurových závodů do stupně ST**(140 cm) a S** (130 cm). 
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účastnilo parkurových oficiálních závodů.  Je dobré upozornit také na náklonnost 50% 

spondentů ke službám, jako jsou parkurové hobby závody, semináře a kurzy. Zjištěný 

 

 

penzionu dle respondentů137 

až patnáctá otázka je zaměřena na respondenty, kteří v jedenácté otázce 

rkurových oficiálních závodů. 

zjištěn názor 58,9 % (149) respondentů z celkových 

, bylo zjištěno, do jaké obtížnosti by 

resortu. Největší část respondentů se 

obtížnosti parkurových závodů do stupně ST**(140 cm) a S** (130 cm). 

                                                  

15%10% 9%
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Tyto poznatky nám naznačují, že parkurový jezdci z

vpřed v jezdeckém sportu. 

Graf 13: Preference obtížnosti 

Třináctá otázka je vyobrazena 

by se dotazovaní zúčastnili. Naprostá většina 

na jednodenních závodech. 

Graf 14: Preference jednodenních či vícedenních parkurových závodů dle r

Čtrnáctá otázka, zobrazena v

kterých se účastníci závodů rozhodují, kterých závodů se zúčastní. Dotazovaní měli 

možnost označit více z 

Pro 89,3 % respondentů hraje největší roli vz

kvalita povrchu na závodišti. 

                                                          
138Vlastní zpracování  
139Vlastní zpracování 

12%

24,70%
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Tyto poznatky nám naznačují, že parkurový jezdci z kraje Vysočina se chtějí posouvat 

jezdeckém sportu.  

Preference obtížnosti parkových závodů v jezdeckém resortu dle respondentů

ázka je vyobrazena v grafu č. 14 a zabývá se zjištěním kolikadenních závodů 

by se dotazovaní zúčastnili. Naprostá většina dotazovaných preferuje účast 

jednodenních závodech.  

: Preference jednodenních či vícedenních parkurových závodů dle r

otázka, zobrazena v grafu č. 15, se zabývá zjištěním hlavních aspektů, dle 

kterých se účastníci závodů rozhodují, kterých závodů se zúčastní. Dotazovaní měli 

 nabízených odpovědí a zároveň doplnit svoji vlastní odpověď. 

Pro 89,3 % respondentů hraje největší roli vzdálenost závodů a pro 74,5 % respondentů 

kvalita povrchu na závodišti.  
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Vícedenní

kraje Vysočina se chtějí posouvat 

 

jezdeckém resortu dle respondentů138 

a zabývá se zjištěním kolikadenních závodů 

dotazovaných preferuje účast 

 

: Preference jednodenních či vícedenních parkurových závodů dle respondentů139 

, se zabývá zjištěním hlavních aspektů, dle 

kterých se účastníci závodů rozhodují, kterých závodů se zúčastní. Dotazovaní měli 

nabízených odpovědí a zároveň doplnit svoji vlastní odpověď. 

dálenost závodů a pro 74,5 % respondentů 

Do L* (115 cm)

Do L** (120 cm)

Do S* (125 cm)

Do S** (130 cm)

Do ST * (135 cm)

Do ST ** (140 cm)

Jednodenní

Vícedenní



 
 

 

Graf 15: Aspekty ovlivňující respondenty při výběru jezdeckých závodů

Patnáctá otázka je znázorněna pomocí grafu č. 16

ohledně místa parkurových oficiálních závodů. Tato otázka nám přesněji určuje, do jaké 

vzdálenosti jsou respondenti ochotni vyjet na závody, za předpokladu, že budou závody 

realizovány v kvalitních podmínkách pro koně i jezdce

na zmiňované závody jet do vzdálenosti 100 km, 23 % respondentů do 80 km a 22 % 

respondentů je ochotno na závody v

150 km. 

Graf 16:Ochota 
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: Aspekty ovlivňující respondenty při výběru jezdeckých závodů

je znázorněna pomocí grafu č. 16 a doplňuje poznatky

parkurových oficiálních závodů. Tato otázka nám přesněji určuje, do jaké 

vzdálenosti jsou respondenti ochotni vyjet na závody, za předpokladu, že budou závody 

kvalitních podmínkách pro koně i jezdce. 31% respondentů je ochotno 

zmiňované závody jet do vzdálenosti 100 km, 23 % respondentů do 80 km a 22 % 

respondentů je ochotno na závody v kvalitních jezdeckých podmínka jet i více než 

Ochota výjezdů na závody na základě ujetých km dle respon

                   

74,5%

38,9% 35,6%

19,5% 16,8%
8%

13%

23%

31%

22%

11%

 

: Aspekty ovlivňující respondenty při výběru jezdeckých závodů140 

a doplňuje poznatky dotazovaných 

parkurových oficiálních závodů. Tato otázka nám přesněji určuje, do jaké 

vzdálenosti jsou respondenti ochotni vyjet na závody, za předpokladu, že budou závody 

. 31% respondentů je ochotno 

zmiňované závody jet do vzdálenosti 100 km, 23 % respondentů do 80 km a 22 % 

ých podmínka jet i více než 

 

výjezdů na závody na základě ujetých km dle respondentů141 

Podíl 
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Šestnáctá otázka až devatenáctá otázka je

vyřazovací otázku.  

Šestnáctá otázka, která je zobrazena pomocí grafu 17

uvítali ubytování v jezdeckém resortu a měli možnost 

respondentů by uvítala ubytová

využili při soustředění, 59,9 % respondentů při vícedenních závodech a 47,6 % 

respondentů při seminářích, kurzech a jiných akcí podobného ty

Graf 17: Názor respondentů na využití ubytování v

Sedmnáctá otázka, vyobrazena v grafu č. 18

dotazovaní ochotni zaplatit za jednu noc ubytování v

uvedenou cenou je cena v rozmezí 200 Kč 

respondentů, je ochotno za tuto službu zaplatit v

na noc.  600 Kč a více si však dovolí zaplatit za ubytování pouze 1 % dotazovaných. 

Graf 18: Názor respondentů na cenu osoby za noc ubytování v resortu
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devatenáctá otázka je určena všem dotazovaným, kteří prošli první, 

erá je zobrazena pomocí grafu 17, zjišťovala, zda by dotazovaní 

jezdeckém resortu a měli možnost označit více odpovědí. Velká čás

respondentů by uvítala ubytování v jezdeckém resortu, z čehož 64,3 % by ubytování 

využili při soustředění, 59,9 % respondentů při vícedenních závodech a 47,6 % 

respondentů při seminářích, kurzech a jiných akcí podobného typu.  

: Názor respondentů na využití ubytování v jezdeckém resortu

otázka, vyobrazena v grafu č. 18, nám vypovídá o ceně, kterou by byli 

dotazovaní ochotni zaplatit za jednu noc ubytování v jezdeckém resortu. 

uvedenou cenou je cena v rozmezí 200 Kč – 299 Kč za osobu na noc. O něco méně 

respondentů, je ochotno za tuto službu zaplatit v rozmezí 300 Kč –

noc.  600 Kč a více si však dovolí zaplatit za ubytování pouze 1 % dotazovaných. 

: Názor respondentů na cenu osoby za noc ubytování v resortu
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600 Kč a více 

určena všem dotazovaným, kteří prošli první, 

, zjišťovala, zda by dotazovaní 

označit více odpovědí. Velká část 

čehož 64,3 % by ubytování 

využili při soustředění, 59,9 % respondentů při vícedenních závodech a 47,6 % 

 

jezdeckém resortu142 

, nám vypovídá o ceně, kterou by byli 

jezdeckém resortu. Nejčastěji 

299 Kč za osobu na noc. O něco méně 

– 399 Kč za osobu 

noc.  600 Kč a více si však dovolí zaplatit za ubytování pouze 1 % dotazovaných.  

 

: Názor respondentů na cenu osoby za noc ubytování v resortu143 
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59,9%
Podíl 
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Osmnáct otázka, zobrazena v

upoutá potencionálního klienta a probudí v

o služby, které poskytuje. Respondenti i v

odpovědí, nebo otázku rozšířit o vlastní odpověď. Z

formou propagace jsou samotné webové stránky dan

na webových stránkách se může potencionální klien

o samotném resortu a jeho službách, které jsou důležité pro jeho rozhodnutí. Z

důvodu musí být brán zřetel na jednoduchost a stručnost propracování webových 

stránek. Stránky by měly být

informace a být neustále aktualizovány. 

reklama na sociální síti Facebook. Sociální síť Facebook

a především sledovanou sociá

mohla být oslovena velká část potencionálních klientů. 

- doporučení známého potvrzuje pravidlo, že 

Graf 19: Preferované formy propagace 

Poslední, devatenáctá otázka byla jedinou nepovinn

a dávala respondentům prostor pro jejich vlastní návrhy a doporučení, které mohou být 

přínosem při realizaci jezdeckého resortu na Vysočině

respondentů.  

                                                                                
143 Vlastní zpracování 
144 Vlastní zpracování  
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zobrazena v grafu č. 19, se zabývá formou propagace, která nejvíce 

upoutá potencionálního klienta a probudí v něm zájem o jezdecký 

o služby, které poskytuje. Respondenti i v případě této otázky mohli zvolit více 

odpovědí, nebo otázku rozšířit o vlastní odpověď. Z průzkumu vyplývá, že nejlepší 

formou propagace jsou samotné webové stránky daného jezdeckého areálu. Právě 

ových stránkách se může potencionální klient dozvědět podrobné informace 

samotném resortu a jeho službách, které jsou důležité pro jeho rozhodnutí. Z

důvodu musí být brán zřetel na jednoduchost a stručnost propracování webových 

měly být maximálně přehledné, měly osahovat 

neustále aktualizovány. Druhou, nejvíce volenou formou propagace je 

reklama na sociální síti Facebook. Sociální síť Facebook je velice rozšířenou, oblíbenou 

vším sledovanou sociální sítí a díky zvolení vhodné a zajímavé reklamy by 

mohla být oslovena velká část potencionálních klientů. Třetí zvolená forma propagace

potvrzuje pravidlo, že nejlepší reklamou je spokojený zákazník

: Preferované formy propagace jezdeckého resortu dne respondentů

Poslední, devatenáctá otázka byla jedinou nepovinnou otázkou z

dávala respondentům prostor pro jejich vlastní návrhy a doporučení, které mohou být 

i jezdeckého resortu na Vysočině. Této možnosti využilo 12,6 %
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, se zabývá formou propagace, která nejvíce 

něm zájem o jezdecký resort a především 

případě této otázky mohli zvolit více 

průzkumu vyplývá, že nejlepší 

ého jezdeckého areálu. Právě 

t dozvědět podrobné informace 

samotném resortu a jeho službách, které jsou důležité pro jeho rozhodnutí. Z tohoto 

důvodu musí být brán zřetel na jednoduchost a stručnost propracování webových 

maximálně přehledné, měly osahovat podstatné 

nejvíce volenou formou propagace je 

velice rozšířenou, oblíbenou 

íky zvolení vhodné a zajímavé reklamy by tak 

Třetí zvolená forma propagace 

nejlepší reklamou je spokojený zákazník. 

 

jezdeckého resortu dne respondentů144 

ou otázkou z celého dotazníku 

dávala respondentům prostor pro jejich vlastní návrhy a doporučení, které mohou být 

. Této možnosti využilo 12,6 % 
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Velká část těchto respondentů se shodla na názoru, že na Vysočině chybí areál 

s dostatečně velkým zázemím, především velké venkovní kolbiště s kvalitním 

povrchem, krytou jezdeckou halou a profesionální a ochotný personál se zapálením 

do sportu, který není uzavřen pro soukromé účely a měl by vybudované ustájení 

a ubytování pro větší počet účastníků závodů, soustředění a kurzy. Další opakovanou 

připomínkou bylo, že oblast Vysočina by si zasloužila realizaci podobných resortů, aby 

se zdvihla kvalita jezdectví v tomto kraji.  

TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ: 

Statistickou hypotézou nazýváme určitý předpoklad vyslovený o náhodné veličině. Při 

statistickém ověřování můžeme hypotézu zamítnout či nezamítnout. Vždy máme 

testovanou hypotézu proti alternativní hypotéze. 

Hypotézy o hodnotách parametrů – H0: 𝜇 = 𝑐  H1: 𝜇 ≠ 𝑐, v této práci jsem použila test 

o relativní četnosti (Kubanová, 2008):145 

𝑈 =
𝑝 − 𝑐

( )
 

 

(5) 

Hypotézy o hodnotách parametrických funkcí – H0: 𝜇 − 𝜇 = 0    𝐻1: 𝜇 − 𝜇 ≠ 0 

Hypotézy o tvaru rozdělení náhodné veličiny – H0: 𝜒 ∼ 𝑁 (0,1) 

Ke každé hypotéze je třeba nalézt náhodnou veličinu se známým zákonem rozdělení 

pravděpodobnosti, jejíž realizace po dosazení hodnot z náhodného výběru je vodítkem 

pro zamítnutí či nezamítnutí hypotézy. Takováto náhodná veličina se nazývá testové 

kritérium. 

Hladina významnosti “𝛼” je pravděpodobnost chybného zamítnutí hypotézy, která je ve 

shodě se skutečností – 𝛼. 

 

 

                                                           
145KUBANOVÁ, J. Statistické metody pro ekonomickou a technickou praxi. 3. doplněné vyd. Bratislava: 
Satis, 2008. 247 s. ISBN 978-80-85659-47-4. 

 

 



 
 

 

Hodnota kvantilu rozděluje obor možných hodnot testového kritéria na dvě části:

Obor zamítnutí (kritický obor) 

 
Obor nezamítnutí (obor přijetí)

 

Hypotéza č. 1: 

H02: Za službu ustájení koní v

v cenové relaci od 6.000 Kč do 6.999 Kč měsíčně za jednoho koně. 

H12: Za službu ustájení koní v

zaplatit v cenové relaci od 6.000 Kč do 6.999 Kč měsíčně za jednoho koně.

𝛼 = 0,05: (−∞; −1,645

zákazníků bude ochotno zaplatit za službu ustájení

od 6.000 Kč do 6.999 Kč měsíčně za jednoho koně. 

Hypotéza č. 2: 

H03: 60 % zákazníků z

parkurových závodů do stupně obtížnosti L** (120 cm).

H13: 60 % Zákazníků z

parkurových závodů do stupně obtížnosti L** (120 cm).

𝛼 = 0,05: (−∞; −1,645

zákazníků z Vysočiny bude preferovat v

do stupně obtížnosti L** (120 cm).
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rozděluje obor možných hodnot testového kritéria na dvě části:

Obor zamítnutí (kritický obor)  

Obor nezamítnutí (obor přijetí)  

: Za službu ustájení koní v resortu jezdectví bude 50 % zákazníků ochotno zaplatit 

0 Kč do 6.999 Kč měsíčně za jednoho koně.  

: Za službu ustájení koní v resortu jezdectví nebudou50 % zákazníků ochotno 

cenové relaci od 6.000 Kč do 6.999 Kč měsíčně za jednoho koně.

𝑈 =  
0,458 − 0,50

, ∙ ,
= −0,412 

645⟩ ∪ ⟨1,645; ∞) Hypotézu zamítáme, nepotvrdilo se, že 50 % 

zákazníků bude ochotno zaplatit za službu ustájení 

6.999 Kč měsíčně za jednoho koně.  

: 60 % zákazníků z Vysočiny budou preferovat v resortu jezdectví realizaci 

parkurových závodů do stupně obtížnosti L** (120 cm). 

: 60 % Zákazníků z Vysočiny nebudou preferovat v resortu jezdectví realizaci 

parkurových závodů do stupně obtížnosti L** (120 cm). 

𝑈 =  
0,167 − 0,60

, ∙ ,
= −10,825 

645⟩ ∪ ⟨1,645; ∞) Hypotézu zamítáme, nepotvrdilo se, že 60 % 

Vysočiny bude preferovat v resortu jezdectví realizaci parkurových závodů 

do stupně obtížnosti L** (120 cm). 

rozděluje obor možných hodnot testového kritéria na dvě části: 

resortu jezdectví bude 50 % zákazníků ochotno zaplatit 

 

resortu jezdectví nebudou50 % zákazníků ochotno 

cenové relaci od 6.000 Kč do 6.999 Kč měsíčně za jednoho koně. 

Hypotézu zamítáme, nepotvrdilo se, že 50 % 

 v cenové relaci 

resortu jezdectví realizaci 

resortu jezdectví realizaci 

ézu zamítáme, nepotvrdilo se, že 60 % 

resortu jezdectví realizaci parkurových závodů 
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2.3.3 Souhrn a diskuze výsledků z výzkumu 

Na základě zpracování všech odpovědí respondentů a následné otestování hypotéz 

tohoto výzkumu jsme si zodpověděli na naši výzkumnou otázku - Jaké jsou preference 

potenciálních zákazníků jezdeckého resortu na Vysočině?  Prioritou majitelů koní je 

především kvalitní povrch na jízdárně a krytá jezdecká hala. Jezdci z Vysočiny preferují 

jednodenní parkurové závody na velkém kolbišti s dobrým povrchem, stavěné kvalitním 

stavitelem parkurů a to hlavně do stupně obtížnosti ST** (140 cm), nikoliv do stupně 

obtížnosti L** (120 cm), jak se předpokládalo. Velký zájem byl zjištěn po skokovém 

soustředění se zkušeným jezdcem či trenérem a seminářích a kurzech zabývajících se 

jezdectvím. Tento fakt potvrzuje, že jezdci kraje Vysočina mají zájem o posun kvality 

a úrovně jezdectví na Vysočině vpřed.  

Z výsledků výzkumu vyplývá, že na Vysočině chybí resort jezdectví s dostatečně 

velkým zázemím, především s kvalitním kolbištěm, krytou jezdeckou halou a možností 

spolupráce s kvalifikovanými a zkušenými lidí, možnost ustájení a ubytování pro větší 

počet účastníků závodů, soustředění či kurzů. 

Z celkového počtu respondentů má 21,7 % zájem o službu ustájení v komerční stáji 

v okrese Žďár nad Sázavou. Zájem respondentů o ustájení koní v ostatních okresech 

kraje Vysočina se pohybují také okolo stejného podílu respondentů. Respondenti 

z okresu Žďár nad Sázavou jsou především v komerčních stájích nespokojeni s kvalitou 

jezdeckých povrchů, vybaveností stájí a nedostatkem zkušených lidí, kteří by jim 

pomohli s jejich koněm přímo v areálu, kde ho mají ustájeného. Naopak jsou spokojeni 

s cenou a kvalifikovaným přístupem v péči o jejich koně. Při výběru areálu pro ustájení 

koně hraje pro respondenty největší roli lokalita a vybavenost jezdeckého areálu 

(do které řadíme právě např. kvalitu povrchu na jízdárně), kvalifikovaný přístup a cena 

za měsíc ustájení koně. Za ustájení koní jsou zákazníci v okrese Žďár nad Sázavou 

nejčastěji ochotni zaplatit 6.000 Kč až 6.999 Kč měsíčně za jednoho koně.  

Výsledky z marketingového výzkumu jsou pozitivně nakloněny realizaci projektu, jak 

z pohledu využití resortu jezdců kraje Vysočina prostřednictvím účasti na závodech, 

soustředění či školení a kurzů s využitím ubytování v místě konání, tak i z pohledu 

uplatnění služby ustájení koní klientům v okrese Žďár nad Sázavou.  
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2.4 Analýza vnitřních zdrojů a schopností organizace 

Hmotné zdroje  

Do hmotných zdrojů patří pozemek o velikosti 15 hektarů, který spadá do osobního 

vlastnictví jednoho z majitelů a bude na něm realizován projekt nového resortu, 

do kterého spadá vybudování stájí, kryté jezdecké haly, jízdárny, tribuny pro diváky, 

kolotoče pro koně, kruhovky, seníky, školící místnosti a ubytování.  

Dále do hmotných zdrojů, které mají dva majitelé ve vlastnictví, řadíme veškeré 

vybavení pro výcvik a péči o koně a automobil s přepravníkem na koně. Do podnikání 

bude také vložen traktor střední výkonové kategorie se snadným ovládáním 

Zetor 110 Proxima Plus Agro, který bude nepostradatelný k veškerým činnostem 

v areálu, na které nestačí lidská síla, jako je doplňování krmiva a steliva do stájí, úprava 

povrchu jízdáren a pastvin. Traktor je vybaven motorem, splňujícím emisní stupeň 

Tier III, s nízkými provozními náklady a hlučností. Nezbytným příslušenstvím 

k traktoru jsou přední uchopovací kleště určené k přemisťování kulatých balíků sena. 

Další nezbytností je sněhový pluh k úpravě prostor Resortu v zimním období Další 

nepostradatelné vybavení v tomto oboru, které bude vloženo do podnikání je speciální 

planýrovač Platz-Max-Rain, který je určený k úpravě všech jezdeckých povrchů.  

Nehmotné zdroje 

Nehmotný zdroj představují především zkušenosti a znalosti tří kompetentních 

zakladatelů nového podniku v oboru jezdectví.  Majitelé se v tomto oboru pohybují 

okolo osmi let, mají pracovní zkušenosti z  prosperujících jezdeckých areálů, sami 

aktuálně vedou rodinnou stáj a dobře znají, co provozování jezdecký areálů a péče 

o koně obnáší a co vše je s tím spojeno.  

Jeden z majitelů vlastní cvičitelskou licenci, má tedy oprávnění k výcviku koní a jezdců 

a bude se osobně věnovat přípravě sportovních koní. Navíc dosahuje kvalitních 

jezdeckých výsledků v parkurovém skákání, což představuje dobré renomé pro nový 

podnik a značnou výhodu mezi konkurenty. Další velkou výhodou je vlastnictví licence 

stavitele parkurů, díky které má kompetenci ke stavbě trati parkurů při oficiálních 

parkurových závodech. 

Druhá majitelka se také aktivně věnuje jezdectví. Navíc má vystudovanou ekonomickou 

školu, bude tak mít na starost finance, účetnictví, marketing a celý chod podniku. 
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Třetí majitelka ukončuje vysokou školu stavební, její rodinní příslušníci se dlouhá léta 

pohybují ve stavebnictví, disponují nemalými zkušenostmi s projektováním staveb atd., 

což představuje velkou výhodu pro samotné zrealizování resortu jezdectví.  

Majitelé udržují kontakt se zkušenými trenéry a jezdci, které osloví pro spolupráci 

při pořádání soustředění a jiných akcí. Mezi tyto zkušené trenéry a jezdce patří 

například Patrik Majher – slovenský reprezentant působící v Německu. Patřil mezi 

účastníky na Mistrovství Evropy ve Windsoru (2009), Madridu (2011), Cáchách (2015). 

Velice úspěšný jezdec na úrovni Grand Prix a Poháru národů. 

Účastnil se i na mistrovství Evropy. Dále Jiří Hruška – český reprezentant působící 

na Jižní Moravě. V roce 2014 se stal mistrem České republiky a měl splněnou 

kvalifikaci na mistrovství Evropy a další. 

Finanční zdroje  

Finanční zdroje na vybudování resortu jsou poskytnuty především prostřednictvím 

rodinných příslušníků majitelů a to bezúročně. Velká část projektu je hrazena 

z dotačního programu Evropské unie a část prostřednictvím bankovního úvěru. 

Lidské zdroje 

Provozu resortu se budou především věnovat dva z majitelů a k zabezpečení 

efektivního chodu podniku, do kterého řadíme udržování čistoty ve stájích a v celém 

areálu, krmení koní, celková péče o koně a údržba jezdeckých povrchů, budou 

vyhledány další lidské zdroje na trvalý pracovní poměr. 

2.5 Shrnutí provedených analýz 

Na základě získaných informací z provedených dílčích analýz problémů a současné 

situace jsme došli k následujícím závěrům. 

Z analýzy obecného okolí podniku pomocí SLEPT analýzy bylo zjištěno, že Česká 

republika zaregistrovala významný vývoj a oblíbenost v oblasti jezdectví, chovu koní 

a na základě tohoto faktu se neustále zvyšuje celkový počet koní v ČR. Tento trend 

a skutečnost zaznamenaného vývoje průměrných mezd, který by mohl být důsledkem 

větší investice do volnočasových aktivit, by mohl znatelně napomoci k vytvoření 

poptávky po novém jezdeckém Resortu. 
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Vybudování jezdeckého Resort je spojeno s velkým kapitálovým výdajem. V dnešní 

době banky usnadňují podnikatelům získat peněžní prostředky, což znamená, že 

podnikatelé nemusí na začátku svého podnikání disponovat velkým množstvím 

vlastních finančních prostředků. Avšak za cizí kapitál se musí platit úrok, přičemž se 

aktuálně začíná zvyšovat úroková míra. K profinancování 45% části jezdeckého Resortu 

lze využít jeden z dotačních programů EU, konkrétně se jedná o Program rozvoje 

venkova. 

Z hlediska legislativy se podnik musí řídit především platnými zákony, vyhláškami 

a normami, které upravují podnikatelskou činnost. V potaz se při tomto druhu podnikání 

musí brát především zákony a vyhlášky týkající se ochrany zvířat. 

Z technologických faktorů hraje důležitou roli vybavenost jezdeckých areálu pro 

zajištění maximálního komfortu klientů a především jejich koní.  

Analýza oborového okolí podniku s použitím Porterova modelu v první řadě 

poukázala na špatnou kvalitu a úroveň jezdeckého sportu na Vysočině na základě 

porovnání s ostatním kraji v ČR.  Špatná úroveň jezdeckého sportu byla analyzována 

především z důvodu nerealizování žádného jezdeckého areálu, který by se snažil v této 

oblasti vyzdvihnout jezdecký sport, zabýval se pravidelným pořádáním kvalitních 

jezdeckých závodů, pořádal soustředění se zkušenými trenéry a vynaložil snahu svými 

aktivitami vyzdvihnout jezdectví v daném kraji. Tento fakt znamená pro nový jezdecký 

Resort malou konkurenci v daném odvětví v kraji Vysočina. Malá konkurence byla 

zjištěna i při analyzování služby ustájení koní v okresu realizovaného Resortu Žďár nad 

Sázavou.   

Vliv potencionálních zákazníků byl analyzován jako významný. Ustájení koní, výcvik 

koní, soustředění a tréninkové hodiny se zkušenými jezdci a trenéry jsou finančně 

náročné a pro některé klienty je cena za tyto služby důležitá a často směrodatná. 

Do hlavního segmentu zákazníků řadíme majitele koní, kteří se zabývají jezdectvím 

v kraji Vysočina. Pro nabídku jedné ze služeb – ustájení koní se konkrétněji 

zaměřujeme na majitele koní z okresu Žďár nad Sázavou. 

Služba v podobě ubytování v dané lokalitě Resortu je velice vyhledávána a žádána, díky 

vybudovanému areálu Vysočina Aréna, která se nachází v Novém Městě na Moravě 

vzdáleném 3 km od nového resortu. V areálu Vysočina Aréna se každoročně pořádá 

velká řada sportovních akcí 
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Z dotazníkového šetření byla zjištěna pozitivní náklonnost k realizaci projektu, jak 

z pohledu využití Resortu jezdci kraje Vysočina prostřednictvím účasti na závodech, 

soustředění či školení a kurzů s využitím ubytování v místě konání, tak i z pohledu 

uplatnění služby ustájení koní klientům v okrese Žďár nad Sázavou.  

Z analýzy vnitřních zdrojů a schopností organizace je zřejmé, že silnou stránkou jsou 

zkušenosti a praxe zakladatelů v oblasti jezdectví. Dále disponují kontakty se 

zkušenými jezdci a trenéry v oboru, se kterými budou spolupracovat. Slabou stránkou je 

nedostatek finančních prostředků zakladatelů.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY A PŘÍNOSY ŘEŠENÍ 

Na základě teoretické části a výsledků analýzy současné situace budou sestaveny 

konkrétní návrhy pro vytvoření podnikatelského plánu.  V první podkapitole bude 

sestavena vhodná strategie pro resort jezdectví na Vysočině a následně rozpracovány 

jednotlivé části podnikatelského plánu. Výstupy ze zpracovaných návrhů budou 

s výsledky komplexních analýz z předchozí 2. kapitoly sloužit k sestavení SWOT 

matice, která bude sloužit jako prostředek pro další rozvoj podniku. Závěr kapitoly bude 

věnován analýze a zhodnocení rizik celého projektu včetně návrhů opatření na jejich 

eliminaci či snížení jejich dopadů.  

3.1 Volba vhodné strategie 

Vzhledem k tomu, že většinu potencionálních zákazníků tvoří lidé s vyššími příjmy, 

rozhodla jsem se zvolit strategii poskytovat vysoce kvalitní služby v oboru jezdeckého 

sportu za tomu odpovídající cenu. Plánovaný resort poskytuje velmi široký okruh 

služeb, kromě samotného ustájení koní nabízí také výcvik koní a jezdců, pořádání 

jezdeckých závodů, soustředění, školení, semináře a další doplňkové služby. Tímto 

zajistíme uspokojení širokého spektra potencionálních zákazníků. Strategickou cestou 

byla zvolena také lokalita, ve které se plánovaný resort bude nacházet. Tato lokalita 

byla zvolena z důvodu chybějícího jezdeckého areálu na Vysočině. 

Z důvodu k omezeným zdrojům a malé respektive žádné vyjednávací síle na trhu nově 

založených podniků, je strategie nově začínajícího podniku zaměřena na určitý 

výklenek, který velké firmy neláká, protože úzká specializace a individuální přístup 

k zákazníkovi jsou pro ně velice drahé. Zacílení na diferenciaci, tedy zacílení 

na určitého zákazníka, cílovou skupinu, geografický trh a na splnění jejich specifických 

požadavků, je základní strategii pro nový jezdecký Resort u NMnM. Začínající podnik 

v oblasti nabídky ustájení a výcviku koní nemůže konkurovat nízkými cenami, a proto 

bude cenová nabídka nového jezdeckého Resortu cenově přizpůsobena ostatním 

přímým konkurentům. 

Posláním nově založeného Resortu u NMnM je poskytování služeb a realizace 

sportovních soutěží, aktivit a vzdělávání, jejímž prostřednictvím chce příznivcům 

jezdeckého sportu, tedy potencionálním zákazníkům, maximalizovat možnost 
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kariérního růstu, odpočinku a vzdělávání v daném odvětví, které povede k celkovému 

zvýšení kvality jezdectví na Vysočině.  

Vizí Resortu je vybudování velkého jezdeckého centra, který bude poskytovat 

maximální komfort klientům a jejich koním a budou zde pravidelně pořádány, jak 

národní, tak i mezinárodní jezdecké závody na vysoké úrovni.  

Krátkodobým cílem je především spokojenost potenciálních zákazníků a permanentní 

udržitelnost resortu v provozu s vysokou návštěvností jezdeckých závodů, soustředění, 

seminářů a dále plné obsazení boxového ustájení, tedy 15 ustájených koní, 15 koní na 

výcvik. 

3.2 Popis podniku 

Pro daný podnik byla zvolena forma podnikání společnost s ručeným omezeným. 

Výhodou volby této formy podnikání je skutečnost, že společnost může založit pouze 

jeden společník a to jak právnická, tak i fyzická osoba a výše základního kapitálu je 

stanovena v minimální hodnotě jedné koruny a ručením společníků do výše 

nesplacených vkladů. 

Jeden ze zakladatelů podniká již řadu let jako zemědělský podnikatel, který je zapsán 

do evidence zemědělského podnikatele, protože chov sportovních koní spadá 

do charakteristiky zemědělské výroby podle zákona č. 252/ 1997 Sb. Skutečnost, že je 

zapsán do evidence zemědělského podnikatele již řadu let znamená pro realizaci 

Resortu velkou příležitost, z toho důvodu, že na základě tohoto faktu může být 

zažádáno o poskytnutí dotace na projekt Programu rozvoje venkova.   

Každá nově vybudovaná stáj musí projít registrací. Registraci chovatelů koní provádí 

česko-moravská společnost chovatelů (ČMSCH a.s.) na základě registračního 

lístku chovatele. Po zpracování potřebných údajů uvedených na registračním lístku 

bude chovateli přiděleno číslo jeho provozovny a zasláno potvrzení o registraci. 

Povinnost registrace se nevztahuje na majitele koní ustájených v nájemních stájích. 

Z toho plyne, že povinnost registrace přechází na majitele stáje.  
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Název podniku: Jezdecké centrum Resort u Nové Město na Moravě (NMnM) 

 

Logo podniku: 

 

Obrázek 4: Logo společnosti146 

 

Předmět podnikání: ustájení koní, výcvik koní, organizování sportovních soutěží, 
vzdělávání 

Forma podnikání: společnost s ručením omezeným 

Majitelé: Bc. Klára Vaňková 

Václav Staněk 

Gabriela Peňázová 

Ing. Zdeněk Svoboda  

PRINOSPOL, s.r.o. 

Sídlo podniku: Slavkovice u Nového Města na Moravě 19, 592 31 

Kontakt: + 420 776 714 xxx 

E-mail resortnmnm@gmail.cz 

www stránky: www.resortnmnm.cz 

 

 

 

                                                           
146Vlastní zpracování  
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Hlavní vedení jezdeckého resortu 

Jezdecký Resort NMnM bude veden především jednatelkou společnosti Bc. Klárou 

Vaňkovou, která disponuje zkušenostmi a znalostmi v oboru jezdectví, vede se svým 

otcem vlastní rodinnou stáj a dobře ví, co provozování jezdecký areálů a péče o koně 

obnáší a co vše je s tím spojeno. Navíc má vystudovanou ekonomickou školu, bude tak 

mít na starost finance, účetnictví, marketing a jednání s potencionálními zákazníky, 

dodavateli a celý chod podniku. Velkou pravomoc bude mít v řízení podniku i další 

spoluzakladatel Václav Staněk, který má zkušenosti z prosperujících jezdeckých areálů, 

dosahuje kvalitních jezdeckých výsledků v parkurovém skákání a bude se tedy věnovat 

přípravě sportovních koní a výcviku jezdců. Pro hladké fungování Resortu bude třeba 

najmout další pracovní sílu – dva stájníky pro udržování stájí a celého jezdeckého 

areálu a ošetřovatelka, které bude mít na starost péči o koně a jejich kondici.  

Lokalita a umístění  

Jezdecké centrum bude vybudováno ve vesnici Slavkovice, která se nachází 3,5 km 

západně od Nového Města na Moravě, spadá pod okres Žďár nad Sázavou, je srdcem 

kraje Vysočina a má výbornou dopravní dostupnost.  

Obec Slavkovice má k roku 2017evidováno 440 obyvatel. Blízké Nové Město na 

Moravě je a vždy bylo místem konání významných sportovních happeningů světového 

významu. Okolí města je díky vybudovanému areálu Vysočina Aréna vhodné nejen pro 

příznivce zimních sportů, ale v letním období nabízí nespočet možností pro pěší 

turistiku i cyklistiku. V areálu Vysočina Aréna se každoročně pořádá velká řada 

sportovních akcí jako například Mistrovství České republiky v běhu na lyžích, 

Mistrovství ČR v biatlonu, Světový pohár horských kol a stalo se tak velmi známým 

a lukrativním městem. Okolí Nového Města na Moravě je velice lukrativní 

i pro příznivce přírody a turistiky. Díky krásám této části Vysočiny, kde se nachází 

například krajinná oblast Žďárské vrchy, druhý nevyšší vrchol celé geomorfologické 

oblasti Českomoravské vrchoviny Devět skal a jiné je tato oblast hojně vyhledávána 

a navštěvována. 

Na následujícím obrázku č. 4 je vyznačena obec Slavkovice a také některá města blízká 

města, ze kterých by mohli potencionální zákazníci dojíždět na soutěžní aktivity, 

soustředění a školení do Resortu. 
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Obrázek 5: Umístění obce Slavkovice147 

V tabulce č. 12 jsou vyznačena větší města do vzdálenosti 120 km a k nim délka cesty 

do Resortu u NMnM, ze kterých by mohli dojíždět účastníci pořádaných závodů, 

soustředění a školení. Barevně jsou v tabulce označena města, která nejsou v kraji 

Vysočina.  

Na základě uvedeným informacím si dovoluji tvrdit, že podmínky pro projekt jsou 

velmi příznivé. Potencionální zákazníci mají velmi snadný a rychlý příjezd do obce 

pomocí dálnice D1, která je nedaleko a přitom se nacházejí v okolí lesů a přilehlých luk. 

Tabulka 12: Vzdálenost měst od Resortu u NMnM148 

  
Vzdálenost od resortu  Časová vzdálenost od resortu  

Žďár nad Sázavou 7,3 km 12 min 

Velké Meziříčí 29 km 32 min 

Havlíčkův Brod 38 km  45 min 

Litomyšl  50 km 50 min 

Jihlava 51 km 52 min 

Třebíč 51 km  55 min  

Humpolec  62 km 54 min  

Pardubice  70 km  1 h 13 min 

Brno 75 km 1 h 15 min  

Pelhřimov  78 km 1 h 4 min  

Kolín  93 km 1 h 34 min 

Olomouc 117 km  1 h 42 min 

Jindřichův Hradec 119 km 1 h 38 min 

Tábor  120 km 1 h 41 min  

                                                           
147Převzato z: Google [online]. Dostupné z: https://www.google.cz/maps 
148Vlastní zpracování 
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Na základě uvedeným informacím si dovoluji tvrdit, že podmínky pro projekt jsou 

velmi příznivé. Potencionální zákazníci mají velmi snadný a rychlý příjezd do obce 

pomocí dálnice D1, která je nedaleko a přitom se nacházejí v okolí lesů a přilehlých luk. 

3.3 Obchodní plán 

V obchodním plánu jsou popsány jednotlivé části Resortu a jejich využití. Náklady 

spojené s vybudováním Resortu a jeho vybavením budou vyčísleny v kapitole 3.5 

zabývající se finančním plánem. V této kapitole bude dále popsán výběr dodavatele, 

sestavení kapacitních hledisek a provoz Resortu. 

Popis Resortu 

Navrhovaný Resort pokryje rozlohu 15 hektarů a bude tvořen hlavní budovou, kde 

se nachází ustájení pro 30 koní, ovsárna, mycí box, sedlovny, sušárna a zázemí pro 

klienty, které obsahuje pánskou a dámskou šatnu, vytápěnou společenskou místnost. 

Hlavní budova je propojená s krytou jezdeckou halou o velikosti 60 x 30 metrů. Dále se 

bude v Resortu nacházet kolbiště o velikosti 80 x 67 metrů s povrchem směsi 

křemičitého písku a geotextílie, u kterého bude tribuna a pracoviště o velikosti 62 x 25 

m se stejným povrchem jako bude na kolbišti. Další budovou je skladová hala, školící 

centrum s ubytováním pro klienty a na 3 hektarech travnaté výběhy. Pro představu jsou 

hlavní části jezdeckého resortu zobrazeny na obrázcích. 

Na obrázku č. 5 je zobrazený pohled do hlavní stáje o velikosti 60 x 10 metrů, ve které 

se nachází 30 boxů o velikosti 3,5 x 3,5 metrů. Všechny vnitřní boxy budou dřevěné 

s železnou konstrukcí a se zasouvacími dveřmi. Boxy, které se nachází na pravé straně, 

budou disponovat jedním dřevěným oknem, které bude zajišťovat čerstvý vzduch 

a denní světlo. Všechny boxy musí obsahovat krmný žlab a napájecí zařízení s pitnou 

vodou. Z jedné strany stáje bude tzv. ovsárna, kde bude skladována menší část krmiva 

a steliva. Druhou část budovy stáje bude tvořit zázemí pro klienty a zaměstnance, 

do kterého zahrnujeme dámské a pánské toalety, sprchy, šatnu a společenskou místnost 

s kuchyňským koutem. 

Na obrázku č. 7 je krytá jezdecká hala o velikosti 60x30 metrů, která je navržena tak, 

aby hala byla co nejvíce prosvětlená a provzdušněná.  Dostatek světla a vzdušnost 

je důležitým kritériem pro komfortní práci s koňmi. Součástí kryté jezdecké haly 
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je kvalitní povrch, který je tvořen ze směsi křemičitého písku a geotextílie. Tato směs je 

šetrná k pohybovému aparátu koní při náročných trénincích.  

 

Obrázek 6: Hlavní stáj149 

 

Obrázek 7: Krytá jezdecká hala150 
 
Obrázek č. 8 znázorňuje venkovní kolbiště (venkovní jezdeckou jízdárnu) o velikosti 

80 x 67 metrů, vedle kolbiště bude vybudován ještě jeden menší prostor pro práci 

s koňmi, při závodech nazýváno tzv. pracoviště o velikosti 62 x 25m, kde budou jezdci 

své koně připravovat na soutěž a hlavní kolbiště, kde bude soutěž probíhat. 

U venkovního kolbiště se bude nacházet tribuna, stejně jako je zobrazena na obrázku. 

Pro realizaci parkurových jezdeckých závodů a trénink musí být k dispozici skokový 

materiál. K vytvoření venkovního kolbiště budou za potřebí terénní úpravy. Je nutné 

tuto plochu srovnat a postupně na ní vytvořit potřebné vrstvy podkladů, tak aby při 

nepříznivém počasí byla dobře odvodněna. Součástí jízdárny bude stejný povrch jako 

v kryté jezdecké hale, tedy směs křemičitého písku s geotextílií.  

                                                           
149Převzato z: Jízdárna Královice | Dřevostavby - Montované dřevostavby na klíč - Pila Martinice 
s.r.o..Dřevostavby - Montované dřevostavby na klíč - Pila Martinice s.r.o. [online]. Copyright © 2018 
PILA MARTINICE s.r.o., [cit. 07.05.2018]. Dostupné z: https://www.pilamartinice.cz/haly-a-
staje/produkt/jizdarna-sofr 
150Převzato z: Jízdárna Královice | Dřevostavby - Montované dřevostavby na klíč - Pila Martinice 
s.r.o..Dřevostavby - Montované dřevostavby na klíč - Pila Martinice s.r.o. [online]. Copyright © 2018 
PILA MARTINICE s.r.o., [cit. 07.05.2018]. Dostupné z: https://www.pilamartinice.cz/haly-a-
staje/produkt/jizdarna-sofr 
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Na obrázku č. 9 je zobrazena skladová hala o velikosti 20 x 30m, která bude sloužit 

především ke skladování zásob sena, pilin a k parkování zemědělských strojů.  

Obrázek 8: Venkovní kolbiště151  Obrázek 9: Skladová hala152 

Dále se bude v Resortu nacházet školící centrum o velikosti 17 x 8,5 metrů, které se 

bude skládat ze dvou větších místností, které budou sloužit ke školení, seminářům a při 

realizaci jezdeckých závodů a soustředění k občerstvení a relaxaci.  V druhém patře 

zázemí školícího centra se bude vyskytovat ubytování ve formě dvou čtyřlůžkových 

a tři dvoulůžkových apartmánů. Celková maximální kapacita pro ubytování bude14 

osob. Apartmány jsou vybaveny televizí, ledničkou, sporákem, troubou a rychlovarnou 

konvicí. Pokoje budou světlé, vzdušené a vkusně zařízené. Pro představivost je 

dvoulůžkový apartmán znázorněn na obrázku č. 10 a sociální zařízení, které je součástí 

každého apartmánu zobrazuje obrázek č. 11. 

                                                           
151Jezdecký areál Královický Dvůr v Královicích u Slaného. Jezdecký areál Královický Dvůr v 
Královicích u Slaného [online]. Copyright © 2008 [cit. 16. 05. 2018]. Dostupné z: 
http://www.kralovickydvur.cz 
152 Dřevostavby - Montované dřevostavby na klíč - Pila Martinice s.r.o..Dřevostavby - Montované 
dřevostavby na klíč - Pila Martinice s.r.o. [online]. Copyright © 2018 PILA MARTINICE s.r.o., 
[cit. 16. 05. 2018]. Dostupné z: https://www.pilamartinice.cz/ 



  
 

85 
 

Obrázek 10: Dvoulůžkový apartmán153 Obrázek 11: Sociální zařízení, které je součástí 
každého apartmánu154 

Do Resortu je nezbytné pro pořádání skokových závodů pořídit skokový materiál, 

který obsahuje 54 stojanů, 108 půlkulatých háků, 54 natřených, 6 plůtků pod skok, 

2 bazénky. Pro pořádání drezurních závodů je zapotřebí k vymezení drezurního 

obdélníku 25 bílých plůtků a 2 přenosné sady písmen. 

Pro fungování Resortu je nutné vytvoření vlastní vrtané studny hluboké 10 metrů. 

Vyvrtání studny s průměrem 1,26 m včetně odvozu zeminy vyjde na 85 500 Kč. 

V souvislosti s využíváním vlastní studny je nezbytná také vlastní čistírna odpadních 

vod typu EK-S50 za 190 000 Kč. 

K prevenci, případně včasné likvidaci, požáru bude sloužit 8 hlásičů požáru po 396 Kč 

za kus, které budou rozmístěny v šatnách a v apartmánech. Dále bude po Resortu 

rozmístěno 6 hasicích přístrojů po 929 Kč za kus. 

Při realizaci jezdeckého Resortu bude probíhat spolupráce s několika společnostmi, 

které mají praxi a zkušenosti ve svém oboru. Mezi takové společnosti určitě patří Pila 

Martinice s.r.o., která se zabývá dodávkami montovaných rodinných domů, 

víceúčelových hal a dalších staveb. Firma již realizovala několik kvalitních projektů 

v jezdeckých areálech po ČR. Dále se spolupráce naváže s firmou Equicov s.r.o., se 

                                                           
153Jezdecká stáj Robin. Jezdecká stáj Robin [online]. Dostupné z: http://www.jhrobin.cz 
154 Tamtéž. 
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kterou mají zakladatelé dlouholeté zkušenosti v souvislosti s realizací vlastní rodinné 

stáje. Equicov se bude zabývat vybavením hlavní stáje boxy s ostatním příslušenstvím, 

zajištěním výběhů a dodáním skokového materiálu. Realizace školícího centra 

s ubytováním a pokrytí části areálu venkovní dlažbou bude zajištěno prostřednictvím 

podnikatele Ing. Zdeněk Svoboda, který se pohybuje v oblasti stavebnictví.  

Při realizaci takhle velkého a finančně náročného areálu je vhodné jeho pojištěni. 

Pojistka bude zahrnovat pojištění budov a tzv. domácnosti konkrétně odcizení 

a vandalismus, zkrat a přepětí, zatečení atmosférických srážek, poškození fasády 

živočichy, ztrátu vody a technickou poruchu. Pojistka, která vyjde ročně na 31 865 Kč, 

bude uzavřena se slečnou Vorlovou, která pracuje pro akciovou společnost ZFP Group 

a je specialistou ve svém oboru.   

Výběr dodavatelů 

Výběr dodavatelů proběhl na základě analýzy dodavatelů, která je zpracována v kapitole 

2.2 Analýza oborového okolí podniku přesněji v části Vyjednávací síla dodavatelů.  

Po analýze dodavatelů byl zvolen dodavatel – Pila Nová Ves, která je od Resortu 

vzdálena 4,8 km. Pro dodávky krmení sena a ovsa se po analýze jeví jako nejvhodnější 

dodavatel – Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě, který má některé své 

skladové haly přímo u vesnice Slavkovice, 2 km od místa, kde bude realizován i nový 

Resort. Jako dodavatel krmiva müsli byl vybrán dodavatel Eggersmann a to na základě 

zkušeností zakladatelů s tímto dodavatelem a také díky splnění očekávání od tohoto 

dodavatele v poměru kvalita a cena.  

V souvislosti s výběrem dodavatelů je vhodné si rovnou uvědomit koloběh zásob. 

Krmení koní probíhá standardně 2x denně senem a třikrát denně jádrem, podestýlku 

zajišťují piliny. Všechny tyto suroviny budou dodávány vybranými dodavateli a ceny, 

které jsou uvedeny v tabulce č. 13, jsou včetně dovozu. Za předpokladu plného obsazení 

stáje je zásobování senem plánováno čtyřikrát ročně v množství 140 balíků, seno bude 

uskladněno ve skladové hale. Oves bude skladován v pytlích u místnosti, která je tomu 

vyhrazena přímo u hlavní stáje a bude dodáván pravidelně každý měsíc. Pro podestýlku 

ve formě pilin plánujeme zajistit také pravidelné dodávky, nejvhodnější bude měsíční 

interval. Nesmíme zapomenout počítat s možným zpožděním dodávky, proto je 

v určeném měsíčním množství zásob plánováno i s rezervami. 
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Tabulka 13: Předběžné náklady na krmivo a podestýlku pro jednoho koně155 

Položka Cena/množství 
Denní průměrná 

spotřeba/kůň  
Měsíční náklady/kůň 

Seno 850 Kč/300 kg 15 kg 1 275 Kč 

Müsli 552 Kč/30 kg 1,5 kg 828 Kč 

Oves 400 Kč/100 kg 3 kg 360 Kč 

Piliny 2000 Kč/13m3  - 450 Kč 

Celkem - - 2 913 Kč 

 
Sestavení kapacitních hledisek  

Je potřeba stanovit kapacitu hledisek a to především počet koní, o které se bude tým 

Resortu schopen postarat.  Dobu trvání jednotlivých činností vychází ze zkušeností 

zakladatelů Resortu. Jízdárenská práce s jedním koněm ať už skoková či drezurní trvá 

v průměru 45 minut a přesná doba trvání vychází ze spolupráce a jezditelnosti 

konkrétních koní.  Práce na kruhu s koněm neboli lonžování v průměru trvá 30 minut. 

Jak před samotným ježděním, tak i lonžováním se musí kůň připravit a po zakončení 

musí být o koně znovu řádně postaráno.  Tyto činnosti celkem trvají přibližně 15 minut 

a zahrnujeme do nich čištění koně, při ježdění tzv. nasedlání a po dokončení práce 

v letních měsících vysprchování koní. Pokud se zástupci Resortu věnují individuálnímu 

trénování dvojice (jezdec + kůň), tak tato činnost zabere 45 minut. V tomto oboru nelze 

vyčíslit přesné číslo koní, se kterými se bude každý den dělat, záleží na mnoha 

faktorech a pracovní náplní jednotlivých dnů, dle individuálních potřeb koní. V Resortu 

se počítá s tím, že tým bude mít na výcvik 15 koní, kterým musí věnovat každodenní 

práci ve dvou lidech.  

Co se týče udržování pořádku v boxech a v celé stáji, tak to budou mít na starost další 

dva lidé. Tato činnost zabere při zaplnění všech 30 boxů koňmi průměrně 5 hodin práce 

denně. Ranní a večerní krmení senem + jádrem (müsli + oves) trvá průměrně 40 minut a 

dopolední krmení pouze jádrem (müsli + oves) zabere 15 minut času.  

Jelikož je ustájení koní celoroční službou bez předpokládaných výkyvů poptávky, tak 

lidská síla bude v Resortu zapotřebí po celý rok.  

Provoz Resortu  

Resort bude zpřístupněn klientům každý den, tedy pondělí – neděle, od 8:00 do 19:00 

hodin. Pokud by měli klienti zájem, dostavit se v jiný než stanovený čas, tak jim to bude 

umožněno po domluvě s manažerkou Resortu. 

                                                           
155Vlastní zpracování  
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3.4 Marketingový plán 

Marketingový plán je vyjádřen pomocí prvků marketingového mixu 4P nově 

zakládaného Resortu u NMnM, jehož cílovými zákazníky jsou lidé, v jejichž zájmu je 

 jezdectví a hledají zázemí pro sebe a svého koně, chtějí dát svého koně do výcviku, 

mají zájem o účast na aktivní přípravě na jezdecké závody formou soustředění, nebo 

samotné účasti především na parkurových závodech.  

3.4.1 Produkt 

Produktem Resortu jezdectví u NMnM je široké spektrum služeb. 

 Služba ustájení koní, která zahrnuje ranní a večerní krmení (seno, müsli 

a oves), úklid boxů, vodění koně z/do výběhu a celodenní přehled o ustájeném 

koni. Klient může dále využívat venkovní jízdárnu, krytou halu, skokový 

materiál, mycí boxy, sedlovnu a sociální zařízení. Služba bude poskytována 

celoročně. Za příplatek může k této službě využívat další balíček služeb, do 

kterého patří: 

o 30 minut lonžování jejich koně – Lonžování je jedním ze způsobů 

výcviku koně, kdy je kůň veden na kruhu pomocí lonže. Lonž můžeme 

přirovnat k dlouhému širokému vodítku, kterým je udává poloměr kruhu. 

Tato služba obsahuje vyčištění a příprava koně před prací na lonži, 

30 minut samotného lonžování, obstarání koně po práci (v letních 

měsících umytí koně) a zavedení koně zpět do jeho boxu.  

o 45 minut drezurní nebo skoková práce s jejich koněm – V to službě je 

zahrnuto vyčištění a příprava koně před prací, 45 minut drezurní či 

skokové práce s koněm a poté jeho odstrojení a obstarání koně po práci 

(v letních měsících umytí koně) a zavedení zpět do jeho boxu.  

 Služba na výcvik koně, do které patří ustájení koně a vše s tím spojené 

+ každodenní práce s tímto koněm, ať už se jedná o drezurní či parkurový 

výcvik nebo lonžování, kdy se tým jezdeckého Resortu snaží koně co nejlépe 

připravit na závody a splnit individuální požadavky majitele daných koní. 

Služba pro výcvik koní bude poskytována celoročně.  

 Trénink (jezdec + kůň) pod dohledem osoby s cvičitelskou licencí. - Při 

využívání této služby si majitel koně sám připraví k tréninku a poté se dvojici 
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(jezdec + kůň) věnuje 45 minut zkušený trenér či jezdec. Tuto službu mohou 

využívat jak klienti, kteří mají ustájeného svého koně v Resortu, tak i klienti, 

kteří mají svého koně ustájeného mimo Resort. Trénink pod dohledem osoby 

s cvičitelkou licencí bude poskytován celoročně. 

 Účast na soustředění zahrnuje1 hodinu tréninku denně se zkušeným trenérem. 

Soustředění může být jednodenní či vícedenní, záleží na individuální domluvě 

s trenéry, využívání jízdárny nebo kryté haly a skokového materiálu, použití 

mycího boxu, možnost posezení v budově školícího centra. Soustředění budou 

probíhat pouze v zimní přípravě, tedy v měsících od ledna do března. 

 Účast na jezdeckých závodech, při kterých jezdec zaplatí tzv. startovné a za 

tento poplatek může startovat v jím zvolené soutěži. Za příplatek si lze na dobu 

jezdeckých závodů pronajmout venkovní box. Jezdecké závody budou 

realizovány v letní jezdecké sezóně, která bude v Resortu probíhat v měsících od 

dubna do října. 

 Pronájem kryté jezdecké haly či jízdárny zahrnuje možnost využití tohoto 

zázemí pro trénink koní, kteří nejsou ustájení přímo v Resortu a chtějí mít tyto 

prostory pouze pro sebe. K pronájmu zmiňovaných prostor se vztahuje i využití 

skokového materiálu. Využití pronájmu kryté jezdecké haly bude možné 

celoročně. 

 Možnost tréninku v hale či na jízdárně dává příležitost majitelům koní, kteří 

nemají svého koně ustájeného přímo v Resortu, trénovat na těchto prostorech při 

nenarušeném dění v areálu, tedy nebudou mít pronajaty prostory pouze pro sebe. 

Při tréninku je v ceně i využití skokového materiálu. Možnost tréninku 

v prostorách Resortu bude možno využít v rámci celého roku.  

 Ubytovací služba, kde je ubytování poskytováno ve dvoulůžkových nebo 

čtyřlůžkových apartmánech. Všechny pokoje disponují vlastním sociálním 

zařízením, televizí, ledničkou, sporákem, troubou a rychlovarnou konvicí. 

Ubytovací služba v Resortu bude přednostně nabízena klientům, kteří se účastní 

akcí pořádaných v Resortu. V ostatních termínech bude služba nabízena široké 

veřejnosti.  
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3.4.2 Cena 

Jelikož se jedná o tvorbu ceny pro nový podnik, vychází se především z nákladů 

na jednotlivé služby a cen konkurentů. Další kritérium, které je bráno v potaz, tak jsou 

výsledky získané z marketingového výzkumu, který proběhl prostřednictvím 

dotazníkového šetření.  Vychází se z něj především z otázek týkajících se výše cen za 

službu ustájení a ubytovací službu. Snahou je sestavit adekvátní výši cen za služby, aby 

byly pro potencionální zákazníky uspokojivé a současně s nimi byly pokryty náklady 

a zajištěn určitý zisk. Stanovené ceny jsou znázorněný za pomocí tabulky č. 14 

a tabulky č. 15. 

 
Tabulka 14: Stanovené ceny poskytovaných služeb156 

Služby   Cena  

Ustájení koně 1 kůň/měsíc 6 500 Kč 

Výcvik koně 1 kůň/měsíc 10 000 Kč 

Účast na soustředění 1 kůň/hodina 
200 Kč + požadovaná cena 

trenéra 

Pronájem celé haly či jízdárny 1 hodina 500 Kč 

Možnost tréninku v hale či na jízdárně 1 hodina 200 Kč 

Trénink (jezdec + kůň) v Resortu 45 minut 400 Kč 

Účast na závodech - startovné 1 start průměrná cena 400 Kč 

Ubytování  - při konání jezdeckých akcí v Resortu 1 osoba/noc 350 Kč 

Ubytování – pro širokou veřejnost při sportovních akcí 
ve Vysočina Aréně 

1 osoba/noc 500 Kč 

Ubytování  - pro širokou veřejnost v ostatních 
termínech 

1 osoba/noc 400 Kč 

 

Tabulka 15: Stanovené služby za příplatek ke službě ustájení157 

Služby za příplatek ke službě ustájení koně  Cena 

30 minut lonžování koně 200 Kč 

45 minut drezurní nebo skoková práce s koněm  400 Kč 
 

                                                           
156Vlastní zpracování 
157Vlastní zpracování 
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3.4.3 Distribuce 

Jezdecký Resort se bude nacházet v obci Slavkovice, tato obec se nachází v blízkosti 

Nového Města na Moravě a má výbornou dostupnost a zároveň je obklopena krásnou 

přírodou a klidem.  

V případě Resortu bude při distribuci jeho služeb využito distribuce jak přímou, tak 

i nepřímou formou prodeje. U nabídky služeb zabývající se jezdeckým sportem 

a koňmi všeobecně bude využita pouze přímá forma prodeje. Komunikace se 

zákazníkem a veškerá organizace bude prováděna pouze prostřednictvím pověřené 

osoby a žádné další komunikační články nebudou potřeba.  

K nepřímé nabídce je v plánu využít ubytovací servery, které jsou hojně navštěvovány 

lidmi, kteří hledají ubytování. Převážně budou využity ty servery, kde není nutností 

platit žádné poplatky za registraci nabízeného ubytovacího zařízení. Vybrány tedy byly 

servery Booking.com, TravelGuide.cz a Penzion.cz. 

3.4.4 Propagace 

Hlavním cílem propagace nového Resortu je upozornění na samotné založení, lokalitu, 

ve které se vyskytuje, datum zahájení činnosti a především seznámení potencionálních 

klientů s poskytovanými službami a zázemím. Dále budou prezentovány komunikační 

kanály ve formě webových stránek, sociální sítě facebook, e-mailu, telefonního 

kontaktu. 

Prvním propagačním krokem bude inzerce, která vzhledem k zacílení segmentu 

populace, který se zabývá jezdeckým sportem, bude umístěna na oblíbený internetový 

portál www.jezdci.cz. Na internetovém portálu bude propagován nový jezdecký Resort 

dva měsíce před zahájením činnosti a dva měsíce po zahájení činnosti, celkově tedy 

čtyři měsíce. Poměr zobrazení inzerce bude vybrána 5/10 – tj. 50% za 12.500 Kč/měsíc. 

Celkově tedy bude inzerce stát 50.000 Kč. 

Webové stránkywww.resortNMnM.cz budou navrhnuty a zpracovány odborníkem 

z praxe Lukášem Krajíčkem. Při vytváření webových stránek bude brán zřetel 

na jednoduché, stručné a vystižné propracování. Stránky budou maximálně přehledné 

a podstatné informace budou neustále aktualizovány. Webové stránky budou založeny 

před zahájením činnosti a poté se bude pravidelně aktualizovat a informovat 
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potencionální klienty o dění v jezdeckém Resortu. Celkové náklady na založení 

webových stránek jsou vyčísleny na 20.000 Kč.  

Vytvořením profilu na sociální síti Facebook dojde k zacílení marketingových aktivit 

na rozšiřující se počtů členů právě na vytvořeném profilu jezdeckého Resortu, virtuální 

šíření referencí, informací o areálu, nabízených službách a pořádaných akcí. Dojde také 

k propojení založeného profilu s vlastní webovou stránkou. Založení profilu na sociální 

síti Facebook je bez finančního zatížení a bude zpracováno zakladatelkou podniku, 

která má v kompetenci marketing. I profil na sociální síti bude založen před zahájením 

činnosti a v průběhu podnikání bude stejně jako webové stránky pravidelně 

aktualizován informacemi o pořádaných akcí a dění v Resortu.  

Za určitou formu reklamy se považuje i registrace na webových stránkách agentur 

provozujících on-line rezervace ubytování, které byly uvedeny již 

v kapitole 3.4.3 Distribuce.   

Pro lepší přehlednost jsou nákladů na propagaci je vyčísleny v tabulce č. 16.  

Tabulka 16: Předběžné náklady na propagaci158 

Propagace Doba trvání  Celkové náklady 

Inzerce na internetovém portálu 4 měsíce  50 000 Kč 

Webové stránky  neomezeně  20 000 Kč 

Profil na sociální síti Facebook neomezeně  -  

Celkem   - 70 000 Kč 

 

3.5 Organizační plán 

Jezdecký Resort NMnM bude velký jezdecký areál, který se bez dalších zaměstnanců 

neobejde. Budou zapotřebí dva stájníci, kteří budou mít na starosti čistotu a úklid 

ve stáji, každodenní udržování povrchů na jízdárně a v kryté jezdecké hale, celkovou 

údržbu areálu a při realizaci jezdeckých závodů, soustředění výpomoc při těchto akcích. 

Oba dva stájníci budou zaměstnáni na poloviční pracovní úvazek.  

Dále budou potřeba jedna ošetřovatelka, která bude pečovat o koně, dávat koně 

do výběhu, lonžovat, pohybovat koně pod sedlem (jezdit koně), připravovat koně a věci 

na závody, udržovat pořádek v zázemí pro klienty a vypomáhat s přípravou koní 

na jezdeckých závodech. Samozřejmou součástí práce je kontrola zdravotního stavu 
                                                           
158Vlastní zpracování  
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všech koní a zajištění možného veterinárního ošetření. Ošetřovatelka bude zaměstnána 

na plný pracovní úvazek. 

Na plný pracovní úvazek budou také zaměstnání dva ze zakladatelů Resortu 

a to na pozici manažerka a jezdec. Manažerka se stará o finance, má na starosti veškeré 

administrativní záležitosti, daně, účetnictví, vyplácení mezd, ale také marketing 

a jednání s potenciálními zákazníky, dodavateli a zabezpečuje chod celého podniku. 

V pracovní náplni jezdce bude příprava sportovních koní a výcvik jezdců.  

Při zajištění fungování jezdeckého Resortu se do budoucna plánuje přijetí dalších 

zaměstnanců.  Na přípravu a průběh jezdeckých závodů je třeba zaměstnat 4 brigádníky, 

kteří budou vypomáhat s celkovou realizací závodů. Brigádníci budou zaměstnáni 

na dohodu o provedení práce a za jejich odvedenou práci jim bude vyplaceno 

80 Kč/hodina. Na dohodu o provedení práce může zaměstnanec odpracovat 

maximálně 300 hodin za rok.  

Jelikož ustájení celková péče o koně je celoroční služba, tak výše zmínění zaměstnanci 

budou zapotřebí po celý kalendářní rok.  Náklady na personál jsou vyčísleny v tabulce 

č. 12. 

Tabulka 17: Měsíční čistá mzda zaměstnanců159 

Položka Manažerka  Jezdec Ošetřovatelka Stájník 

Hrubá mzda 21 500 Kč 21 500 Kč 21 500 Kč 13 200 Kč 

Superhrubá mzda 28 810 Kč 28 810 Kč 28 810 Kč 17 688 Kč 

Pojistné (zaměstnance): - - - -  

-zdravotní (4,5 %) 968 Kč 968 Kč 968 Kč 594 Kč 

- sociální (6,5 %) 1 398 Kč 1 398 Kč 1 398 Kč 836 Kč 

Pojistné za podnik   -  -  - 858 Kč 

- zdravotní (9 %) 1 935 Kč 1 935 Kč 1 935 Kč 1 188 Kč 

- sociální (25 %) 5 375 Kč 5 375 Kč 5 375 Kč 3 300 Kč 

Záloha na daň z příjmu 2 265 Kč 2 265 Kč 2 265 Kč 585 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 2 070 Kč 2 070 Kč 2 070 Kč 

Měsíční čistá mzda 16 869 Kč 16 869 Kč 16 869 Kč 11 163 Kč 
 

3.6 Finanční plán 

Tato část podnikatelského plánu je jednou z klíčových částí. Zabývá se finančním 

plánem jezdeckého Resortu ještě předtím, než bude realizován. Na základě tohoto plánu 
                                                           
159Vlastní zpracování  
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máme možnost k utvoření představy o tom, kolik finančních prostředků bude potřeba 

k zahájení provozu Resortu, jak vysoké budou provozní náklady Resortu a jejich 

predikce na následující roky. V neposlední řadě bude proveden odhad tržeb, které by 

mohl podnik získat na základě jeho podnikatelské činnosti a opět bude provedena jejich 

predikce na následující roky. Predikce provozních nákladů a odhady tržeb budou 

stanoveny ve třech možných variantách, a to ve variantě realistické, pesimistické 

a optimistické na tři následující roky dopředu s tím, že v prvním roce bude proveden 

odhad na jednotlivé měsíce. Pro poskytnutí dostatečných informací z finančního 

pohledu bude sestavena také predikce peněžních toků a bude zjištěn bod zvratu v tomto 

podnikání. Hlavním úkolem finančního plánu je zobrazit, zda bude možno tento projekt 

uskutečnit.  

3.6.1 Plánované počáteční výdaje 

Prvotním výdajem, který souvisí se samotným podnikáním, je částka vynaložená 

na založení společnosti s ručením omezeným. Veškeré úkony, které zahrnují založení 

této společnosti a ceny těchto úkonů jsou znázorněny v tabulce č. 18. 

Tabulka 18: Výdaje na založení společnosti160 

Úkon Cena 

Notářské poplatky 5 445 Kč 

Ověření podpisů 500 Kč 

Výpis z OR  121 Kč 

Bankovní poplatky za účet pro složení 
základního kapitálu 

500 Kč 

Vystavení živnostenského listu 2 000 Kč 

Ostatní výdaje u notáře 726 Kč 

Celkem 9 292 Kč 

 
Výdaje na realizaci jezdeckého Resortu byly stanoveny na základě konzultací s experty 

z oboru a především majiteli již prosperujících jezdeckých areálů.  Stanovení cen budov 

či prostor potřebných k provozování Resortu se ovíjí od velké řady aspektů jako 

například použitý materiál, konstrukce, velikost aj. V tomto případě byla zvolena vždy 

cenově ekonomičtější verze, která však splňovala podmínky, potřebné k funkčnímu 
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provozování Resortu. Výdaje spojené s realizací Resortu znázorňuje tabulka č. 19 

a náklady potřebné na technické zařízení jsou vyčísleny v tabulce č. 20. 

 
Tabulka 19: Výdaje na realizaci Resortu161 

Výdaje na realizaci Resortu    

Stáj  2 650 000 Kč 

Vybavení stáje boxy  636 000 Kč 

Obytné prostory u stáje  1 450 000 Kč 

Jezdecká hala + povrch 5 000 000 Kč 

Jízdárny + povrch 5 350 000 Kč 

Skokový materiál 93 800 Kč 

Vybavení pro pořádání drezurních závodů 23 670 Kč 

Skladovací hala 900 000 Kč 

Školící budova + ubytování s vybavením  3 500 000 Kč 

Venkovní dlažba v Resortu  1 100 000 Kč 

Zajištění výběhů  192 500 Kč 

Pozemek od 1. investora 3 750 000 Kč 

Traktor od 2. investora 1 488 440 Kč 

Celkem  26 134 410 Kč 

 
Tabulka 20:Výdaje na technická zařízení162 

Výdaje na technická zařízení    

Vrtná studna 85 500 Kč 

Čistírna odpadních vod 190 000 Kč 

Požární zabezpečení  8 742 Kč 

Celkem  284 242 Kč 

 

3.6.2 Podíl vlastního a cizího kapitálu 

Společnost je založena pěti investory, kteří do podnikání vložili takový obnos peněz, 

kterým disponovali a který považovali za adekvátní. Do podnikání nebyla vložena 

pouze finanční hotovost, ale také pozemek o rozloze 30 hektarů a traktor 

s příslušenstvím. Cena pozemku byla stanovena na základě aktuálních tabulkových cen 

v okrese Žďár nad Sázavou a to 25 Kč/m2. Cena traktoru s příslušenstvím byla 

stanovena na základě pořizovací ceny. Tabulka č. 21 udává vklady zakladatelů.  
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Tabulka 21: Vklady zakladatelů163 

Vklady zakladatelů    

Pozemek - 30 hektarů 3 750 000 Kč 

Traktor s příslušenstvím  1 488 440 Kč 

Finanční hotovost  11 600 000 Kč 

Celkem 16 838 440 Kč 

 
V tabulce č. 22 jsou uvedeny investované částky jednotlivých investorů. V souladu 

s investovanou částkou byl zjištěn podíl jednotlivých vkladů do společnosti a na základě 

podílu investovaných částek bude vždy ke konci roku rozdělen zisk z podnikání mezi 

investory. 

Tabulka 22: Investované částky investorů do podnikání164 

Investoři Investovaná částka Podíl 

1 3 750 000 Kč 22,27% 

2 3 488 440 Kč 20,72% 

3 4 000 000 Kč 23,76% 

4 2 800 000 Kč 16,63% 

5 2 800 000 Kč 16,63% 

Celkem 16 838 440 Kč 100,00% 

 

Pokud sečteme všechny počáteční náklady, které bude potřeba vynaložit k realizaci 

jezdeckého Resortu, dojdeme k částce 26 477 944 Kč. Tato částka zahrnuje výdaje 

na založení společnosti9 292 Kč, náklady na realizaci samotného resortu 

26 134 410 Kč, náklady na technické zařízení 284 242 Kč a náklady na inzerci 

na internetovém portálu, která poběží dva měsíce před spuštěním podnikání 50 000 Kč. 

Počáteční náklady jsou mnohem vyšší než vložený kapitál a z tohoto důvodu bude část 

projektu profinancována prostřednictvím dotačního Programu rozvoje venkova, kterým 

se pokryje 45 % z nákladů na realizaci projektu, což v tomto případě znamená 

11 760 485 Kč.  Dotace bude zaslána na účet žadatel zpětně po realizaci Resortu.  

Avšak ani využití dotačního programu nepokryje veškeré náklady a z toho důvodu bude 

využito cizího financování prostřednictvím úvěru. Od banky bude vypůjčena částka 

10 000 000 Kč při úrokové sazbě 3 % p.a. Úvěr bude splácen po dobu 15 let, což 

znamená 180 měsíců a měsíční splátka představuje 69 058,16 Kč. Úvěr bude 

                                                           
163Vlastní zpracování 
164Vlastní zpracování 



  
 

97 
 

až do úplného splacení splácen stanovenou měsíční splátkou i v době přijetí přiznané 

dotace. Detailní splátky cizího kapitálu jsou uvedeny v Příloze č. 4. 

3.6.3 Plánované náklady 

V podnikání musíme počítat také s náklady, které jsou nazývány jako provozní a souvisí 

se zabezpečením plynulého chodu podnikatelské činnosti. Tabulka č. 23 uvádí běžné 

provozní náklady, přičemž se náklady na elektřinu a pojištění Resortu hradí ročně. 

Náklady na telefon a internet se hradí měsíčně.  

Tabulka 23: Plánované provozní náklady165 

  Měsíčně  Ročně 

Elektřina - 234 777 Kč 

Pojištění  - 31 865 Kč 

Paušál za telefon + internet  1 554 Kč 18 648 Kč 
 
Náklady na krmení a podestýlku pro jednoho koně za měsíc celkově činní 2 913 Kč.  

Do plánovaných nákladů zahrnujeme i náklady na pořádání jezdeckých závodů, 

do kterých zahrnujeme náklady na rozhodčí, kteří musí být přítomni při realizaci 

jezdeckých závodů a to minimálně tři, hlasatele jezdeckých závodů a čtyři brigádníky 

pro zajištění bezproblémového chodu závodů. Jezdecké závody jsou naplánovány 

na letní jezdeckou sezonu a přesněji v novém Resortu v měsících duben – září. 

Jednotlivé náklady spojené s najmutím lidské síly při realizaci závodů jsou 

zaznamenány v tabulce č. 24. 

Tabulka 24: Náklady na realizaci jezdeckých závodů 

Náklady na 
pořádání závodů 

počet 
osob  

Náklady na 
jedny závody 

Počet 
závodních 
dnů v roce  

Náklady celkem  

Rozhodčí  3 1 500 Kč 10 15 000 Kč 

Hlasatel 1 2 000 Kč 10 20 000 Kč 

Brigádníci  4 3 200 Kč 10 32 000 Kč 

Celkem  - - - 67 000 Kč 
 
Musíme také vzít v této části v potaz náklady spojené s ubytování jedné osoby za noc, 

kam se zahrnuje spotřeba elektřiny, vody, pokojové kosmetiky a praní. Náklady 

na ubytování jedné osoby na noc představují 90 Kč. Za předpokladu, že bude ubytování 

využito 74 nocí v roce při obsazení 14 lidí za noc, tak celkové náklady za ubytování 

budou představovat 93 240 Kč za rok.  
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3.6.4 Odhad příjmů 

V této části je velice důležité odhadnout budoucí příjmy podniku a jejich vývoj. 

Do odhadu příjmů jsou zahrnuty příjmy za poskytované služby – ustájení koní a výcvik 

koní. Další příjmy budou přicházet z ostatních služeb, kam patří pronájem haly, přičemž 

se předpokládá zájem potenciálních zákazníků v měsících listopad 

– březen. Pronájem jízdárny, kdy je zájem odhadnut na měsíce duben – říjen a tréninky 

s lonžováním, přičemž se uvažuje o celoročním zájmu potencionálních zákazníků. Dále 

jsou do odhadu zahrnuty pořádané akce, kam řadíme parkurové jezdecké závody, které 

budou pořádány v letní jezdecké sezoně, která bude v Resortu probíhat v měsících 

duben – říjen. Do pořádaných akcí Resortu patří také skoková soustředění, která budou 

probíhat v zimní přípravě a to v měsících leden – březen.  

Ujasnění měsíců, ve kterých bude příjem přijat, je důležitým krokem pro predikci 

příjmů a především predikci peněžních toků. 

 Výše uvedené služby a akce jsou uvedeny a vyčísleny v tabulkách 

č. 25 – 27.  

Tabulka 25: Příjmy s poskytování služeb ustájení a výcvik koní166 

Služba Počet koní max. 
Příjem měsíčně 
za jednoho koně 

Celkem /měsíc Celkem/rok 

Ustájení  15 6 500 Kč 97 500 Kč 1 170 000 Kč 

Výcvik  15 10 000 Kč 150 000 Kč 1 800 000 Kč 
 

Tabulka 26: Příjmy z ostatních služeb167 

Ostatní služby Počet za měsíc Měsíce Cena Celkem/rok 

Pronájem haly 1 kůň/hodina 12 5 200 Kč 12 000 Kč 

Pronájem jízdárny 1 kůň/hodina 10 7 200 Kč 14 000 Kč 

Pronájem celé haly  3 5 500 Kč 7 500 Kč 

Trénink jezdec + kůň  15 12 400 Kč 72 000 Kč 

Trénink kůň  5 12 400 Kč 24 000 Kč 

Lonžování  5 12 300 Kč 18 000 Kč 

Celkem  - - - 147 500 Kč 
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Tabulka 27: Příjmy z pořádaných akcí168 

Pořádané akce  Ročně  
Počet 
dní 

Počet startů 
za den  

Startovné/cena 
(průměrná cena) 

celkem/rok  

Parkurové závody - 
jednodenní 

6 1 200 400 Kč 480 000 Kč 

Parkurové závody - 
dvoudenní 

1 2 200 400 Kč 160 000 Kč 

Drezurní závody 2 1 80 400 Kč 64 000 Kč 

Skokové soustředění  5 2 20 200 Kč 40 000 Kč 

Školení  3 2 - - - 

Celkem  - - - - 744 000 Kč 

 
V neposlední řadě musí být odhadnuty příjmy z poskytovaného občerstvení 

a ubytování. Občerstvení bude poskytováno pouze při akcích, které budou probíhat 

v Resortu, tudíž při jezdeckých závodech, skokových soustředění a školení. Výdělek 

spojený s občerstvením je znázorněn v tabulce č. 28. Průměrný výdělek z občerstvení 

z jednotlivých akcí byl stanoven na základě konzultace s odborníkem z oboru cateringu. 

Výsledek průměrného výdělku je založený na počtu lidí, kteří se účastní jednotlivých 

akcí. V občerstvení je stanovena 100 % marže a vycházíme z průměru, že každá osoba 

za sebe utratí 100 Kč (jídlo + nápoj) za akci.    

Tabulka 28: Stanovení marže z občerstvení169 

Občerstvení na závodech a 
soustředění  

Průměrný výdělek 
za akci 

Počet akcí za 
rok  

 Celkem/rok 

Závody - parkurové 30 000 Kč 8 240 000 Kč 

Závody – drezurní 16 000 Kč 2 32 000 Kč 

Soustředění  4 000 Kč 5 20 000 Kč 

Školení a jiné akce  10 000 Kč 3 30 000 Kč 
Celkem  - - 322 000 Kč 

 
V tabulce č. 29 jsou zobrazeny příjmy z poskytovaného ubytování, přičemž je 

ubytování rozděleno do třech cenových kategorií. Cena za osobu na noc pro potenciální 

klienty při realizaci akcí v jezdeckém Resortu je stanovena na 350 Kč. Pro širokou 

                                                           
168Vlastní zpracování 
169Vlastní zpracování 
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veřejnost v době, kdy se v Novém Městě na Moravě konají významné sportovní 

události je cena stanovena na 500 Kč za noc na osobu a v jiných obdobích je pro 

širokou veřejnost cena stanovena na 400 Kč za noc na osobu.  Počet obsazených nocí 

v roce je odhadnut na základě probíhajících akcí jak v jezdeckém Resortu, tak v jeho 

okolí a především v Novém Městě na Moravě. 

Tabulka 29: Příjmy z ubytování170 

  Čtyřlůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj 

Osoby 4 2 

Počet pokojů 2 3 

Cena/osoba/noc při akcích v Resortu 350 Kč 350 Kč 

Obsazených nocí v roce 24 24 

Cena/osoba/noc při akcích pro širokou veřejnost při 
akcích v NMnM 

500 Kč 500 Kč 

Obsazených nocí v roce 36 36 

Cena/osoba/noc při akcích pro širokou veřejnost  400 Kč 400 Kč 

Obsazených nocí v roce 14 14 

Celkem za rok  256 000 Kč 192 000 Kč 
 
Pro lepší přehlednost příjmů jsou v tabulce č. 30 zobrazeny roční příjmy z jednotlivých 

činností, jejichž podíl je také znázorněn pomocí grafu č. 20.  

Tabulka 30: Struktura ročních příjmů171 

Struktura příjmů Celkem za rok 

Ustájení 1 170 000 Kč 

Výcvik 1 800 000 Kč 

Pořádané akce 744 000 Kč 

Ostatní služby 147 500 Kč 

Občerstvení na závodech a soustředění 322 000 Kč 

Ubytování 448 000 Kč 

Celkem 4 631 500 Kč 
 

                                                           
170Vlastní zpracování 
171Vlastní zpracování  



 
 

 

3.6.5 Predikce příjmů

Tato část finančního plánu obsahuje

přičemž predikce pro rok 2020 je 

č. 31 - 33.  Predikce příjmů je sestavena ve třech variantách:

- Pesimistická varianta

koní využívány 

Resortem na 80 %

- Realistická varianta

a výcvik koní potenciálními klienty z

- Optimistická varianta

využíván potenciálními klienty na 100 % a ostatní aktivity na 150 %.

 

                                                          
172Vlastní zpracování 
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Graf 20: Struktura ročních příjmů172 

příjmů 

část finančního plánu obsahuje predikci příjmů pro roky 2020, 2021 a

přičemž predikce pro rok 2020 je sestavena na jednotlivé měsíce a znázorňují jí

Predikce příjmů je sestavena ve třech variantách: 

Pesimistická varianta, která předpokládá, že budou služby ustájení a výcvik 

koní využívány potenciálními klienty na 60 % a ostatní aktivity poskytované 

Resortem na 80 %. 

Realistická varianta, při které se předpokládá využívání služeb ustájení 

výcvik koní potenciálními klienty z 80 % a ostatních aktivit ze 100 %.

Optimistická varianta předpokládá, že služby ustájení a výcvik koní bude 

využíván potenciálními klienty na 100 % a ostatní aktivity na 150 %.
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Tabulka 31: Predikce příjmů - pesimistická varianta173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
173Vlastní zpracování 

Rok 2020 Služby Krmivo Mzdy Propagace Ubytování Závody Úvěr Suma 

leden 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  20 000 Kč 15 120 Kč 0 Kč 69 058 Kč 302 192 Kč 

únor 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 15 120 Kč 0 Kč 69 058 Kč 282 192 Kč 

březen 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 15 120 Kč 0 Kč 69 058 Kč 282 192 Kč 

duben 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 016 Kč 6 700 Kč 69 058 Kč 275 788 Kč 

květen 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 016 Kč 6 700 Kč 69 058 Kč 275 788 Kč 

červen 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 016 Kč 13 400 Kč 69 058 Kč 282 488 Kč 

červenec 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 6 048 Kč 13 400 Kč 69 058 Kč 286 520 Kč 

srpen 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 11 088 Kč 6 700 Kč 69 058 Kč 284 860 Kč 

září 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 016 Kč 13 400 Kč 69 058 Kč 282 488 Kč 

říjen 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 016 Kč 6 700 Kč 69 058 Kč 275 788 Kč 

listopad 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 016 Kč 0 Kč 69 058 Kč 269 088 Kč 

prosinec 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 0 Kč 0 Kč 69 058 Kč 267 072 Kč 

Rok 2021 285 290 Kč 629 208 Kč   1 461 672 Kč  20 000 Kč 74 592 Kč 67 000 Kč 828 698 Kč 3 366 460 Kč 

Rok 2022 285 290 Kč 629 208 Kč   1 461 672 Kč  20 000 Kč 74 592 Kč 67 000 Kč 828 698 Kč 3 366 460 Kč 
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Tabulka 32: Predikce příjmů - realistická varianta174 
 

 
  

                                                           
174Vlastní zpracování  

Rok 2020 Ustájení Výcvik Pořádané akce Ostatní služby Občerstvení Ubytování Suma 

leden 78 000 Kč 120 000 Kč            8 000 Kč  14 400 Kč 14 000 Kč 92 400 Kč 326 800 Kč 

únor 78 000 Kč 120 000 Kč          16 000 Kč  14 400 Kč 18 000 Kč 92 400 Kč 338 800 Kč 

březen 78 000 Kč 120 000 Kč          16 000 Kč  11 900 Kč 18 000 Kč 92 400 Kč 336 300 Kč 

duben 78 000 Kč 120 000 Kč          80 000 Kč  11 500 Kč 40 000 Kč 11 200 Kč 340 700 Kč 

květen 78 000 Kč 120 000 Kč          80 000 Kč  11 500 Kč 40 000 Kč 11 200 Kč 340 700 Kč 

červen 78 000 Kč 120 000 Kč          80 000 Kč  11 500 Kč 56 000 Kč 11 200 Kč 356 700 Kč 

červenec 78 000 Kč 120 000 Kč        192 000 Kč  11 500 Kč 40 000 Kč 29 400 Kč 470 900 Kč 

srpen 78 000 Kč 120 000 Kč          80 000 Kč  11 500 Kč 40 000 Kč 74 200 Kč 403 700 Kč 

září 78 000 Kč 120 000 Kč        112 000 Kč  11 500 Kč 56 000 Kč 11 200 Kč 388 700 Kč 

říjen 78 000 Kč 120 000 Kč          80 000 Kč  11 500 Kč 40 000 Kč 11 200 Kč 340 700 Kč 

listopad 78 000 Kč 120 000 Kč                 0Kč  11 900 Kč 0 Kč 11 200 Kč 221 100 Kč 

prosinec 78 000 Kč 120 000 Kč                 0Kč  14 400 Kč 0 Kč 0 Kč 212 400 Kč 

Rok 2021 936 000 Kč 1 440 000 Kč        744 000 Kč  147 500 Kč 322 000 Kč 448 000 Kč 4 037 500 Kč 

Rok 2022 936 000 Kč 1 440 000 Kč        744 000 Kč  147 500 Kč 322 000 Kč 448 000 Kč 4 037 500 Kč 



  
 

 
 

Tabulka 33: Predikce příjmů - optimistická varianta175 
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Rok 2020 Ustájení Výcvik Pořádané akce Ostatní služby Občerstvení Ubytování Suma 

leden 97 500 Kč 150 000 Kč          12 000 Kč           21 600 Kč  21 000 Kč 138 600 Kč 440 700 Kč 

únor 97 500 Kč 150 000 Kč          24 000 Kč           21 600 Kč  27 000 Kč 138 600 Kč 458 700 Kč 

březen 97 500 Kč 150 000 Kč          24 000 Kč           17 850 Kč  27 000 Kč 138 600 Kč 454 950 Kč 

duben 97 500 Kč 150 000 Kč        120 000 Kč           17 250 Kč  60 000 Kč 16 800 Kč 461 550 Kč 

květen 97 500 Kč 150 000 Kč        120 000 Kč           17 250 Kč  60 000 Kč 16 800 Kč 461 550 Kč 

červen 97 500 Kč 150 000 Kč        120 000 Kč           17 250 Kč  84 000 Kč 16 800 Kč 485 550 Kč 

červenec 97 500 Kč 150 000 Kč        288 000 Kč           17 250 Kč  60 000 Kč 44 100 Kč 656 850 Kč 

srpen 97 500 Kč 150 000 Kč        120 000 Kč           17 250 Kč  60 000 Kč 111 300 Kč 556 050 Kč 

září 97 500 Kč 150 000 Kč        168 000 Kč           17 250 Kč  84 000 Kč 16 800 Kč 533 550 Kč 

říjen 97 500 Kč 150 000 Kč        120 000 Kč           17 250 Kč  60 000 Kč 16 800 Kč 461 550 Kč 

listopad 97 500 Kč 150 000 Kč                 0 Kč           17 850 Kč  0 Kč 16 800 Kč 282 150 Kč 

prosinec 97 500 Kč 150 000 Kč                 0 Kč           21 600 Kč  0 Kč 0 Kč 269 100 Kč 

Rok 2021 1 170 000 Kč 1 800 000 Kč     1 116 000 Kč         221 250 Kč  483 000 Kč 672 000 Kč 5 462 250 Kč 

Rok 2022 1 170 000 Kč 1 800 000 Kč     1 116 000 Kč         221 250 Kč  483 000 Kč 672 000 Kč 5 462 250 Kč 
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3.6.6 Predikce výdajů  

V této části finančního plánu je vyčíslena predikce výdajů pro roky 2020, 2021 a 2022, 

přičemž predikce pro rok 2020 je sestavena na jednotlivé měsíce a znázorňují jí tabulky 

č. 34 - 36.  Predikce výdajů je sestavena také ve třech variantách: 

- Pesimistická varianta, která pro odhad výdajů předpokládá, že budou 

služby ustájení a výcvik koní využívány potenciálními klienty na 60 % 

a ostatní aktivity poskytované Resortem na 80 %. 

- Realistická varianta, při které se předpokládá využívání služeb ustájení 

a výcvik koní potenciálními klienty z 80 % a ostatních aktivit ze 100 %. 

- Optimistická varianta předpokládá, že služby ustájení a výcvik koní bude 

využíván potenciálními klienty na 100 % a ostatní aktivity na 150 %.
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Tabulka 34: Predikce výdajů - pesimistická varianta176 

Rok 2020 Služby Krmivo Mzdy Propagace Ubytování Závody Úvěr Suma 

leden 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  20 000 Kč 15 120 Kč 0 Kč 69 058 Kč 302 192 Kč 

únor 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 15 120 Kč 0 Kč 69 058 Kč 282 192 Kč 

březen 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 15 120 Kč 0 Kč 69 058 Kč 282 192 Kč 

duben 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 016 Kč 6 700 Kč 69 058 Kč 275 788 Kč 

květen 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 016 Kč 6 700 Kč 69 058 Kč 275 788 Kč 

červen 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 016 Kč 13 400 Kč 69 058 Kč 282 488 Kč 

červenec 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 6 048 Kč 13 400 Kč 69 058 Kč 286 520 Kč 

srpen 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 11 088 Kč 6 700 Kč 69 058 Kč 284 860 Kč 

září 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 016 Kč 13 400 Kč 69 058 Kč 282 488 Kč 

říjen 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 016 Kč 6 700 Kč 69 058 Kč 275 788 Kč 

listopad 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 016 Kč 0 Kč 69 058 Kč 269 088 Kč 

prosinec 23 774 Kč 52 434 Kč     121 806 Kč  0 Kč 0 Kč 0 Kč 69 058 Kč 267 072 Kč 

Rok 2021 285 290 Kč 629 208 Kč   1 461 672 Kč  20 000 Kč 74 592 Kč 67 000 Kč 828 698 Kč 3 366 460 Kč 

Rok 2022 285 290 Kč 629 208 Kč   1 461 672 Kč  20 000 Kč 74 592 Kč 67 000 Kč 828 698 Kč 3 366 460 Kč 

 

 

 

 
 
                                                           
176Vlastní zpracování 



  
 

107 

 

Tabulka 35: Predikce výdajů - realistická varianta177 
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Rok 2020 Služby Krmivo Mzdy Propagace Ubytování Závody Úvěr Suma 

leden 23 774 Kč 69 912 Kč     121 806 Kč  20 000 Kč 18 900 Kč 0 Kč 69 058 Kč 323 450 Kč 

únor 23 774 Kč 69 912 Kč     121 806 Kč  0 Kč 18 900 Kč 0 Kč 69 058 Kč 303 450 Kč 

březen 23 774 Kč 69 912 Kč     121 806 Kč  0 Kč 18 900 Kč 0 Kč 69 058 Kč 303 450 Kč 

duben 23 774 Kč 69 912 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 520 Kč 6 700 Kč 69 058 Kč 293 770 Kč 

květen 23 774 Kč 69 912 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 520 Kč 6 700 Kč 69 058 Kč 293 770 Kč 

červen 23 774 Kč 69 912 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 520 Kč 13 400 Kč 69 058 Kč 300 470 Kč 

červenec 23 774 Kč 69 912 Kč     121 806 Kč  0 Kč 7 560 Kč 13 400 Kč 69 058 Kč 305 510 Kč 

srpen 23 774 Kč 69 912 Kč     121 806 Kč  0 Kč 13 860 Kč 6 700 Kč 69 058 Kč 305 110 Kč 

září 23 774 Kč 69 912 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 520 Kč 13 400 Kč 69 058 Kč 300 470 Kč 

říjen 23 774 Kč 69 912 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 520 Kč 6 700 Kč 69 058 Kč 293 770 Kč 

listopad 23 774 Kč 69 912 Kč     121 806 Kč  0 Kč 2 520 Kč 0 Kč 69 058 Kč 287 070 Kč 

prosinec 23 774 Kč 69 912 Kč     121 806 Kč  0 Kč 0 Kč 0 Kč 69 058 Kč 284 550 Kč 

Rok 2021 285 290 Kč 838 944 Kč   1 461 672 Kč  20 000 Kč 93 240 Kč 67 000 Kč 828 698 Kč 3 594 844 Kč 

Rok 2022 285 290 Kč 838 944 Kč   1 461 672 Kč  20 000 Kč 93 240 Kč 67 000 Kč 828 698 Kč 3 594 844 Kč 
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Tabulka 36: Predikce výdajů - optimistická varianta178 

Rok 2020 Služby Krmivo Mzdy Propagace Ubytování Závody Úvěr Suma 

leden 23 774 Kč 87 390 Kč     121 806 Kč  20 000 Kč 28 350 Kč 0 Kč 69 058 Kč 350 378 Kč 

únor 23 774 Kč 87 390 Kč     121 806 Kč  0 Kč 28 350 Kč 0 Kč 69 058 Kč 330 378 Kč 

březen 23 774 Kč 87 390 Kč     121 806 Kč  0 Kč 28 350 Kč 0 Kč 69 058 Kč 330 378 Kč 

duben 23 774 Kč 87 390 Kč     121 806 Kč  0 Kč 3 780 Kč 6 700 Kč 69 058 Kč 312 508 Kč 

květen 23 774 Kč 87 390 Kč     121 806 Kč  0 Kč 3 780 Kč 6 700 Kč 69 058 Kč 312 508 Kč 

červen 23 774 Kč 87 390 Kč     121 806 Kč  0 Kč 3 780 Kč 13 400 Kč 69 058 Kč 319 208 Kč 

červenec 23 774 Kč 87 390 Kč     121 806 Kč  0 Kč 11 340 Kč 13 400 Kč 69 058 Kč 326 768 Kč 

srpen 23 774 Kč 87 390 Kč     121 806 Kč  0 Kč 20 790 Kč 6 700 Kč 69 058 Kč 329 518 Kč 

září 23 774 Kč 87 390 Kč     121 806 Kč  0 Kč 3 780 Kč 13 400 Kč 69 058 Kč 319 208 Kč 

říjen 23 774 Kč 87 390 Kč     121 806 Kč  0 Kč 3 780 Kč 6 700 Kč 69 058 Kč 312 508 Kč 

listopad 23 774 Kč 87 390 Kč     121 806 Kč  0 Kč 3 780 Kč 0 Kč 69 058 Kč 305 808 Kč 

prosinec 23 774 Kč 87 390 Kč     121 806 Kč  0 Kč 0 Kč 0 Kč 69 058 Kč 302 028 Kč 

Rok 2021 285 290 Kč 1 048 680 Kč   1 461 672 Kč  20 000 Kč 139 860 Kč 67 000 Kč 828 698 Kč 3 851 200 Kč 

Rok 2022 285 290 Kč 1 048 680 Kč   1 461 672 Kč  20 000 Kč 139 860 Kč 67 000 Kč 828 698 Kč 3 851 200 Kč 

 

 

 

                                                           
178Vlastní zpracování 
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3.6.7 Predikce peněžních toků 

Klíčovou částí finančního plánu je právě predikce peněžních toků neboli predikce cash 

flow. Predikce peněžních toků je sestavena ve třech variantách – ve variantě 

pesimistické, realistické a optimistické. Predikce peněžních toků je vyčíslena 

prostřednictvím tabulek č. 37 – 39, které zobrazují v prvním roku podnikání predikci 

peněžních toků v měsících, přičemž je zobrazen vždy konečný stav příslušného měsíce. 

Dále jsou vyčísleny následující dva roky. Na konci prvního roku - roku 2020 je skrz 

dotaci zjištěn větší čistý ekonomický zisk společnosti a ten je rozdělen na základě 

podílů vkladů jednotlivým zakladatelům společnosti. Predikci vývoje peněžních toků 

v roce 2020 ve všech třech variantách znázorňují grafy č. 21 – 23. 

Tabulka 37: Predikce peněžních toků - pesimistická varianta179 

 

                                                           
179Vlastní zpracování  

Rok 2020 Cash flow 
Rozdělený 

zisk 
1. investor 2. investor 3. investor 4. investor 5. investor 

počátek 360 496 Kč             

leden 309 844 Kč             

únor 288 791 Kč             

březen 265 739 Kč             

duben 252 611 Kč             

květen 239 482 Kč             

červen 232 454 Kč             

červenec 312 754 Kč             

srpen 340 953 Kč             

září 359 525 Kč             

říjen 346 397 Kč             

listopad 244 288 Kč             

prosinec 397 721 Kč 11 500 000 Kč 2 561 104 Kč 2 382 469 Kč 2 731 845 Kč 1 912 291 Kč 1 912 291 Kč 

Rok 2021 142 461 Kč   0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Rok 2022 -112 799 Kč   0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 
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Graf 21: Predikce vývoje peněžních toků v roce 2020 - pesimistická varianta180 

 

 
Tabulka 38: Predikce peněžních toků - realistická varianta181 

Rok 2020 Cash flow 
Rozdělený 

zisk 
1. investor 2. investor 3. investor 4. investor 5. investor 

počátek 360 496 Kč 
      

leden 363 846 Kč 
      

únor 399 195 Kč 
      

březen 432 045 Kč 
      

duben 478 975 Kč 
      

květen 525 904 Kč 
      

červen 582 134 Kč 
      

červenec 747 524 Kč 
      

srpen 846 113 Kč 
      

září 934 343 Kč 
      

říjen 981 273 Kč 
      

listopad 915 302 Kč 
      

prosinec 603 637 Kč 12 000 000 Kč 2 672 457 Kč 2 486 055 Kč 2 850 620 Kč 1 995 434 Kč 1 995 434 Kč 

Rok 2021 646 293 Kč 400 000 Kč 89 082 Kč 82 868 Kč 95 021 Kč 66 514 Kč 66 514 Kč 

Rok 2022 688 949 Kč 400 000 Kč 89 082 Kč 82 868 Kč 95 021 Kč 66 514 Kč 66 514 Kč 
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181Vlastní zpracování 
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Graf 22: Predikce vývoje peněžních toků v roce 2020 – realistická varianta182 

 

Tabulka 39: Predikce peněžních toků - optimistická varianta183 
Rok 2020 Cash flow Rozdělený zisk 1. investor 2. investor 3. investor 4. investor 5. investor 

počátek 360 496 Kč             

leden 450 818 Kč             

únor 579 139 Kč             

březen 703 711 Kč             

duben 852 753 Kč             

květen 1 001 794 Kč             

červen 1 168 136 Kč             

červenec 1 498 218 Kč             

srpen 1 724 749 Kč             

září 1 939 091 Kč             

říjen 2 088 133 Kč             

listopad 2 064 474 Kč             

prosinec 592 031 Kč 13 200 000 Kč 2 939 702 Kč 2 734 660 Kč 3 135 682 Kč 2 194 978 Kč 2 194 978 Kč 

Rok 2021 603 081 Kč 1 600 000 Kč 356 328 Kč 331 474 Kč 380 083 Kč 266 058 Kč 266 058 Kč 

Rok 2022 614 131 Kč 1 600 000 Kč 356 328 Kč 331 474 Kč 380 083 Kč 266 058 Kč 266 058 Kč 
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Graf 23: Predikce vývoje peněžních toků v roce 2020 - optimistická varianta184 

Pokud bereme v úvahu pesimistickou variantu peněžních toků, tedy využívání služeb 

jako ustájení a výcvik koní potenciálními zákazníky na 60 % a ostatní nabídku Resortu 

na 80 %, tak sice máme na základě připsané dotace v prvním roce podnikání významný 

ekonomický zisk, ale ve druhém a třetím roce podnikání nedosáhneme žádného zisku a 

dokonce se ve třetím roce dostane cash flow do záporných hodnot. V případě realistické 

a optimistické varianty nám zjištěné číselné údaje vypovídají o efektivním podnikání, 

kde jsme dosáhli stejně jako u pesimistické varianty vysokého ekonomického zisku 

v prvním roce podnikání, ale cash flow se v dalších letech pohybuje v kladných 

hodnotách a vytváří v dalších dvou letech stálý ekonomický zisk společnosti, který je na 

konci jednotlivých let rozdělen mezi společníky na základě podílu jejich vkladů.  

3.6.8 Bod zvratu 

Při zjišťování bodu zvratu vycházíme z ročních fixních nákladů, variabilních nákladů 

a výnosů. Roční fixní náklady jsou zobrazeny v tabulce č. 40 a variabilní náklady vždy 

souvisí s procentem využití služeb a veškerých nabídek Resortu potencionálními 

zákazníky a tyto variabilní náklady jsou zaznamenány v tabulce č. 41.  Prostřednictvím 

bodu zvratu zjistíme množství prodaných výrobků, při kterém se celkové náklady 

rovnají celkovým výnosům. Naše podnikání neprodukuje homogenní výboru, a proto 

při stanovení bodu zvratu vycházíme z procenta tržeb. Celkové náklady a výnosy jsou 

vyčísleny pomocí tabulky č. 42. 

                                                           
184Vlastní zpracování  

0 Kč

500 000 Kč

1 000 000 Kč

1 500 000 Kč

2 000 000 Kč

2 500 000 Kč



  
 

113 

Tabulka 40: Fixní náklady za rok185 
Služby Mzdy Propagace Závody Úvěr Suma 

285 290 Kč 1 461 672 Kč 20 000 Kč 67 000 Kč 828 698 Kč 2 662 660 Kč 

 

Tabulka 41: Variabilní náklady186 

  Krmivo Ubytování Suma 
0% 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

10% 83 894 Kč 9 324 Kč 93 218 Kč 

20% 167 789 Kč 18 648 Kč 186 437 Kč 

30% 251 683 Kč 27 972 Kč 279 655 Kč 

40% 335 578 Kč 37 296 Kč 372 874 Kč 

50% 419 472 Kč 46 620 Kč 466 092 Kč 

60% 503 366 Kč 55 944 Kč 559 310 Kč 

70% 587 261 Kč 65 268 Kč 652 529 Kč 

80% 671 155 Kč 74 592 Kč 745 747 Kč 

90% 755 050 Kč 83 916 Kč 838 966 Kč 

100% 838 944 Kč 93 240 Kč 932 184 Kč 

110% 922 838 Kč 102 564 Kč 1 025 402 Kč 

120% 1 006 733 Kč 111 888 Kč 1 118 621 Kč 

130% 1 090 627 Kč 121 212 Kč 1 211 839 Kč 

140% 1 174 522 Kč 130 536 Kč 1 305 058 Kč 

150% 1 258 416 Kč 139 860 Kč 1 398 276 Kč 

 

Tabulka 42: Celkové náklady a výnosy187 

  Náklady Výnosy 

0% 2 662 660 Kč 0 Kč 

10% 2 755 878 Kč 403 750 Kč 

20% 2 849 097 Kč 807 500 Kč 

30% 2 942 315 Kč 1 211 250 Kč 

40% 3 035 534 Kč 1 615 000 Kč 

50% 3 128 752 Kč 2 018 750 Kč 

60% 3 221 970 Kč 2 422 500 Kč 

70% 3 315 189 Kč 2 826 250 Kč 

80% 3 408 407 Kč 3 230 000 Kč 

90% 3 501 626 Kč 3 633 750 Kč 

100% 3 594 844 Kč 4 037 500 Kč 

110% 3 688 062 Kč 4 441 250 Kč 

120% 3 781 281 Kč 4 845 000 Kč 

130% 3 874 499 Kč 5 248 750 Kč 

140% 3 967 718 Kč 5 652 500 Kč 

150% 4 060 936 Kč 6 056 250 Kč 
 

                                                           
185Vlastní zpracování 
186Vlastní zpracování 
187Vlastní zpracování 
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Při zjišťování bodu zvratu, který je graficky znázorněn prostřednictvím grafu č. 24, 
jsme zjistili, že bodu zvratu dosáhneme při zajištění příjmů na 85,75 % z realistické 
varianty.  

 

Graf 24: Bod zvratu188 

 

3.7 Souhrn výsledků za pomoci SWOT matice 

Na základě získaných informací z dílčích analýz (viz kapitola 2) a návrhového řešení je 

nyní možné uspořádat zjištěné informace do přehledné SWOT matice, která prezentuje 

na jedné straně silné stránky, které se snaží podnik maximalizovat a slabé stránky, které 

se snaží eliminovat. Na straně druhé prezentuje příležitosti a hrozby, které nemůže 

podnikatel nijak ovlivnit. Podnikatel se však musí snažit příležitosti maximálně využít, 

aby posílil svoji pozici na trhu, naopak hrozby je potřeba minimalizovat či se na jejich 

důsledky připravit. SWOT matice bude v tomto případě sloužit jako nástroj pro další 

rozvoj společnosti.  

Vytvoření návrhového řešení si vyžádalo vytvoření strategie a skladby produktového 

portfolia, kde jsem vycházela z výsledků analýz obecného a oborového prostředí 

podniku, ale také z vlastního marketingového výzkumu. Potenciální zákazníci mají 

velmi snadný a rychlý příjezd k Resortu pomocí dálnice D1, která je nedaleko a přitom 

se nacházejí v okolí lesů a přilehlých luk. Základní strategií podniku je zacílení na 
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diferenciaci, tedy zacílení na určitého zákazníka, cílovou skupinu či geografický trh 

a splnění jejich specifických požadavků. Velkou výhodou je dostatečná nabídka 

bankovních úvěrů pro podnikatele s nízkou úrokovou sazbou.  Resort pro svoji realizaci 

využije bankovní úvěr ve výši 10 000 000 Kč, díky kterému se profinancují náklady, na 

které nestačily vlastní zdroje při budování Resortu. S úvěrem je však spojena povinnost 

pravidelného splácení úvěru včetně úrok ve výši 3 % p. a. Pozitivním faktorem je 

skutečnost, že pokud bereme v úvahu realistickou variantu predikce cash flow, že i přes 

vyšší náklady a zatížení úrokovými náklady je schopna vytváření zdrojů, které náklady 

pokryjí a vytvoří zisk. 

Resort se zaměří jak na kvalitu propagace samotného zázemí, tak i poskytovaných 

služeb, především prostřednictvím kvalitně vypracovaných a aktualizovaných 

webových a Facebookových stránek. 

Faktory z analýz a částí podnikatelského plánu, které můžeme pokládat za silné či slabé 

stránky, příležitosti nebo hrozby jsou shrnuty do SWOT matice, kterou znázorňuje 

tabulka č. 43. 

Pro další rozvoj společnosti bude důležité především využívat zkušeností v oboru 

jezdectví a neustále je využívat praxi a na základě těchto zkušeností poskytovat 

klientům odborné rady a zajistit jim a jejich koním maximální komfort. Při dalším 

rozvoji, v případě dispozici další finanční prostředky, by se měl Resort zaměřit na další 

vybudování technologického zařízení a to především kruhového trenažéru – kolotoče, 

který by se stal pro Resort přidanou hodnotou. Klienti tuto technologii rádi využívají při 

nedostatku času na práci s jejich koněm a zaměstnancům Resortu by se díky tomu 

zpříjemnila a zjednodušila jejich práce. Aby si nový jezdecký Resort vytvořil dobré 

jméno na trhu, nesmí podcenit především výběr kvalifikovaných zaměstnanců, kteří 

budou v neustálém kontaktu s klienty Resortu. Důležitým faktorem, který nesmí podnik 

podcenit je příprava žádosti o udělení dotace a propracování projektu, aby byly splněny 

podmínky pro získání dotace a na základě toho byla dotace získána.   
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Tabulka 43: SWOT matice189 

Interní faktory 

Silné stránky Slabé stránky 
STRENGTHS WEAKNESSES 

 
 Zkušenosti a praxe v oboru 

 Zacílení na diferenciaci 

 Výborná dostupnost a lokalita Resortu 

 Kvalitní webové stránky a profil na 
sociální síti Facebook 

 Kvalifikovaný personál 

 Dostupnost služeb 

 Dostatečná tvorba zdrojů na krytí 
nákladů spojených s podnikáním a 
tvorbou zisku  

 Vybavenost a funkčnost areálu – 
především kvalitní povrch na jízdárně 
 

 
 Finanční náročnost při zakládání podniku 

 Omezené finanční zdroje zakladatelů 

 Neustálá péče o koně  

 Model je nastaven na závislosti na dotaci z 
EU 

 Vyplácení podílů ze zisku investorům  

 Technologické vybavení areálu – chybí 
kruhový trenažér (kolotoč) 

  

  

  

  

Externí faktory  

Příležitosti Hrozby 
OPPORTUNITIES THREATS  

 
 Možnost získání dotace z EU 

 Významný vývoj a oblíbenost jezdectví 

 Zvyšující se počet koní v ČR  

 Vývoj ekonomiky  

 Nerealizované typově stejné jezdecké 
zázemí v kraji Vysočina s takovým 
spektrem poskytovaných služeb  

 Malá konkurence dané lokalitě  

 Velký zájem o zázemí a služby Resortu 

 Dostatečná nabídka úvěrů pro 
podnikatele s nízkou úrokovou sazbou 

 Rozvoj s technologickým pokrokem  

 
 Nesplnění podmínek pro získání dotace z 

EU 

 Zákony a vyhlášky týkající se vzniku a 
založení společnosti  

 Časově náročná administrativa potřebná ke 
vzniku podniku 

 Růst úrokové míry  

 Vysoké finanční náklady obzvlášť v 
prvopočátcích podnikání  

 Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na 
trhu práce  
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3.8 Hodnocení rizik 

Založení nové společnosti je velkým krokem, který sebou přináší množství rizik, které 

by měly být identifikovány, ohodnoceny a měla by být vynaložena snaha pro jejich 

minimalizaci nebo úplné odstranění. V této diplomové práci jsou rizika hodnocena 

pomocí metody RIPRAN. 

Jako první kritérium pro výpočet hodnoty rizika je třeba určit bodové hodnocení 

pravděpodobnosti výskytu, které je znázorněno pomocí tabulky č. 42. 

Tabulka 44: Pravděpodobnost výskytu rizika (PV)190 
Pravděpodobnost výskytu rizika (PV) Bodové hodnocení  

Malá pravděpodobnost 1 

Střední pravděpodobnost 2 

Velká pravděpodobnost 3 

 
Jako druhé kritérium potřebujeme určit význam dopadu rizika. Pro jeho stanovení je 

vytvořena bodová škála se třemi stupni dopadu, kterou zobrazuje tabulka č. 43. 

Tabulka 45: Význam dopadu rizika (DR)191 

Význam dopadu rizika (DR) Bodové hodnocení 
Malý dopad 1 
Střední dopad 2 
Velký dopad  4 
 
Hodnota rizika je vypočítána jako součin pravděpodobnosti výskytu a významu 

dopadu. Bodový rozsah vypočítané hodnoty rizika je v tabulce č. 44  jako nejzávažnější 

hrozby jsou vyhodnoceny hrozby s hodnotou rizika 8 – 12 bodů, středně závažné jsou 

hrozby s hodnotou rizika 4 – 7 bodů a nejméně závažné jsou hrozby s hodnotou rizika 

1 – 3 body.   

Tabulka 46: Hodnota rizika192 
Hodnota rizika Bodový rozsah 

Velký dopad 8 - 12 
Střední dopad 4 - 7 
Malý dopad 1 - 3 
 

                                                           
190Vlastní zpracování 
191Vlastní zpracování 
192Vlastní zpracování 
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V tabulce č. 45 jsou zobrazena jednotlivá identifikovaná rizika, k nimž je přiděleno 

bodové ohodnocení pravděpodobnosti, význam dopadu a vypočítána hodnota 

jednotlivých rizik. 

Tabulka 47: Identifikovaná rizika193 

Číslo 
rizika  

Identifikované riziko  PV DR 
Hodnota 

rizika  

1 
Nesplnění podmínek pro získání dotace z EU  - Nesplnění 
dotačních podmínek by znamenalo neposkytnutí dotačního 
titulu a tedy ohrožení realizace celého projektu. 

2 4 8 

2 

Neposkytnutí úvěru bankou - Neposkytnutí bankovního úvěru 
by pro společnost znamenala nedostatek finančních prostředků 
pro založení společnosti, kdy nemůže tak rozsáhlý projekt 
profinancovat jen z vlastních zdrojů. 

1 4 4 

3 
Změna legislativy - Zpřísnění podnikatelského prostředí by 
sebou přineslo zvýšené nároky na podnikání. 

3 2 6 

4 
Špatně vedený marketing - Nevhodně zvolená reklama, 
nevhodná propagace zázemí a služeb by mohla odradit některé 
potenciální zákazníky.  

2 2 4 

5 
Nevhodná poloha Resortu - Lokalita umístění Resortu je 
důležité z hlediska dostupnosti pro potencionální zákazníky.  

1 4 4 

6 

Snížení zájmu o oblast jezdectví - Malý zájem o oblast 
jezdectví by zapříčinil snížení poptávky, což by znamenalo 
snížení výnosů a celkových příjmů a společnost by tak neměla 
dostatek finančních prostředků pro splácení svých závazků. 

1 4 4 

7 
Nekvalitní dodavatelé - Nízká kvalita či nedostupnost zásob 
povede k ohrožení chodu Resortu.  

2 4 8 

8 
Vstup nové konkurence na trh - Vznik nového jezdeckého 
centra v blízkosti našeho by mohlo vést ke snížení počtu 
zákazníků a s tím související snížení tržeb.  

1 4 4 

9 
Neprofesionální zaměstnanci - Nekvalifikovaní zaměstnanci 
by působili na zákazníka negativním dojmem a zapříčinili by 
zákazníkovu nespokojenost. 

2 4 8 

10 
Nemoc zaměstnanců - Onemocnění zaměstnanců způsobí 
neplánovanou pracovní neschopnost.  

1 1 1 

11 
Nedodržení časového harmonogramu - Průtahy při realizaci 
Resortu by mohly způsobit pozdržení zahájení podnikatelské 
činnosti.  

2 4 8 

 
Jako nejzávažnější hrozby podnikání jsou identifikována rizika jako nesplnění 

podmínek pro získání dotace z EU, což by znamenalo ohrožení realizace celého 

projektu. Dále nekvalitní dodavatelé a neprofesionální zaměstnanci. Riziko nedodržení 

časového harmonogramu by zapříčinilo pozdržení zahájení podnikatelské činnosti.  
                                                           
193Vlastní zpracování 
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Přestože nelze vždy rizikům zcela předejít, je nezbytné vzniklá rizika eliminovat, nebo 

minimalizovat jejich dopad na společnost. V tabulce č. 46 jsou zpracovány jednotlivé 

návrhy k opatření rizik, které byly identifikovány jako nezávažnější.   

Tabulka 48: Navrhnutá opatření194 

Číslo 
rizika  

Identifikované riziko  Opatření Náklady 
Zodpovědná 

osoba 

Nová 
hodnota 

rizika 

1 
Nesplnění podmínek pro 
získání dotace z EU  

Zajištění důkladné přípravy a 
propracování projektu. 

0 Kč 
Zakladatelé 
společnosti  4 

7 Nekvalitní dodavatelé  
Zajištění smluvního ošetření 
a důkladnější výběr. 

0 Kč Manažer 2 

9 
Neprofesionální 
zaměstnanci  

Zabezpečit důkladnější 
výběrová řízení. 

0 Kč Manažer 2 

11 
Nedodržení časového 
harmonogramu  

Zajištění smluvního ošetření, 
důkladnější kontrola 
stanoveného plánu. 

0 Kč 
Zakladatelé 
společnosti  4 

 

Pomocí pavučinového grafu č. 24 je vyobrazena původní hodnota rizika, která je 

znázorněna modrou křivkou a nová hodnota rizika, která je znázorněna červenou 

křivkou. Na základě tohoto grafu můžeme porovnat, jak se preventivními opatřeními 

zmenšila plocha vykreslená křivkami. 

 

Graf 25: Grafické znázornění rizik195 

                                                           
194Vlastní zpracování 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1

2

3

4
Původní hodnota rizika

Nová hodnota rizika 



  
 

120 

 

3.9 Časový harmonogram aktivit 

Sestavení časového harmonogramu aktiv vychází z předpokladu, že jsou již provedeny 

potřebné analýzy včetně marketingového výzkumu a je sestaven celý podnikatelský 

plán. Předpokládané činnosti jsou uvedeny v souhrnném harmonogramu, který je 

znázorněn prostřednictvím tabulky č. 49, kde jsou vyznačeny stěžení aktivity projektu. 

V rámci roku 2018 proběhne založení společnosti a jedna z hlavních a také časově 

náročných aktivit - projektování Resortu, do kterého zapadá i komunikace se stavebními 

úřady o získání stavebního povolení. Jednání s bankou, žádost o udělení dotace, 

samotná výstavba jezdeckého Resortu, zajištění zásob a výběr zaměstnanců bude 

probíhat v rámci roku 2019. V lednu 2020 bude zahájen provoz nového jezdeckého 

centra Resortu u Nové Město na Moravě. 

                                                                                                                                                                          
195Vlastní zpracování 
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Tabulka 49: Časový harmonogram aktivit196 

 

                                                           
196Vlastní zpracování  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo sestavení realizovatelného podnikatelského plánu 

pro založení nového resortu jezdectví na Vysočině a tento cíl byl naplněn.  

Z provedených analýz vyšly najevo jasné závěry, které jsou nakloněny k  realizaci 

Resortu. 

Z analýzy obecného okolí podniku bylo pomocí SLEPT analýzy zjištěno, že Česká 

republika zaregistrovala významný vývoj a oblíbenost v oblasti jezdectví, chovu koní 

a na základě tohoto faktu se neustále zvyšuje celkový počet koní v ČR. Tento trend 

a skutečnost zaznamenaného vývoje průměrných mezd, který by mohl být důsledkem 

větší investice do volnočasových aktivit, by mohl znatelně napomoci k vytvoření 

poptávky po novém jezdeckém Resortu.  

Analýza oborového okolí podniku s použitím Porterova modelu v první řadě poukázala 

na špatnou kvalitu a úroveň jezdeckého sportu na Vysočině na základě porovnání 

s ostatním kraji v ČR.  Špatná úroveň jezdeckého sportu byla analyzována především 

z důvodu nerealizování jezdeckého areálu, který by se snažil v této oblasti vyzdvihnout 

jezdecký sport, zabýval se pravidelným pořádáním kvalitních jezdeckých závodů, 

pořádal soustředění se zkušenými trenéry a vynaložil snahu svými aktivitami 

vyzdvihnout jezdectví v daném kraji. Tento fakt znamená pro nový jezdecký Resort 

malou konkurenci v daném odvětví v kraji Vysočina. Malá konkurence byla zjištěna 

i při analyzování služby ustájení koní v okresu, kde proběhne realizace nového Resortu, 

Žďár nad Sázavou.   

Důvod, proč podnikat právě v těchto službách, přinesl marketingový výzkum, ze 

kterého byla zjištěna pozitivní náklonnost k realizaci projektu a to jak z pohledu využití 

Resortu jezdci kraje Vysočina prostřednictvím účasti na závodech, soustředění či 

školení a kurzů s využitím ubytování v místě konání, tak i z pohledu uplatnění služby 

ustájení koní klientům v okrese Žďár nad Sázavou.  

Pro daný podnik byla zvolena forma podnikání společnost s ručeným omezeným a to 

proto, že společnost bude založena pěti společníky, z čeho je jeden ze společníků 

evidován jako právnická osoba. Zakladatelům společnosti bude vždy na konci roku 

vyplacen podíl ze zisku na základě jejich vloženého podílu.  
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V obchodním plánu jsou popsány jednotlivé části Resortu a jejich využití. 

Marketingový plán obsahuje popis jednotlivých nabízených služeb v Resortu od služby 

ustájení koní, výcviku koní, pořádání jezdeckých závodů, soustředění až po ubytování, 

stanovení ceny, distribuce a forma propagace. Z organizačního plánu je zřejmé, že nový 

jezdecký Resort bude veden především dvěma spoluzakladateli, kteří disponují 

zkušenostmi v daném oboru.  

Nejvíce vypovídající částí je finanční plán podniku, ve kterém jsou vyčísleny důležité 

finanční hodnoty spojené s podnikáním. Část projektu bude profinancována 

prostřednictvím dotačního Programu rozvoje venkova, kterým se pokryje 45 % nákladů 

na realizaci projektu, což v tomto případě znamená 11 760 485 Kč. K realizaci 

jezdeckého Resortu bude využito i dalšího cizího financování prostřednictvím 

bankovního úvěru. Od banky bude vypůjčena částka 10 000 000 Kč při úrokové sazbě 

3 % p. a. Úvěr bude splácen po dobu 15 let, což znamená 180 měsíců a měsíční splátka 

představuje 69 058 Kč. 

Stanovené cash flow je vypracováno v pesimistické, realistické a optimistické variantě 

a prvním roce podnikání je vyčísleno i pro jednotlivé měsíce. V případě realistické 

a optimistické varianty cash flow nám zjištěné číselné údaje vypovídají o efektivním 

podnikání, kde jsme dosáhli v prvním roce podnikání vysokého ekonomického zisku 

a i v dalších letech se cash flow pohybuje v kladných hodnotách a vytváří stálý 

ekonomický zisk společnosti. Konkrétně jsme v optimistické variantě dosáhli v prvním 

roce podnikání ekonomického zisku ve výši 12 000 000 na základě připsané dotace 

a v dalších letech ekonomický zisk představuje 646 293 Kč.  Zisk je na konci 

jednotlivých let rozdělen mezi společníky na základě podílu jejich vkladů.  

Dále byly identifikovány nejzávažnější hrozby podnikání jako nesplnění podmínek pro 

získání dotace z EU, což by znamenalo ohrožení realizace celého projektu, nekvalitní 

dodavatele a neprofesionální zaměstnanci. Jelikož by zmíněná rizika mohla negativně 

ovlivnit podnikání, byly pro ně vypracovány návrhy na opatření, které povedou k jejich 

eliminaci. 

Pro lepší přehlednost a hladký průběh hlavních činností spojených se založením 

společnosti, byl sestaven harmonogram realizace, který zahrnuje soubor činností od 

projektování Resortu, až po zahájení provozu nového jezdeckého centra Resortu 

u Nového Města na Moravě.  
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Příloha 3: Dotazník 

Dobrý den, 

jsem studentkou 2. ročníku magisterského studia fakulty podnikatelské na VUT  v Brně. 

Ráda bych Vás touto cestou požádala o účast na výzkumu formou vyplnění krátkého 

dotazníku, který je součástí mé diplomové práci, zaměřené na téma:„Založení nového 

resortu jezdectví na Vysočině.“ 

Resort bude realizován přesněji ve vesnici Slavkovice vzdálené 5 km od Nového Města 

na Moravě (okres Žďár nad Sázavou) a bude zaměřen na poskytování kvalitního zázemí 

pro jezdce a koně.  

Dotazník je zcela anonymní a zabere Vám pouze 10 minut.  

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a čas. 

Bc. Klára Vaňková 

 

DOTAZNÍK 

 

1) Věnujete se jezdectví v oblasti Vysočina?(Pokud zvolíte odpověď ne, tak už 

prosím nepokračujte v dotazníku.)  

a) Ano 

b) Ne 

 

2) Jaké disciplíně v jezdectví se věnujete? (Lze označit více možností.) 

a) Parkurové skákání  

b) Drezura 

c) Všestrannost  

d) Vytrvalost (endurance) 

e) Vozatajství 

f) Westernové ježdění  

g) Pony sport 

h) Parajezdectví 

i) Rekreační ježdění  
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3) Máte vlastního koně? (Právě jedna ze seznamu. V případě odpovědi b), 

pokračujte otázkou č. 11.) 

a) Ano 

b) Ne 

c) Ne, ale uvažujeme o jeho koupi 

 

4) Kde máte nebo byste měli ustájeného Vašeho koně?(Právě jedna ze seznamu. 

V případě odpovědi a), pokračujte otázkou č. 11) 

a) Doma  

b) V komerční stáji 

 

5) V jaké části kraje Vysočina máte ustájeného svého koně nebo by pro Vás 

bylo nejpřijatelnější ho mít?(Lze označit více možností. V případě jiné 

odpovědi jak a) pokračujte otázkou č. 11) 

a) Okres Žďár nad Sázavou 

b) Okres Jihlava 

c) Okres Pelhřimov 

d) Okres Havlíčkův Brod  

e) Okres Třebíč 

 

6) Pokud máte ustájeného Vaše koně v komerční stáji,jak jste spokojeni se 

zázemím v této stáji pro Vás a Vašeho koně v jednotlivých aspektech? 

(Ohodnoťte aspekty na škále od 1 do 5, přičemž 1= velmi spokojeni, 5= velmi 

nespokojeni.) 

a) Cena        1 – 2 – 3 – 4 – 5  

b) Kvalita jezdeckého povrchu      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

c) Vybavenost stájí      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

d) Kvalifikovaný přístup     1 – 2 – 3 – 4 – 5 

e) Výpomoc s přípravou koní a jezdců přímo ve stáji  1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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7) Je něco, co Vám v komerční stáji, kde máte svého koně, chybí a rádi byste 

to využili? (Lze označit více možností.) 

a) Kvalita povrhu na jízdárně  

b) Krytá jezdecká hala  

c) Kolotoč 

d) Kruhovka 

e) Kvalifikovaný přístup 

f) Možnost trénování se zkušeným jezdcem či trenérem přímo v místě ustájení 

koně 

g) Nic nám nechybí 

h) Jiné (uveďte): ……………………………. 

 

8) Uvítali byste ke službě ustájení nabídku dalších služeb za příplatek? 

(U každé ze služeb označte jednu z možností.) 

a) Lonžování     ano - ne 

b) Drezurní práce s Vaším koněm  ano - ne 

c) Skoková práce s Vaším koněm  ano - ne 

d) Trénink (jezdec + kůň)   ano – ne 

 

9) Co Vás ovlivňuje při výběru areálu, ve kterém ustájíte svého koně? 

(Ohodnoťte aspekty na škále od 1 do 5, přičemž 1= velmi preferuji, 5= vůbec 

nepreferuji.) 

a) Cena        1 – 2 – 3 – 4 – 5 

b) Umístění, lokalita      1 – 2 – 3 – 4 – 5 

c) Vybavenost jezdeckého areálu 

 (např. kvalita povrchu na jízdárně)    1 – 2 – 3 – 4 – 5 

d) Kvalifikovaný přístup     1 – 2 – 3 – 4 – 5 

e) Doporučení známého      1 – 2 – 3 – 4 – 5 
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10) Jakou maximální částku byste byli v resortu jezdectví ochotni zaplatit za 

měsíc ustájení Vašeho koně? (Právě jedna ze seznamu.) 

a) 4.000 Kč - 4.999 Kč 

b) 5.000 Kč – 5.999 Kč 

c) 6.000 Kč – 6.999 Kč 

d) 7.000 Kč – 7.999 Kč 

e) 8.000 Kč – 8.999 Kč 

f) 9.000 Kč a více  

 

11) Které služby v resortu byste v případě jeho realizace rádi využili?(Lze 

označit více možností, v případě jiné odpovědi než a), pokračujte otázkou č. 16.) 

a) Parkurové oficiální závody 

b) Parkurové hobby závody 

c) Drezurní oficiální závody 

d) Drezurní hobby závody 

e) Parkurové soustředění pod kvalifikovaným a zkušeným jezdcem či trenérem  

f) Drezurní soustředění pod kvalifikovaným a zkušeným jezdcem či trenérem  

g) Semináře zaměřené na horsemanship (přirozené partnerství koně a člověka 

h) Utájení Vašeho koně 

i) Další (uveďte v komentáři na konci dotazníku) 

 

12) Do jaké obtížnosti byste uvítali případné parkurové závody 

v resortu?(Právě jedna ze seznamu.) 

a) Do L* (115 cm) 

b) Do L** (120 cm) 

c) Do S* (125 cm) 

d) Do S** (130 cm) 

e) Do ST* (135 cm) 

f) Do ST** (140 cm) 
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13) Preferujete jednodenní nebo více denníparkurovézávody?(Právě jedna ze 

seznamu.) 

a) Jednodenní  

b) Vícedenní  

 

14) Jaký aspekt pro Vás hraje nejdůležitější roli při rozhodování, jakých 

závodů se zúčastníte?(Lze označit více možností.) 

a) Vzdálenost závodů 

b) Kvalita povrchu na závodišti 

c) V případě parkurových závodů stavitel  

d) Organizace  

e) Finanční dotace  

f) Jiný (uveďte):……………………………. 

 

15) Do jaké vzdálenosti jste ochotni vyrazit na závody, pokud se jedná o závody 

v kvalitních jezdeckých podmínkách? (Právě jedna ze seznamu.) 

a) Do 50 km  

b) Do 80 km 

c) Do 100km 

d) Do 150 km  

e) Více  

 

16) Uvítali byste ubytování v jezdeckém resortu?(Lze označit více možností.) 

a) Ano, při vícedenních závodech 

b) Ano, při soustředění 

c) Ano, při seminářích, kurzech aj. 

d) Ne 
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17) Jak vysoká cena za jednu noc ubytování v jezdeckém areálu je pro Vás 

přijatelná?(Právě jedna ze seznamu.) 

a) 200 Kč – 299 Kč 

b) 300 Kč – 399 Kč 

c) 400 Kč – 499 Kč 

d) 500 Kč – 599 Kč 

e) 600 Kč a více  

 

18) Která z forem propagace jezdeckých areálů Vás nejvíce upoutá?(Lze označit 

více možností.) 

a) Webové stránky samotného jezdeckého areálu 

b) Reklama v časopise Jezdectví 

c) Reklama na sociální síti Facebook 

d) Doporučení známého 

e) Jiná (uveďte):……………………………. 

 

19) Prostor pro Vaše vlastní návrhy a doporučení (Otázka není povinná, text.)  
 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

………………….....................................................................................................

................................................................................................................................. 
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Příloha 4:Výpočet anuity  

Vzoreček pro výpočet anuity: 

 

Splácení úvěru: 

Období Počátek Anuita Úrok Úmor Konečný stav 

1 10 000 000,00 Kč 69 058,16 Kč 25 000,00 Kč 44 058,16 Kč 9 955 941,84 Kč 

2 9 955 941,84 Kč 69 058,16 Kč 24 889,85 Kč 44 168,31 Kč 9 911 773,53 Kč 

3 9 911 773,53 Kč 69 058,16 Kč 24 779,43 Kč 44 278,73 Kč 9 867 494,80 Kč 

4 9 867 494,80 Kč 69 058,16 Kč 24 668,74 Kč 44 389,43 Kč 9 823 105,37 Kč 

5 9 823 105,37 Kč 69 058,16 Kč 24 557,76 Kč 44 500,40 Kč 9 778 604,97 Kč 

6 9 778 604,97 Kč 69 058,16 Kč 24 446,51 Kč 44 611,65 Kč 9 733 993,32 Kč 

7 9 733 993,32 Kč 69 058,16 Kč 24 334,98 Kč 44 723,18 Kč 9 689 270,14 Kč 

8 9 689 270,14 Kč 69 058,16 Kč 24 223,18 Kč 44 834,99 Kč 9 644 435,15 Kč 

9 9 644 435,15 Kč 69 058,16 Kč 24 111,09 Kč 44 947,08 Kč 9 599 488,07 Kč 

10 9 599 488,07 Kč 69 058,16 Kč 23 998,72 Kč 45 059,44 Kč 9 554 428,63 Kč 

11 9 554 428,63 Kč 69 058,16 Kč 23 886,07 Kč 45 172,09 Kč 9 509 256,54 Kč 

12 9 509 256,54 Kč 69 058,16 Kč 23 773,14 Kč 45 285,02 Kč 9 463 971,51 Kč 

13 9 463 971,51 Kč 69 058,16 Kč 23 659,93 Kč 45 398,24 Kč 9 418 573,28 Kč 

14 9 418 573,28 Kč 69 058,16 Kč 23 546,43 Kč 45 511,73 Kč 9 373 061,55 Kč 

15 9 373 061,55 Kč 69 058,16 Kč 23 432,65 Kč 45 625,51 Kč 9 327 436,04 Kč 

16 9 327 436,04 Kč 69 058,16 Kč 23 318,59 Kč 45 739,57 Kč 9 281 696,46 Kč 

17 9 281 696,46 Kč 69 058,16 Kč 23 204,24 Kč 45 853,92 Kč 9 235 842,54 Kč 

18 9 235 842,54 Kč 69 058,16 Kč 23 089,61 Kč 45 968,56 Kč 9 189 873,98 Kč 

19 9 189 873,98 Kč 69 058,16 Kč 22 974,68 Kč 46 083,48 Kč 9 143 790,50 Kč 

20 9 143 790,50 Kč 69 058,16 Kč 22 859,48 Kč 46 198,69 Kč 9 097 591,81 Kč 

21 9 097 591,81 Kč 69 058,16 Kč 22 743,98 Kč 46 314,18 Kč 9 051 277,63 Kč 

22 9 051 277,63 Kč 69 058,16 Kč 22 628,19 Kč 46 429,97 Kč 9 004 847,66 Kč 

23 9 004 847,66 Kč 69 058,16 Kč 22 512,12 Kč 46 546,04 Kč 8 958 301,62 Kč 

24 8 958 301,62 Kč 69 058,16 Kč 22 395,75 Kč 46 662,41 Kč 8 911 639,21 Kč 

25 8 911 639,21 Kč 69 058,16 Kč 22 279,10 Kč 46 779,07 Kč 8 864 860,14 Kč 

26 8 864 860,14 Kč 69 058,16 Kč 22 162,15 Kč 46 896,01 Kč 8 817 964,13 Kč 

27 8 817 964,13 Kč 69 058,16 Kč 22 044,91 Kč 47 013,25 Kč 8 770 950,87 Kč 

28 8 770 950,87 Kč 69 058,16 Kč 21 927,38 Kč 47 130,79 Kč 8 723 820,09 Kč 

29 8 723 820,09 Kč 69 058,16 Kč 21 809,55 Kč 47 248,61 Kč 8 676 571,47 Kč 
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30 8 676 571,47 Kč 69 058,16 Kč 21 691,43 Kč 47 366,74 Kč 8 629 204,74 Kč 

31 8 629 204,74 Kč 69 058,16 Kč 21 573,01 Kč 47 485,15 Kč 8 581 719,58 Kč 

32 8 581 719,58 Kč 69 058,16 Kč 21 454,30 Kč 47 603,87 Kč 8 534 115,72 Kč 

33 8 534 115,72 Kč 69 058,16 Kč 21 335,29 Kč 47 722,87 Kč 8 486 392,84 Kč 

34 8 486 392,84 Kč 69 058,16 Kč 21 215,98 Kč 47 842,18 Kč 8 438 550,66 Kč 

35 8 438 550,66 Kč 69 058,16 Kč 21 096,38 Kč 47 961,79 Kč 8 390 588,87 Kč 

36 8 390 588,87 Kč 69 058,16 Kč 20 976,47 Kč 48 081,69 Kč 8 342 507,18 Kč 

37 8 342 507,18 Kč 69 058,16 Kč 20 856,27 Kč 48 201,90 Kč 8 294 305,29 Kč 

38 8 294 305,29 Kč 69 058,16 Kč 20 735,76 Kč 48 322,40 Kč 8 245 982,89 Kč 

39 8 245 982,89 Kč 69 058,16 Kč 20 614,96 Kč 48 443,21 Kč 8 197 539,68 Kč 

40 8 197 539,68 Kč 69 058,16 Kč 20 493,85 Kč 48 564,31 Kč 8 148 975,36 Kč 

41 8 148 975,36 Kč 69 058,16 Kč 20 372,44 Kč 48 685,73 Kč 8 100 289,64 Kč 

42 8 100 289,64 Kč 69 058,16 Kč 20 250,72 Kč 48 807,44 Kč 8 051 482,20 Kč 

43 8 051 482,20 Kč 69 058,16 Kč 20 128,71 Kč 48 929,46 Kč 8 002 552,74 Kč 

44 8 002 552,74 Kč 69 058,16 Kč 20 006,38 Kč 49 051,78 Kč 7 953 500,96 Kč 

45 7 953 500,96 Kč 69 058,16 Kč 19 883,75 Kč 49 174,41 Kč 7 904 326,55 Kč 

46 7 904 326,55 Kč 69 058,16 Kč 19 760,82 Kč 49 297,35 Kč 7 855 029,20 Kč 

47 7 855 029,20 Kč 69 058,16 Kč 19 637,57 Kč 49 420,59 Kč 7 805 608,61 Kč 

48 7 805 608,61 Kč 69 058,16 Kč 19 514,02 Kč 49 544,14 Kč 7 756 064,47 Kč 

49 7 756 064,47 Kč 69 058,16 Kč 19 390,16 Kč 49 668,00 Kč 7 706 396,46 Kč 

50 7 706 396,46 Kč 69 058,16 Kč 19 265,99 Kč 49 792,17 Kč 7 656 604,29 Kč 

51 7 656 604,29 Kč 69 058,16 Kč 19 141,51 Kč 49 916,65 Kč 7 606 687,64 Kč 

52 7 606 687,64 Kč 69 058,16 Kč 19 016,72 Kč 50 041,44 Kč 7 556 646,19 Kč 

53 7 556 646,19 Kč 69 058,16 Kč 18 891,62 Kč 50 166,55 Kč 7 506 479,64 Kč 

54 7 506 479,64 Kč 69 058,16 Kč 18 766,20 Kč 50 291,96 Kč 7 456 187,68 Kč 

55 7 456 187,68 Kč 69 058,16 Kč 18 640,47 Kč 50 417,69 Kč 7 405 769,98 Kč 

56 7 405 769,98 Kč 69 058,16 Kč 18 514,42 Kč 50 543,74 Kč 7 355 226,24 Kč 

57 7 355 226,24 Kč 69 058,16 Kč 18 388,07 Kč 50 670,10 Kč 7 304 556,15 Kč 

58 7 304 556,15 Kč 69 058,16 Kč 18 261,39 Kč 50 796,77 Kč 7 253 759,37 Kč 

59 7 253 759,37 Kč 69 058,16 Kč 18 134,40 Kč 50 923,77 Kč 7 202 835,61 Kč 

60 7 202 835,61 Kč 69 058,16 Kč 18 007,09 Kč 51 051,08 Kč 7 151 784,53 Kč 

61 7 151 784,53 Kč 69 058,16 Kč 17 879,46 Kč 51 178,70 Kč 7 100 605,83 Kč 

62 7 100 605,83 Kč 69 058,16 Kč 17 751,51 Kč 51 306,65 Kč 7 049 299,18 Kč 

63 7 049 299,18 Kč 69 058,16 Kč 17 623,25 Kč 51 434,92 Kč 6 997 864,26 Kč 

64 6 997 864,26 Kč 69 058,16 Kč 17 494,66 Kč 51 563,50 Kč 6 946 300,76 Kč 

65 6 946 300,76 Kč 69 058,16 Kč 17 365,75 Kč 51 692,41 Kč 6 894 608,35 Kč 

66 6 894 608,35 Kč 69 058,16 Kč 17 236,52 Kč 51 821,64 Kč 6 842 786,70 Kč 

67 6 842 786,70 Kč 69 058,16 Kč 17 106,97 Kč 51 951,20 Kč 6 790 835,51 Kč 

68 6 790 835,51 Kč 69 058,16 Kč 16 977,09 Kč 52 081,08 Kč 6 738 754,43 Kč 

69 6 738 754,43 Kč 69 058,16 Kč 16 846,89 Kč 52 211,28 Kč 6 686 543,15 Kč 

70 6 686 543,15 Kč 69 058,16 Kč 16 716,36 Kč 52 341,81 Kč 6 634 201,35 Kč 

71 6 634 201,35 Kč 69 058,16 Kč 16 585,50 Kč 52 472,66 Kč 6 581 728,69 Kč 

72 6 581 728,69 Kč 69 058,16 Kč 16 454,32 Kč 52 603,84 Kč 6 529 124,84 Kč 

73 6 529 124,84 Kč 69 058,16 Kč 16 322,81 Kč 52 735,35 Kč 6 476 389,49 Kč 

74 6 476 389,49 Kč 69 058,16 Kč 16 190,97 Kč 52 867,19 Kč 6 423 522,30 Kč 



  
 

XVII 
 

75 6 423 522,30 Kč 69 058,16 Kč 16 058,81 Kč 52 999,36 Kč 6 370 522,94 Kč 

76 6 370 522,94 Kč 69 058,16 Kč 15 926,31 Kč 53 131,86 Kč 6 317 391,09 Kč 

77 6 317 391,09 Kč 69 058,16 Kč 15 793,48 Kč 53 264,69 Kč 6 264 126,40 Kč 

78 6 264 126,40 Kč 69 058,16 Kč 15 660,32 Kč 53 397,85 Kč 6 210 728,55 Kč 

79 6 210 728,55 Kč 69 058,16 Kč 15 526,82 Kč 53 531,34 Kč 6 157 197,21 Kč 

80 6 157 197,21 Kč 69 058,16 Kč 15 392,99 Kč 53 665,17 Kč 6 103 532,04 Kč 

81 6 103 532,04 Kč 69 058,16 Kč 15 258,83 Kč 53 799,33 Kč 6 049 732,71 Kč 

82 6 049 732,71 Kč 69 058,16 Kč 15 124,33 Kč 53 933,83 Kč 5 995 798,87 Kč 

83 5 995 798,87 Kč 69 058,16 Kč 14 989,50 Kč 54 068,67 Kč 5 941 730,21 Kč 

84 5 941 730,21 Kč 69 058,16 Kč 14 854,33 Kč 54 203,84 Kč 5 887 526,37 Kč 

85 5 887 526,37 Kč 69 058,16 Kč 14 718,82 Kč 54 339,35 Kč 5 833 187,02 Kč 

86 5 833 187,02 Kč 69 058,16 Kč 14 582,97 Kč 54 475,20 Kč 5 778 711,82 Kč 

87 5 778 711,82 Kč 69 058,16 Kč 14 446,78 Kč 54 611,38 Kč 5 724 100,44 Kč 

88 5 724 100,44 Kč 69 058,16 Kč 14 310,25 Kč 54 747,91 Kč 5 669 352,53 Kč 

89 5 669 352,53 Kč 69 058,16 Kč 14 173,38 Kč 54 884,78 Kč 5 614 467,74 Kč 

90 5 614 467,74 Kč 69 058,16 Kč 14 036,17 Kč 55 021,99 Kč 5 559 445,75 Kč 

91 5 559 445,75 Kč 69 058,16 Kč 13 898,61 Kč 55 159,55 Kč 5 504 286,20 Kč 

92 5 504 286,20 Kč 69 058,16 Kč 13 760,72 Kč 55 297,45 Kč 5 448 988,75 Kč 

93 5 448 988,75 Kč 69 058,16 Kč 13 622,47 Kč 55 435,69 Kč 5 393 553,06 Kč 

94 5 393 553,06 Kč 69 058,16 Kč 13 483,88 Kč 55 574,28 Kč 5 337 978,78 Kč 

95 5 337 978,78 Kč 69 058,16 Kč 13 344,95 Kč 55 713,22 Kč 5 282 265,56 Kč 

96 5 282 265,56 Kč 69 058,16 Kč 13 205,66 Kč 55 852,50 Kč 5 226 413,06 Kč 

97 5 226 413,06 Kč 69 058,16 Kč 13 066,03 Kč 55 992,13 Kč 5 170 420,93 Kč 

98 5 170 420,93 Kč 69 058,16 Kč 12 926,05 Kč 56 132,11 Kč 5 114 288,82 Kč 

99 5 114 288,82 Kč 69 058,16 Kč 12 785,72 Kč 56 272,44 Kč 5 058 016,37 Kč 

100 5 058 016,37 Kč 69 058,16 Kč 12 645,04 Kč 56 413,12 Kč 5 001 603,25 Kč 

101 5 001 603,25 Kč 69 058,16 Kč 12 504,01 Kč 56 554,16 Kč 4 945 049,10 Kč 

102 4 945 049,10 Kč 69 058,16 Kč 12 362,62 Kč 56 695,54 Kč 4 888 353,55 Kč 

103 4 888 353,55 Kč 69 058,16 Kč 12 220,88 Kč 56 837,28 Kč 4 831 516,27 Kč 

104 4 831 516,27 Kč 69 058,16 Kč 12 078,79 Kč 56 979,37 Kč 4 774 536,90 Kč 

105 4 774 536,90 Kč 69 058,16 Kč 11 936,34 Kč 57 121,82 Kč 4 717 415,08 Kč 

106 4 717 415,08 Kč 69 058,16 Kč 11 793,54 Kč 57 264,63 Kč 4 660 150,45 Kč 

107 4 660 150,45 Kč 69 058,16 Kč 11 650,38 Kč 57 407,79 Kč 4 602 742,67 Kč 

108 4 602 742,67 Kč 69 058,16 Kč 11 506,86 Kč 57 551,31 Kč 4 545 191,36 Kč 

109 4 545 191,36 Kč 69 058,16 Kč 11 362,98 Kč 57 695,19 Kč 4 487 496,17 Kč 

110 4 487 496,17 Kč 69 058,16 Kč 11 218,74 Kč 57 839,42 Kč 4 429 656,75 Kč 

111 4 429 656,75 Kč 69 058,16 Kč 11 074,14 Kč 57 984,02 Kč 4 371 672,73 Kč 

112 4 371 672,73 Kč 69 058,16 Kč 10 929,18 Kč 58 128,98 Kč 4 313 543,74 Kč 

113 4 313 543,74 Kč 69 058,16 Kč 10 783,86 Kč 58 274,30 Kč 4 255 269,44 Kč 

114 4 255 269,44 Kč 69 058,16 Kč 10 638,17 Kč 58 419,99 Kč 4 196 849,45 Kč 

115 4 196 849,45 Kč 69 058,16 Kč 10 492,12 Kč 58 566,04 Kč 4 138 283,41 Kč 

116 4 138 283,41 Kč 69 058,16 Kč 10 345,71 Kč 58 712,46 Kč 4 079 570,95 Kč 

117 4 079 570,95 Kč 69 058,16 Kč 10 198,93 Kč 58 859,24 Kč 4 020 711,72 Kč 

118 4 020 711,72 Kč 69 058,16 Kč 10 051,78 Kč 59 006,38 Kč 3 961 705,33 Kč 

119 3 961 705,33 Kč 69 058,16 Kč 9 904,26 Kč 59 153,90 Kč 3 902 551,43 Kč 



  
 

XVIII 
 

120 3 902 551,43 Kč 69 058,16 Kč 9 756,38 Kč 59 301,79 Kč 3 843 249,65 Kč 

121 3 843 249,65 Kč 69 058,16 Kč 9 608,12 Kč 59 450,04 Kč 3 783 799,61 Kč 

122 3 783 799,61 Kč 69 058,16 Kč 9 459,50 Kč 59 598,67 Kč 3 724 200,94 Kč 

123 3 724 200,94 Kč 69 058,16 Kč 9 310,50 Kč 59 747,66 Kč 3 664 453,28 Kč 

124 3 664 453,28 Kč 69 058,16 Kč 9 161,13 Kč 59 897,03 Kč 3 604 556,25 Kč 

125 3 604 556,25 Kč 69 058,16 Kč 9 011,39 Kč 60 046,77 Kč 3 544 509,47 Kč 

126 3 544 509,47 Kč 69 058,16 Kč 8 861,27 Kč 60 196,89 Kč 3 484 312,58 Kč 

127 3 484 312,58 Kč 69 058,16 Kč 8 710,78 Kč 60 347,38 Kč 3 423 965,20 Kč 

128 3 423 965,20 Kč 69 058,16 Kč 8 559,91 Kč 60 498,25 Kč 3 363 466,95 Kč 

129 3 363 466,95 Kč 69 058,16 Kč 8 408,67 Kč 60 649,50 Kč 3 302 817,45 Kč 

130 3 302 817,45 Kč 69 058,16 Kč 8 257,04 Kč 60 801,12 Kč 3 242 016,33 Kč 

131 3 242 016,33 Kč 69 058,16 Kč 8 105,04 Kč 60 953,12 Kč 3 181 063,21 Kč 

132 3 181 063,21 Kč 69 058,16 Kč 7 952,66 Kč 61 105,51 Kč 3 119 957,70 Kč 

133 3 119 957,70 Kč 69 058,16 Kč 7 799,89 Kč 61 258,27 Kč 3 058 699,43 Kč 

134 3 058 699,43 Kč 69 058,16 Kč 7 646,75 Kč 61 411,42 Kč 2 997 288,02 Kč 

135 2 997 288,02 Kč 69 058,16 Kč 7 493,22 Kč 61 564,94 Kč 2 935 723,08 Kč 

136 2 935 723,08 Kč 69 058,16 Kč 7 339,31 Kč 61 718,86 Kč 2 874 004,22 Kč 

137 2 874 004,22 Kč 69 058,16 Kč 7 185,01 Kč 61 873,15 Kč 2 812 131,07 Kč 

138 2 812 131,07 Kč 69 058,16 Kč 7 030,33 Kč 62 027,84 Kč 2 750 103,23 Kč 

139 2 750 103,23 Kč 69 058,16 Kč 6 875,26 Kč 62 182,91 Kč 2 687 920,32 Kč 

140 2 687 920,32 Kč 69 058,16 Kč 6 719,80 Kč 62 338,36 Kč 2 625 581,96 Kč 

141 2 625 581,96 Kč 69 058,16 Kč 6 563,95 Kč 62 494,21 Kč 2 563 087,75 Kč 

142 2 563 087,75 Kč 69 058,16 Kč 6 407,72 Kč 62 650,44 Kč 2 500 437,31 Kč 

143 2 500 437,31 Kč 69 058,16 Kč 6 251,09 Kč 62 807,07 Kč 2 437 630,24 Kč 

144 2 437 630,24 Kč 69 058,16 Kč 6 094,08 Kč 62 964,09 Kč 2 374 666,15 Kč 

145 2 374 666,15 Kč 69 058,16 Kč 5 936,67 Kč 63 121,50 Kč 2 311 544,65 Kč 

146 2 311 544,65 Kč 69 058,16 Kč 5 778,86 Kč 63 279,30 Kč 2 248 265,35 Kč 

147 2 248 265,35 Kč 69 058,16 Kč 5 620,66 Kč 63 437,50 Kč 2 184 827,85 Kč 

148 2 184 827,85 Kč 69 058,16 Kč 5 462,07 Kč 63 596,09 Kč 2 121 231,75 Kč 

149 2 121 231,75 Kč 69 058,16 Kč 5 303,08 Kč 63 755,08 Kč 2 057 476,67 Kč 

150 2 057 476,67 Kč 69 058,16 Kč 5 143,69 Kč 63 914,47 Kč 1 993 562,19 Kč 

151 1 993 562,19 Kč 69 058,16 Kč 4 983,91 Kč 64 074,26 Kč 1 929 487,94 Kč 

152 1 929 487,94 Kč 69 058,16 Kč 4 823,72 Kč 64 234,44 Kč 1 865 253,49 Kč 

153 1 865 253,49 Kč 69 058,16 Kč 4 663,13 Kč 64 395,03 Kč 1 800 858,46 Kč 

154 1 800 858,46 Kč 69 058,16 Kč 4 502,15 Kč 64 556,02 Kč 1 736 302,44 Kč 

155 1 736 302,44 Kč 69 058,16 Kč 4 340,76 Kč 64 717,41 Kč 1 671 585,04 Kč 

156 1 671 585,04 Kč 69 058,16 Kč 4 178,96 Kč 64 879,20 Kč 1 606 705,83 Kč 

157 1 606 705,83 Kč 69 058,16 Kč 4 016,76 Kč 65 041,40 Kč 1 541 664,43 Kč 

158 1 541 664,43 Kč 69 058,16 Kč 3 854,16 Kč 65 204,00 Kč 1 476 460,43 Kč 

159 1 476 460,43 Kč 69 058,16 Kč 3 691,15 Kč 65 367,01 Kč 1 411 093,42 Kč 

160 1 411 093,42 Kč 69 058,16 Kč 3 527,73 Kč 65 530,43 Kč 1 345 562,99 Kč 

161 1 345 562,99 Kč 69 058,16 Kč 3 363,91 Kč 65 694,26 Kč 1 279 868,73 Kč 

162 1 279 868,73 Kč 69 058,16 Kč 3 199,67 Kč 65 858,49 Kč 1 214 010,24 Kč 

163 1 214 010,24 Kč 69 058,16 Kč 3 035,03 Kč 66 023,14 Kč 1 147 987,10 Kč 

164 1 147 987,10 Kč 69 058,16 Kč 2 869,97 Kč 66 188,20 Kč 1 081 798,90 Kč 



  
 

XIX 
 

165 1 081 798,90 Kč 69 058,16 Kč 2 704,50 Kč 66 353,67 Kč 1 015 445,24 Kč 

166 1 015 445,24 Kč 69 058,16 Kč 2 538,61 Kč 66 519,55 Kč 948 925,69 Kč 

167 948 925,69 Kč 69 058,16 Kč 2 372,31 Kč 66 685,85 Kč 882 239,84 Kč 

168 882 239,84 Kč 69 058,16 Kč 2 205,60 Kč 66 852,56 Kč 815 387,27 Kč 

169 815 387,27 Kč 69 058,16 Kč 2 038,47 Kč 67 019,70 Kč 748 367,58 Kč 

170 748 367,58 Kč 69 058,16 Kč 1 870,92 Kč 67 187,25 Kč 681 180,33 Kč 

171 681 180,33 Kč 69 058,16 Kč 1 702,95 Kč 67 355,21 Kč 613 825,12 Kč 

172 613 825,12 Kč 69 058,16 Kč 1 534,56 Kč 67 523,60 Kč 546 301,52 Kč 

173 546 301,52 Kč 69 058,16 Kč 1 365,75 Kč 67 692,41 Kč 478 609,11 Kč 

174 478 609,11 Kč 69 058,16 Kč 1 196,52 Kč 67 861,64 Kč 410 747,47 Kč 

175 410 747,47 Kč 69 058,16 Kč 1 026,87 Kč 68 031,30 Kč 342 716,17 Kč 

176 342 716,17 Kč 69 058,16 Kč 856,79 Kč 68 201,37 Kč 274 514,80 Kč 

177 274 514,80 Kč 69 058,16 Kč 686,29 Kč 68 371,88 Kč 206 142,92 Kč 

178 206 142,92 Kč 69 058,16 Kč 515,36 Kč 68 542,81 Kč 137 600,11 Kč 

179 137 600,11 Kč 69 058,16 Kč 344,00 Kč 68 714,16 Kč 68 885,95 Kč 

180 68 885,95 Kč 69 058,16 Kč 172,21 Kč 68 885,95 Kč 0,00 Kč 

    12 430 469,53 Kč 2 430 469,53 Kč 10 000 000,00 Kč   
 


