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1. ÚVOD 

Šumava je v současné době jedním z nejnavštěvovanějších míst v České 

republice. Počet turistů se za poslední roky neustále zvyšuje a vytváří se tlak na vznik 

nových a kvalitnějších služeb. Šumava poskytuje svým přírodním bohatstvím aktivní či 

relaxační vyžití v letním, ale i v zimním období. Nachází se zde mnoho kilometrů 

cyklistických a turistických tras, které jsou ve velmi dobrém stavu a velice dobře 

označené. Rozvoj cestovního ruchu s sebou přináší mnoho podnikatelských příležitostí, 

které oslovily i mě. Proto jsem se rozhodl zpracovat podnikatelský záměr zážitkové 

kanceláře a zjistit jeho realizovatelnost na trhu. 

Podnikání není jednoduchou činností, jak si většina lidí myslí. Podnikatelé věnují 

podnikatelské činnosti mnohdy více času, než kolik by věnovali normálnímu 

zaměstnaneckému poměru. Pokud chce být podnikatel úspěšný, musí si svůj záměr 

pečlivě promyslet, zvážit různá rizika a připravit si podnikatelský plán. 

Pocházím ze Šumavy a ve službách spojených se sportovními aktivitami se 

pohybuji už 4 roky jako instruktor v lanovém centru a instruktor v lyžařské škole. Tyto 

mé zkušenosti využívám ve svém podnikatelském záměru. Mám velký přehled o 

poskytovaných službách v okolí Zadova a Kvildy.  Tato území budou i působištěm 

zamýšlené firmy. 

V současnosti lze pozorovat postupný rozvoj cestovního ruchu v této oblasti díky 

značné pomoci Evropské unie, která poskytuje dotace na různé projekty. Žádají o ně jak 

podnikatelské subjekty, tak i obce a kraje. Z dotací se obnovují tradiční šumavská 

řemesla, pořádají se folklorní festivaly, podporuje se přeshraniční spolupráce či se staví 

ekofarmy. Všechny podporované aktivity zatraktivňují Šumavu a lákají stále více 

turistů, kteří zvyšují své požadavky na kvalitu poskytovaných služeb. Cílem těchto 

aktivit Evropské unie není ničit přírodní bohatství Šumavy, nýbrž podporovat rozvoj 

venkova. Prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu vznikají nové podnikatelské 

příležitosti. 

Kvalita služeb poskytovaná mnohými poskytovateli v okolí Zadova není na takové 

úrovni, na jaké by měla být. Už jsem se mnohokrát setkal s několika podnikateli, kteří 

poskytovali různé služby. Mohu konstatovat, že mnohým chybí teoretické znalosti 

použitelné v praxi. Mnozí podnikají bez jakékoliv přípravy a spíše se řídí metodou 
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pokus omyl. Takovýto přístup zvyšuje riziko podnikání a snižuje kvalitu poskytovaných 

služeb. 

Všechny výše zmiňované skutečnosti mě motivovaly k zamyšlení se nad 

podnikatelským záměrem a získávání nutných informací v této problematice.  

V teoretické části se věnuji všeobecným pojmům, které se v podnikatelské branži 

vyskytují a poskytují základní náhled na vybranou problematiku. Dále popisuji základní 

formy podnikání v ČR, podnikatelský plán, možné zdroje financování a všeobecné 

informace o cestovním ruchu. V praktické části se zabývám vypracováním 

podnikatelského plánu., ve kterém realizuji samotné založení fiktivní firmy, její analýzu 

a předpokládaný vývoj. 
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2. CÍLE A ÚKOLY 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat realizovatelnost mého podnikatelského 

záměru. K tomu použiji několik analýz, které pomohou objasnit situaci vznikajícího 

podniku. Dále se chci soustředit na objasnění podnikatelského plánu. Tento dokument 

má všestranné použití a může posloužit k  získání finanční podpory. Práce by měla 

přinést přehledný náhled na stanovený záměr, měla by být základem pro podání žádosti 

o bankovní úvěr. Měla by hlavně ukázat, zda je plánovaný záměr uskutečnitelný. 

 

Dílčí úkoly: 

• Charakteristika podnikatelského plánu 

• Firma - její cíle a strategie 

• Osoby působící v organizaci 

• Služba a výrobek  

• Analýza okolí firmy 

• Marketingový mix 

• Finanční analýza 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1. Základní pojmy 

3.1.1. Podnikání 

„Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. “1  

Podnikatelem podle tohoto zákona je: 

• osoba zapsaná v obchodním rejstříku 
 

•  osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění 
 

•  osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 
zvláštních předpisů 
 

•  osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 
zvláštního předpisu 

Podnikání je tedy činnost, která s sebou nese určitý potenciál, ale i značná rizika 

vyplývající z konkurenčního prostředí. Než se kdokoliv rozhodne stát podnikatelem, 

měl by si dobře naplánovat a zpracovat svůj podnikatelský záměr a cíle, kterých chce 

dosáhnout.  

3.1.2. Podnikatel 

„Podnikatel je člověk, který je nositelem a tvůrcem inovací, změn, velmi silně 

motivovaný k využívání podnikového, lidského i technického potenciálu.“2  

Aby byl podnikatel úspěšný, měl by mít určité dispozice k podnikání. Sem bych 

zařadil dovednosti, schopnosti, vědomosti a jeho osobnostní rysy. Podnikání je spojené 

s různými riziky a proto by si měl být podnikatel vědom svých rozhodování a včas 

rozpoznat krizové situace a umět je správným způsobem řešit. 

 

                                                           
1
 business.center.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-01]. Obchodní zákoník. Dostupné z WWW: 

<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx>. 
2
SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 4. Přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. s. 

4. 
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3.1.3. Podnik 

„Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. 

K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty náležící podnikateli, sloužící 

nebo mající sloužit k provozu podniku.“3  

Podnik je nutné chápat jako otevřený systém s vazbou na své okolí. Je ovlivňován 

jak vnitřními, tak i vnějšími činiteli, které jsou ekonomické, sociální, informační a 

technické.  Podniky můžeme dělit dle počtu zaměstnanců na malé, střední a velké, 

avšak různé prameny se liší v pohledu na kritéria dělení. V současnosti jsou ve velkém 

zájmu sledovány malé a střední podniky, které získávají podporu z EU. 

3.1.3.1.  Mikropodniky, malé a střední podniky 

Anglicky SME = Micro, small and medium-sized enterprise. V ČR se pro 

mikropodniky používá název drobní podnikatelé. Tyto všechny kategorie mají podle EU 

na trhu velký potenciál a jsou hnacím motorem ekonomiky. Základní výhody těchto 

podniků je schopnost rychle reagovat na změny trhu změnou používané technologie 

nebo změnou vyráběné produkce. V ČR vzniklo občanské sdružení Unie malých a 

středních podniků ČR (SME UNION Czech Republic), které spojuje zájem o zlepšování 

podnikatelského prostředí, o zvyšování konkurenceschopnosti českých malých a 

středních podniků a o prosazování zájmů českých malých a středních podniků v České 

republice a Evropské unii, zejména v Evropském parlamentu. Evropská komise 

stanovuje pro vymezení SME několik kritérií, která jsou znázorněna v tabulce kromě 

nezávislosti. Toto kritérium je chápáno jako stav, kdy podnik není v majetku jednoho 

nebo více podniků s více než 25% majetku nebo hlasovacího práva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. Přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2002. s. 
9. 
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Obrázek 1: Kategorie malých a středních podniků dle EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ec.europa.eu [online]. 2004 [cit. 2011-04-01]. Rozdělení SME. Dostupné z WWW: 

<http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_cs.pdf>. 

3.2. Právní formy podnikání 

Předtím než začnu jakkoli podnikat, musím si zvolit právní formu podnikání, 

která nejvíce vyhovuje mému podnikatelskému záměru. V ČR je několik těchto forem a 

jejich použití je upraveno v Obchodním zákoníku. Volba některé formy představuje 

velké rozhodnutí, protože chci-li tuto formu v budoucnu změnit, přináší to firmě další 

náklady a komplikace. Tato změna právní formy na jinou se nazývá transformace.  

3.2.1. Hlavní kritéria volby 

a) způsob a rozsah ručení (podnikatelské riziko) 

b) oprávnění k řízení  

c) počet zakladatelů 

d) nároky na počáteční kapitál 
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e) náročnost založení podniku a rozsah výdajů spojených se založením a provozováním 

podniku 

f) účast na zisku (ztrátě) 

g) finanční možnosti, zvláště přístup k cizím zdrojům 

h) daňové zatížení 

i)  zveřejňovací povinnost 

3.2.2. Podnik jednotlivce 

Má povahu živnosti. „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek 

stanovených tímto zákonem.“4 Tento podnik zakládá fyzická osoba na základě 

živnostenského oprávnění. Je to nejčastější forma podnikání v ČR, protože založení 

není tak složité jako u právnických osob. Předností podniku jednotlivce je rychlá 

operativnost na trhu, není nutný zakladatelský kapitál při založení, malé administrativní 

výdaje a menší daňové zatížení. Nevýhody jsou ručení za výsledky celým svým 

majetkem, kapitálová slabost a závislost na velkých firmách. Každá fyzická osoba, která 

chce získat živnostenské oprávnění, musí dosáhnout 18 let, být způsobilá k právním 

úkonům, být bezúhonná a vyžaduje-li to živnost, mít odbornou či jinou způsobilost. 

3.2.3.  Obchodní společnosti 

Obchodní společnosti mohou být založené fyzickou nebo právnickou osobou. 

Společnost je založena, je-li podepsaná společenská (zakladatelská listina) smlouva a 

vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Obchodní společnosti se rozdělují na dvě 

základní skupiny, osobní a kapitálové. 

3.2.3.1. Osobní společnosti 

K  založení této formy jsou nutní alespoň dva společníci, kteří se společně dělí o 

zisk či případné ztráty. Do těchto společností se zařazují veřejné obchodní společnosti 

(v.o.s.) a komanditní společnosti (k.s.). 

                                                           
4
 Citováno dle Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, § 2 Živnost 
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Veřejné obchodní společnosti mají formu právnické osoby. Společníci ručí 

společně a nerozdílně celým svým majetkem, což je značná nevýhoda. Oproti tomu není 

nutný počáteční kapitál a vystoupení ze společnosti je poměrně jednoduché. 

Komanditní společnosti zakládají minimálně 2 společníci. Komanditista, který 

ručí pouze do výše vkladu a druhý v roli komplementáře, který ručí celým svým 

majetkem. Výhody a nevýhody jsou zřejmé z nerovnosti postavení komanditistů a 

komplementářů. 

3.2.3.2. Kapitálové společnosti 

Společnosti, jejichž charakteristickým znakem je majetková účast všech 

společníků. 

Akciovou společnost (a.s.) může založit 1 právnická osoba, nebo minimálně 2 

fyzické osoby. Základní kapitál společnosti s veřejnou nabídkou akcií musí činit 

alespoň 20 mil Kč, bez veřejné nabídky alespoň 2 mil Kč. Akcie se nabízejí k prodeji a 

umožňují akcionářům podílet se na řízení společnosti, zisku či likvidačním zůstatku. 

Společnosti takto získají potřebný kapitál důležitý pro rozvoj. Akcionáři ručí pouze do 

výše svého vkladu. 

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) je u nás nejběžnější formou kapitálové 

společnosti. Může ji založit 1 osoba, ale maximálně jich může být 50. Minimální vklad 

je 200 000 Kč, přičemž společnost ručí celým svým majetkem a společníci do výše 

svého vkladu. Minimální vklad jednoho společníka je 20 000 Kč. 

Další možnou formou podnikání je družstvo, sdružení či tiché společenství. 

3.3. Podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné 

vnější i vnitřní okolnosti související se zahájením podnikatelskou činnosti či 

fungováním firmy. Můžeme jej přirovnat k autoatlasu, který by nám měl usnadnit 

odpovědět na otázky typu: kde jsme, kam se chceme dostat a jak se tam dostaneme.“5  

                                                           
5
 VEBER, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2. Aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada 

Publishing. 2008. s. 97. 
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Každý podnikatel by si měl tento dokument vypracovat a důsledně prověřit 

životaschopnost svého podnikatelského záměru a stanovit si cíle jak jej dosáhnout. 

Využití toho dokumentu je velice široké a užitečné. Je sestavován pro mnohé účely. 

Pro vnitřní účely firmy bývá sestavován jako nástroj plánování či rozhodování o 

rozvoji firmy. Zejména při zakládání firmy nebo jejím budoucím rozvoji, kdy firma 

stojí před závažnými rozhodnutími, jako je riziková investiční činnost. Někdy bývá 

používán jako hnací motor firmy, kdy je předkládán jako strategické cíle 

zaměstnancům, kteří jsou pak více motivováni a ztotožněni s firmou. 

Pro vnější účely je využíván hlavně subjekty, které mohou poskytnout určitou 

kapitálovou pomoc při realizaci projektů. Tyto projekty musí potvrdit svou 

realizovatelnost skrze strategické postupy, které jsou potřeba rozpracovat. Banky nebo 

jiní investoři ověřují podklady a stanovují jejich rizikovost, na jejímž základě 

rozhodnou, zda jsou ochotny podstoupit tomuto riziku a poskytnout úvěr či jinou 

finanční podporu.  

Obsah podnikatelského plánu není nějak striktně stanovený. Každá banka či 

investor mají své vlastní požadavky na rozsah a strukturu podnikatelského plánu, avšak 

mnohé jsou ve značné míře velmi podobné. Proto při tvorbě podnikatelského plánu 

musím myslet na to, že se mohu setkat s konkurencí, která bude chtít také zaujmout a 

získat finanční podporu. Proto je nutné, aby byl podnikatelský plán inovativní, 

srozumitelný, logický, přehledný, pravdivý, reálný a aby respektoval možná rizika.  

3.3.1. Příprava podnikatelského plánu 

 Při samotné přípravě se musíme zamyslet hned nad několika faktory, které určují 

jak moc má být plán propracovaný a rozsáhlý. Záleží na velikosti firmy a účelu, pro 

který je určen. Velký vliv má také forma poskytovaného produktu, konkurenční 

prostředí a velikost trhu. Také se přihlíží, zda bude plán sloužit interním či externím 

účelům. Příprava zahrnuje několik kroků, které je důležité provést. 

3.3.1.1. Sběr informací 

 Informace mají velký vliv na kvalitu rozhodnutí. Jsou-li informace mylné nebo 

jich je nedostatek, bude rozhodnutí velice rizikové. Naopak budu-li mít dostatek 

kvalitních informací, odrazí se to na snížení rizika špatného rozhodnutí. Tento krok je 

velice důležitý pro nově zaváděné firmy, které ještě neznají tržní prostředí. 
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 V dnešní době světové globalizace a rozvinutých informačních technologií je 

velice snadné najít spoustu informací v elektronické podobě. Avšak získávání informací 

přímo od konkurenčních firem, zákazníků nebo dodavatelů je velice dobrá strategie. 

Máme hned několik možností, jak tyto informace získat. Rozhovory se zaměstnanci, 

návštěvy veletrhů, osobní rozhovory s potenciálními zákazníky apod. 

3.3.1.2. Formální úprava 

 Profesionalita vytváří velice dobrý první dojem. Proto je důležité, aby i úprava a 

vzhled byl věrohodný a zajímavý.  

 Na první straně by se mělo objevit jméno firmy, logo, datum vypracování, 

adresa a osoba zodpovědná za sestavení plánu. Protože jsou informace z plánu 

zneužitelné, je vhodné pro dobro firmy uvést, že plán podléhá autorství. Logo v záhlaví 

působí velice profesionálně. 

 Rozsah podnikatelského plánu se doporučuje 10-20 stran u začínajících firem, 

ale pro každý podnik se jedná o individuální záležitost, závislou na účelu 

podnikatelského plánu. Řazení kapitol dle čísel vytváří přehlednou strukturu. 

Gramatické chyby a překlepy jsou samozřejmě nežádoucí. 

3.3.2. Struktura podnikatelského plánu 

 Na trhu působí spousta firem působících v různých oborech a o různých 

velikostech. Požadavky na rozsah a strukturu podnikatelského plánu se liší pro 

jednotlivé investory a banky. Proto se nepoužívá univerzální struktura, kterou by 

používaly všechny firmy. Podnikatelský plán nemá žádnou právní úpravu. Informace o 

něm nenajdeme v obchodním zákoníku ani v živnostenském zákoně. Můžeme ale 

sestavit orientační body, které zahrnuje většina autorů do svých struktur. 

Mezi ně patří: 

1. Obsah                        

2. Shrnutí                   

3. Všeobecné informace o firmě                                   

4. Klíčové osobnosti firmy                                   

5. Podnikatelský záměr                                                  

6. Analýza trhu, konkurence, marketing 
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7. Finanční plán          

8. Analýza rizik                                      

9. Přílohy  

3.3.2.1. Obsah 

 Slouží ke snadnějšímu vyhledávání v textu a všeobecnému přehledu dokumentu. 

Měl by být stručný a přehledný. Rozsah na jednu stranu A4  je postačující. 

3.3.2.2. Shrnutí 

 Tato část podnikatelského plánu je velice důležitá. Shrnutí by mělo čtenáře 

zaujmout a nalákat k přečtení celého podnikatelského plánu. Zaměřujeme se v něm na 

stručném shrnutí nejdůležitějších bodů, které se neformulují jako úvod. Mělo by být 

přehledné, lehce čitelné a snadno pochopitelné, protože většina investorů a bank se vždy 

nejdříve věnuje prostudování této části. Většinou se zpracovává až na konci. Rozsah 

stránek se doporučuje v rozmezí dvou až sedmi stran. Doporučuje se přehledná tabulka 

se základními informacemi. 

Shrnutí by mělo obsahovat následující body: 

• Podnikatelský záměr – krátký popis předmětu podnikání, produktu či inovačního 

záměru  

• Faktory úspěchu – jaké jsou přednosti podnikatelského záměru, co je na něm 

neobyčejného a v čem jsou výhody nad konkurencí. Doporučuje se také 

vyzdvihnout osobní předpoklady managementu. 

• Podnikové cíle – objasnění firemních cílů a nastínit vizi do budoucnosti, jak by 

se měla firma vyvíjet. 

• Ekonomické cílové veličiny a potřeba kapitálu – číselné vyjádření 

předpokládaného obratu, zisku a kapitálu potřebného na realizaci 

podnikatelského záměru a jak bude investovaný kapitál zhodnocen. Vhodná je 

přehledová tabulka. 

3.3.2.3. Všeobecné informace o firmě 

 V této části by měl plán nastínit dosavadní historii firmy. Kdy a kým byla 

založena, motivace vedoucí k jejímu založení, v jakém oboru působí, jaké služby či 

produkty poskytuje, na jakém trhu se orientuje, jaký segment zákazníků obsluhuje a 

jakou právní formou podnikání byla firma založena. 



14 
 

 Dále se představují cíle společnosti a její podnikatelské vize do budoucnosti. 

3.3.2.4. Klíčové osobnosti firmy 

 Investoři, banky a další subjekty poskytující kapitál předpokládají, že 

prosperující společnost se odvíjí od schopného vedení. Klíčové osobnosti firmy bývají 

mnohdy rozhodujícím faktorem při poskytování kapitálu. Je nutné tedy detailně popsat 

jejich osobnostní předpoklady, dosavadní zkušenosti, praxi, vzdělání a další schopnosti, 

které vzbuzují důvěru a profesionalitu. Tyto osoby mají zodpovědnost za vedení 

projektů a nepřímo reprezentují firmu navenek. Velmi důkladně se prověřují i 

zaměstnanci příslušného podniku.  

3.3.2.5. Podnikatelský záměr 

 Při popisu podnikatelského záměru se klade důraz na konkurenceschopnost 

projektu. Záměr musí nabízet něco víc než konkurence. Zakládáme-li novou firmu, 

nestačí být na stejné úrovni jako konkurence, ale musíme nabídnout něco inovativního a 

kvalitnějšího. Musíme zdůraznit, jaké všechny výhody přináší náš záměr zákazníkům a 

jaké všechny potřeby zákazníků uspokojíme.  

 Konkrétněji je vhodné investorům popsat výrobek nebo službu, který firma 

nabízí. 

• Výrobek – popis jeho vlastností, k čemu bude sloužit a zda je na trhu nový. 

Zákazníkům musí přinášet něco víc než konkurenční výrobky. Může mít 

jakoukoliv doplňkovou službu, kterou konkurence nemá. 

• Služba – v čem spočívá, jak funguje, jak bude poskytována a s jakým vybavením 

či v jakém zařízení.  

Dále se uvádí, v jakém stádiu se nachází náš podnikatelský záměr a stanovení 

strategických cílů.  

3.3.2.6. Analýza trhu, konkurence, marketing 

 Trh by měl být ideálně velký a měl by nabízet velký růstový potenciál, aby 

zavedení nového produktu bylo úspěšné. Informace o daných trzích a jejich potenciálu 

jsou velmi žádané investory. Zdroje těchto informací mohou být různé. Např. internet, 

informační materiály statistického úřadu, firemní zprávy, vystavovatelé na veletrzích, 

ročenky a různé zprávy poskytující informace o regionech. V podnikatelském plánu je 
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důležité zmínit se o celkovém trhu a cílovém trhu. Přičemž cílový trh je ten, kde se 

v rámci celkového trhu, snažíme prosadit.  

 Analýza konkurenčního prostředí je další důležitá složka. Odhadnout vývoj 

konkurence, vymezit hlavní konkurenty, jejich tržní podíl a konkurenční výrobky či 

služby, to jsou hlavní kroky. Jako konkurenci bereme firmy, které nabízejí stejné nebo 

podobné produkty jako my. 

 „Marketingový mix je základní strategií marketingu, která kombinuje nástroje 

marketingu – produkt (product), cenu (price), místo (place) a propagaci (promotion).“6 

Dnes se do tohoto mixu řadí ještě 3 marketingové nástroje, lidé (people), proces 

(process) a prezentace (presentation). Hovoří se tak o 7 P. Prostřednictvím 

marketingových nástrojů se tedy definuje, jaký produkt bude nabízen, za jakou cenu, 

jakými distribučními cestami, jak bude propagován, kdo ho bude prodávat, jak tento 

prodej bude probíhat a nakonec prostřednictvím jakých cest bude firma prezentována. 

Pro největší efektivitu by tyto nástroje měly být v rovnováze. 

3.3.2.7. Finanční plán 

Finanční plán by měl investorům poskytnout informace o celkovém rozpočtu 

projektu, o potřebném finančním kapitálu, o době splatnosti cizího kapitálu a zdrojích 

financování. Při zakládání nové firmy jsou potřeba značné finanční investice. Záleží na 

odvětví, ve kterém budeme podnikat. V průmyslové výrobě, kde je potřeba nakoupit 

stroje a další majetek, bude potřeba mnohem větší investice než softwarová firma, která 

potřebuje spíše dobrý nápad. Příkladem může být Facebook, kdy počáteční investice 

byla 1 000 USD a nyní je hodnota této společnosti několik miliard dolarů. 

 Tento plán tedy poskytuje informace o současné, ale i o budoucí finanční situaci. 

Poskytuje nám náhled na předpokládanou dobu návratnosti investic a všech finančních 

toků ve firmě. K těmto cílům finančního plánování se používá celá řada finančních 

nástrojů nebo poměrových finančních ukazatelů. Pracuje se s různými výpočty, plánuje 

se rozvaha, výkaz zisků a ztrát.  

 V prvním roce se dělají propočty každý měsíc nebo čtvrtletně. Následující 

období jednou ročně. Přiměřená doba plánování je 3-5 let. 

                                                           
6
 ČÁSLAVOVÁ, E.: Management a marketing sportu. 1. vydání. Praha: Olympia, 2009. s. 108. 
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• Náklady a výnosy – Zahrnuje náklady a výnosy za běžné období. Náklady jsou 

v podstatě peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů. Výnosy jsou penězi 

vyjádřené výsledky, které plynou z provozování firmy. Jednoduše: NÁKLADY 

– VÝNOSY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ.  

 

• Kapitál a zdroje financování – „Základním hlediskem pro členění zdrojů je 

hledisko vlastnictví, podle něho se veškeré zdroje financování podnikových 

aktiv člení na dvě základní skupiny: vlastní kapitál (vlastní zdroje) a cizí kapitál 

(cizí kapitál, dluhy).“7 

3.3.2.8. Analýza rizik  

„Nedílnou součástí většiny manažerských aktivit, zvláště pak strategického 

řízení, plánování závažných projektů, podnikatelských záměru a realizace významných 

změn, je riziko. To je spojeno na jedné straně s nadějí na dosažení zvláště dobrých 

hospodářských výsledků, na druhé straně je však doprovází nebezpečí podnikatelského 

neúspěchu, vedoucího ke ztrátám, které mohou mít někdy tak závažný rozsah, že 

výrazně narušují finanční stabilitu firmy a mohou vést k jejímu úpadku.“8 

Zjištění všech možných rizik nám do budoucna může pomoci minimalizovat 

negativní důsledky spojené s podnikáním. Podnikatelskou činnost mohou ohrožovat 

různé vlivy z okolí.  

„Současné chápání rizika není jednotné a v odborné literatuře a stejně tak i 

v praxi se můžeme setkat s mnoha poněkud odlišnými pojetími. Některá z nich jsou užší 

a zaměřují se především na negativní stránku rizika. Jako riziko se pak např. chápe 

možnost vzniku ztráty, možnost výskytu událostí, které zabrání či ohrozí dosažení cílů 

organizace a nebezpečí negativních odchylek od stanovených úrovní cílů organizace.“9 

 

                                                           
7
 DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. Upravené vydání. Praha: Ekopress. 2008. s. 

105. 
8
 VEBER, J. a kol. Management: Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita. 2. 

aktualizované vydání. Praha: Management Press. 2009. s. 597. 
9
 VEBER, J. a kol. Management: Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita. 2. 

aktualizované vydání. Praha: Management Press. 2009. s. 599. 
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3.3.2.9. Přílohy 

Do příloh se zařazují různé informace a další dokumenty, které nebylo vhodné 

zařadit do hlavní části podnikatelského plánu. Nejčastěji obsahuje: 

• podklady z finanční oblasti – rozvahy a výkazy zisků a ztrát za posledních 3 – 5 

let 

• obrázky výrobků a prospekty 

• technické výkresy 

• důležité smlouvy, např. odbytové 

• životopisy klíčových osobností 

• výpis z obchodního rejstříku 

• analýzu trhu 

• zprávy, články a pojednání z novin a časopisů o trhu a výrobku10 

3.4. Zdroje financování podnikatelského záměru 

K založení podniku nebo již fungujícího je nutno získat určitě peněžní prostředky. 

Účel těchto peněžních prostředků vychází z nutnosti financovat chod nebo rozvoj 

podnikové činnosti. Toto financování podniku předpokládá budoucí zhodnocení a 

možné použití takto získaných prostředků k opětovným investicím. Na tuto činnost mají 

vliv dva základní faktory – faktor času a faktor rizika. Při tomto finančním rozhodování 

je důležité si položit několik základní otázek. Jaká je výše aktuálních finančních zdrojů? 

Jakou výši peněžních prostředků budu potřebovat na realizaci svého podnikatelského 

záměru? Jaké jsou možnosti získání dalších finančních zdrojů? Všechny odpovědi by 

měly směřovat k finančnímu zdraví podniku a jeho nejefektivnějšímu rozvoji.    

Dělení zdrojů podle :         

• původu 

• času 

Podle původu finančních prostředků dělíme na financování vlastním kapitálem 

(emise akcií, věcné a peněžní vklady majitelů), financování cizím kapitálem 

(bankovními úvěry, zálohy odběratelů, další investoři) a na tzv. samofinancování 

                                                           
10

 VEBER, J. a kol. Management, základy, prosperita, globalizace. 2. dotisk Praha: Management Press. 
2002. s. 483. 
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(využití podnikatelského zisku, odpisy či další vnitřní zdroje firmy). Dále si můžeme 

všimnout, odkud tyto prostředky plynou. „Vnitřní (interní) financování, ve kterém je 

zdrojem kapitálu podniková hospodářská činnost, jejímž výsledkem je zisk, resp. odpisy 

a dlouhodobé rezervní fondy, prostředky uvolněné rychlejším obratem kapitálu. Vnější 

(externí) financování, při kterém kapitál přichází z vnějšku, mimo podnik. Hlavními 

zdroji jsou vklady a podíly zakladatelů, vlastníků a spoluvlastníků, tj. financování 

z vlastních zdrojů, dále financování z cizích zdrojů, jako jsou obligace (dlužní úpisy) 

všech druhů, půjčky (úvěry) všeho druhu.“11 

Podle času dělíme zdroje financování na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé 

zdroje financování jsou ty, jejichž splatnost je do jednoho kalendářního roku. Zatímco 

dlouhodobé zdroje financování mají splatnost delší než jeden kalendářní rok. Do 

dlouhodobých zdrojů lze zařadit např. akcie, podíl a zisk, půjčky, dlužní úpisy, 

hypotekární a jiné dlouhodobé cizí zdroje. Hlavními zdroji krátkodobého financování 

jsou např. nevyplacené mzdy, dluhy u dodavatelů, krátkodobé bankovní půjčky a další 

finanční zdroje. 

3.4.1. Vlastní zdroje 

• Vklady vlastníků – jsou jedním z externích finančních zdrojů, které do 

společnosti vložila fyzická nebo právnická osoba. Vznik a přírůstek vkladů 

se nejběžněji používá při založení firmy nebo rozvoje podniku. Minimální 

výše vkladu je určena počtem vkladatelů a právní formou podnikání. 

• Zisk – tvoří významnou položku v těchto zdrojích. Je důležitým měřítkem 

úspěšnosti podnikání. Při jeho použití nám nevznikají další závazky ani 

náklady plynoucí z vnějších zdrojů.  

• Odpisy – tento zdroj představuje peněžní vyjádření postupného opotřebení 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za určité období. Cílem je 

přenést toto opotřebení do nákladů firmy a zajistit obnovu investičního 

majetku. Odpisy nepodléhají zdanění. 

3.4.2. Cizí zdroje 

• Akcie – je cenný papír, který udává práva jeho vlastníka na podíl 

v podnikovém kapitálu. Z tohoto podílu plyne zisk, který se nazývá 

                                                           
11

 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 4. Přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck. 2006. s. 
229. 
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dividenda. Dále má vlastník právo účastnit se řízení společnosti 

hlasováním na valné hromadě nebo se podílí na likvidačním zůstatku 

firmy. S některými akciemi se obchoduje na burzách cenných papírů. 

Jejich cena je pak určována nabídkou a poptávkou. Kapitál získaný za 

prodej těchto akcií slouží jako externí zdroj financování podniku. 

• Obligace – tento dlouhodobý cenný papír vyjadřuje závazek emitenta vůči 

majiteli. Má určitou dobu splatnosti a je zde předem stanovený úrok. 

Existuje celá řada obligací a liší se podle emitenta (podnikové, bankovní, 

státní), podle úroku (s pevným úrokem, s proměnlivým úrokem, 

bezúročné), nebo podle způsobu emise (veřejná emise, soukromá emise). 

• Úvěr  – je ekonomická forma dočasného postoupení částky v peněžní nebo 

zbožové formě jedním subjektem druhému s tím, že mu bude částka 

vrácena a zaplacen úrok. Cenou úvěru je tedy úrok. Úvěry se mohou dělit 

na bankovní úvěry a dodavatelské úvěry. Odlišují se dobou splatnosti, výší 

úrokové sazby a dalšími smluvními podmínkami. Chce-li firma získat 

nějakou formu úvěrů, musí většinou svůj záměr podložit, aby měla firma 

jistotu, že bude splácen úrok.  

3.4.3. Finance z EU 

Po vstupu do EU se podnikům v ČR naskytuje možnost získat finanční podporu 

z fondů Evropské unie. Hlavními zdroji těchto dotací jsou strukturální fondy. 

 „Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a 

sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky 

určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich 

regiony.“12 

Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy: 

• Strukturální fondy:     

o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

o Evropský sociální fond (ESF) 

• Fond soudržnosti (FS) 
                                                           
12

 Strukturalni-fondy.cz [online]. 2011 [cit. 2011-03-04]. Informace o fondech EU. Dostupné z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU>. 
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3.4.3.1. Operační program Podnikání a inovace 

Díky tomuto programu by podnikatelský záměr mohl získat podporu na vznik 

firmy a na její marketingovou činnost. Řídícím orgánem Operačního programu 

Podnikání a inovace (OP PI) je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Odbor 

Strukturálních fondů. Zprostředkujícími subjekty jsou Agentura pro podporu podnikání 

a investic CzechInvest a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). 

„Operační program Podnikání a inovace je zaměřen na podporu rozvoje 

podnikatelského prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikání, 

zkvalitnění infrastruktury a služeb pro podnikání, navazování spolupráce mezi podniky 

a vědeckovýzkumnými institucemi i urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do 

výrobní sféry. Program podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, zvýšení 

inovačního potenciálu firem, zavádění nových technologií, výrobků a služeb a 

využívání obnovitelných zdrojů energie. Cílem je také podpořit malé a střední podniky 

při vstupu na zahraniční trhy. 

Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 

činí 3,04 mld. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 85 

% z celkových veřejných výdajů.“13  

Finanční prostředky jsou alokovány na sedm prioritních os: 

1. Vznik firem 

2. Rozvoj firem 

3. Efektivní energie 

4. Inovace 

5. Prostředí pro podnikání a inovace 

6. Služby pro rozvoj podnikání 

7. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit 

spojených s řízením programu) 
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 Kraj-jihocesky.cz [online]. 2011 [cit. 2011-03-04]. Operační program Podnikání a inovace. Dostupné z 
WWW: <http://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1294&par[lang]=CS>. 
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3.4.3.2. Integrovaný operační program 

„Jedním z programů, jejichž prostřednictvím lze v programovém období 2007-

2013 získat dotaci z fondů Evropské unie, je Integrovaný operační program  

Cílem IOP je modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti veřejné 

správy a navazujících veřejných služeb a územního rozvoje jako předpokladu pro 

vytvoření moderní občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR 

jako celku. 

IOP je realizován prostřednictvím devíti prioritních os, z toho šest prioritních os 

(PO-1a, PO-2, PO-3, PO-4a, PO-5 a PO-6a) umožňují podporu v regionech spadajících 

do cíle Konvergence. Tři prioritní osy (PO-1b, PO-4b a PO-6b) umožňují podporu 

v regionu cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.“14  

3.4.3.3. Regionální operační program NUTS 2 Jihozápad 

Tento operační program je jedním z regionálních operačních programů, který je 

organizován podle Evropského fondu regionálního rozvoje. Hlavní využití toho 

programu se zaměřuje na soudržnost Jihočeského a Plzeňského kraje. 

 Prostřednictvím vybraných prioritních os a oblastí podpory se zaměřuje na 

zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity tohoto regionu v rámci dlouhodobého 

rozvoje a udržitelného zvyšování kvality života. 

 Nás zajímá oblast podpory – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. 

Cíle této podpory 

• zvýšit využití potenciálu prostřednictvím zlepšení infrastruktury pro cestovní 

ruch 

•  posílit provázanost aktivit cestovního ruchu 

• zvýšit využití dopravy šetrné k životnímu prostředí 

• rozšířit nabídku aktivit pro trávení volného času 

• zvýšit kvalitu poskytovaných služeb 

U poskytování těchto všech podpor se musí počítat se spoluúčastí, která bývá u 

podnikatelských subjektů až do výše 50 % u veřejných subjektů až do 90 %.   
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 Strukturalni-fondy.cz [online]. 2011 [cit. 2011-03-04]. Integrovaný operační program. Dostupné z 
WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/iop>. 
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Dále se při podávání žádostí musíme řídit určitými instrukcemi, které jsou 

vytvořeny a jsou dostupné u organizací zprostředkovávající tyto podpory. K tomu, aby 

subjekty získali podporu, musí nejprve o ni zažádat, nejčastěji elektronickou podobou a 

po-té doložit svou žádost prostřednictvím různých dokumentací. Budeme-li žádat o 

dotaci na realizaci prostor k podnikání, musíme to doložit stavební dokumentací nebo 

nájemní smlouvou, která nás informuje o majetkoprávním uspořádání. 

Tyto podpory jsou různě rozdělené a různé podnikatelské subjekty mají různé 

náležitosti při podávání žádostí o dotaci a je nutné se poradit se subjekty, které podávají 

informace a zprostředkovávají informace ohledně dotací. 

Samotné podání žádosti nám nezaručuje, že opravdu dostaneme peníze. Obvyklá 

doba, než zjistím výsledek, je 6 měsíců a doba obdržení dotací je po 8 měsících. 

Nejdříve tedy musím doložit realizovaný projekt fakturami a dalšími dokumenty. Po 

tomto procesu může být zpětně vyplacena dotace. Je to tedy značné riziko pro 

podnikatele.  

3.5. Cestovní ruch 

„Cestovní ruch je mezinárodně definován jako činnost osob cestujících do míst a 

pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený 

rok, za účelem trávení volného času, obchodu a za jinými účely nevztahujícími se k 

činnosti, za kterou jsou z navštíveného místa odměňováni.“15 

3.5.1. Formy cestovního ruchu 

Motivace v CR je souhrn vnitřních i vnějších podmětů vedoucích k účasti na 
cestovním ruchu. 

• Rekreační –  odpočinková forma, obnovení fyzických a duševních sil 

člověka. Zpravidla pobyt na jednom místě (z města na venkov, z nížiny do 

hor, z vnitrozemí k moři). Může být spojena i s aktivním pobytem v přírodě či 

se sportovními aktivitami.. 

• Turistický a sportovní -krátkodobé a dlouhodobé pobyty se sportovní náplní 

s cílem udržet a posílit kondici. 
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 Czso.cz [online]. 2011 [cit. 2011-03-04]. Cestovní ruch. Dostupné z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cestovni_ruch>. 
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• Zdravotně – orientovaný cestovní ruch - cesty do lázní nebo rekreačních 

center za účelem zlepšení zdravotního stavu pomocí léčebných procedur 

(koupelí, masáží, tělesných cvičení). 

 

• Kulturní a poznávací -poznávání kulturně – historických památek (hrady, 

zámky…), kulturních zařízení (museí, galerií), kulturních akcí (festivaly, 

folklórní akce) a kulturní krajiny (parků, zahrad). 

 

• Přírodní cestovní ruch - pobyt s poznáváním přírody, zejména nenarušených 

míst (přír.rezervace, národní parky, pralesy, pouště). 

 

• Venkovský cestovní ruch - vícedenní pobyty s rekreačními aktivitami na 

venkově (pěší turistika, pozorování přírody, vyjížďky na kole).  

 

• Vzdělávací cestovní ruch - účastníci motivováni získáním znalostí a 

dovedností (něco se naučit, poznat) Program pobytu přizpůsoben např.výuce 

jazyků. 

 

• Kongresový cestovní ruch - zájem odborníků setkat se se svými kolegy a 

získat nové informace a vyměnit si zkušenosti. 

 

• Cestovní ruch se společenskými motivy - navázání kontaktu s lidmi, získání 

přátel a poznání života určité skupiny lidí.16 

3.5.2. Šumava 

Šumava je v současnosti jedním z nejnavštěvovanějších lokalit v ČR. Navštěvují 

ji turisté po celý rok, ale převládá zájem o letní a zimní sezonu. Tento zájem se každým 

rokem zvětšuje a dokládají to i statistické informace. 

Do oblasti Šumavy přicházejí v naprosté většině tuzemští turisté, ze zahraničních 

převládají Němci a Holanďané. Dalšími cizinci, kteří se podílí na celkové návštěvnosti, 

jsou pak Rakušané, Američané a Slováci. Z tuzemských turistů jsou to převážně lidé z 
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 Czechtourism [online]. 2011 [cit. 2011-04-06]. Cestovní ruch. Dostupné z WWW: 
<http://www.czechtourism.cz/didakticke-podklady/1-charakteristika-a-vyznam-cestovniho-ruchu-v-
cesku/>. 
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Českobudějovicka a Plzeňska. Pro většinu z nich je pobyt na Šumavě spojen s 

dovolenou nebo prázdninami. 

„Sledované lokality v Národním parku Šumava v loňském roce navštívilo téměř 

950 tisíc turistů (viz. Příloha č. 6). Nejnavštěvovanější lokalitou Šumavy byla Jezerní 

slať, kterou v loňském roce vidělo přes 109 tisíc osob, následuje Modrava s téměř 72 

tisíci a Vltavská cesta s 65 tisíci turistů. 

Do Informačních středisek Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti 

Šumava - Idiny Pily, Rokyty, Březníku, Kvildy, Poledníku, Kašperských Hor, 

Alžbětína, Svinné Lady, Českých Žlebů, Stožce a do Muzea ve Vimperku - zavítalo v 

roce 2010 skoro 205 tisíc turistů. 

Proč lidé navštěvují Šumavu? V první řadě dominuje pobyt v krásné a zachovalé 

přírodě, následuje objevování dříve zakázaných a nepřístupných míst, ale i hledání klidu 

a pohody. U turistů, jejichž věk je v rozmezí od 26 do 49 let, je převažujícím důvodem 

návštěvy Šumavy sport a relaxace, ale také návrat na místa, odkud pocházeli rodinní 

příslušníci. 

Nejčastějším dopravním prostředkem, který lidé pro návštěvu Šumavy zvolí, je 

automobil, dalším pak autobus, vlak a kolo. Hlavní letní aktivitou návštěvníků je 

především cykloturistika. Následuje pěší turistika, vodní sporty a koupání, poznávací 

turistika a další aktivní sporty. V zimě pak lyžování, zimní sporty, pěší turistika a 

wellness. 

Pro rozvoj cestovního ruchu na Šumavě má Národní park Šumava veliký 

význam, a to především kvůli tomu, že nabízí ideální podmínky pro volnočasové 

aktivity.“17 

3.6. Provozování cestovní kanceláře a agentury 

Aby mohla zamýšlená firma poskytovat produkty spojené s cestovním ruchem, 

musíme mít v předmětu podnikání u naší firmy cestovní agenturu nebo kancelář. 

Kancelář může poskytovat a organizovat různé kurzy či zájezdy trvající déle než 24 

hodin. Podmínkou je však získání koncesované živnosti, o kterou se musí zažádat u 
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 Npsumava.cz [online]. 2011 [cit. 2011-03-04]. Návštěvnost Národního parku Šumava v loňském roce. 
Dostupné z WWW: <http://www.npsumava.cz/cz/1557/1895/clanek/navstevnost-narodniho-parku-
sumava-v-lonskem-roce/>.  
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živnostenského úřadu. Ten poté vydá rozhodnutí o udělení koncese neboli povolení 

provozovat tuto činnost.  

„Tato činnost spočívá v organizování, nabízení a prodeji zájezdů. Dále lze rovněž 

nabízet, prodávat a zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu. V 

rámci živnosti lze dále prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména 

vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty apod.“18  

Základní rozdíl mezi cestovní agenturou a kanceláří je takový, že cestovní 

agentura nemůže organizovat zájezdy delší než jeden den, zatímco cestovní kancelář 

může kombinovat, organizovat a prodávat zájezdy trvající více dní. Cestovní agentura je 

živnost volná, tedy nepotřebuje doložit odbornou způsobilost. Na získání koncesované 

živnosti, která je nutná k provozování cestovní kanceláře, je povinností doložit 

odbornou způsobilost.  
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 Businessinfo.cz [online]. 2011 [cit. 2011-03-04]. Provozování cestovní kanceláře. Dostupné z WWW: 
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/cestovni-ruch-volny-cas-jkm/provozovani-cestovni-
kancelare/1001828/54435/>. 
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4. METODOLOGIE 

Při zpracování této bakalářské práce byly aplikovány metody analýzy prostředí 

podniku a finanční analýzy. K těmto metodám byly vyhledány především externí zdroje 

sekundárních dat. Byly použity údaje z jiných marketingových výzkumů a ze 

statistického úřadu. 

4.1. Analýzy prostředí podniku 

K analýze vnitřního a vnějšího prostředí firmy slouží velké množství metod. V mé 

práci vypracuji SWOT analýzu, PEST analýzu a analýzu konkurence. 

4.1.1. SWOT analýza 
Pro přehlednou analýzu interního a externího prostředí firmy, která je nutná pro 

vytvoření strategie budoucího způsobu řízení společnosti je využívána SWOT analýza. 

Tato metoda funguje na principu zařazování interních a externích faktorů vlivů do 4 

oblastí. Těmito oblastmi jsou silné a slabé stránky, příležitosti a rizika. 

4.1.1.1. Interní vlivy 
 

• S – Strenghts (silné stránky) 

• W – Weaknesses (slabé stránky) 

 

„Mezi oblasti, které je nutné zvážit z hlediska silných a slabých stránek patří 

finanční postavení podniku, výzkum a vývoj, výrobková politika, výrobní kapacity a 

jejich flexibilita, úroveň managementu, organizace firmy, napojení na infrastrukturu a 

image firmy či výrobky.“19 

4.1.1.2. Externí vlivy 
 

• O  - Opportunities ( příležitosti)  

„Příležitosti jsou ve většině případů chápany jako jednak jako příležitosti, které 

pomohou firmě neutralizovat hrozby, jednak jako růstové rozvojové příležitosti 

vyplývající z charakteru okolí. Ve druhém případě bude charakter příležitostí závislý na 
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 VEBER, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2. Aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada 
Publishing. 2008. s. 534 . 
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tom, zda půjde o odvětví ve fázi zralosti, odvětví na sestupu, nebo zda půjde o 

mezinárodní či dokonce globální trhy.“20  

 

• T – Threats (hrozby)  

„Při analýze budoucích hrozeb okolí je třeba vycházet jak z hrozeb makro, tak i 

mikrookolí firmy. Je nesporné, že prosazující se globalizace značně rozšiřuje hranice 

relevantního okolí. Mezi typické hrozby patří vysoká diferenciace v odvětví, státní 

regulace, know-how, které se v odvětví používá, velký počet konkurujících firem, stejně 

velké konkurující firmy, pomalý růst odvětví, hrozba substitučních výrobků a hrozba 

vstupu nového výrobce.“ 21 

Jednoduchá přehlednost a logické členění nám poskytují závěry k možnému 

budoucímu rozhodování v dalších podnikatelských aktivitách obzvláště v otázce 

stanovení firemní strategie. Tato analýza by neměla skrývat žádné informace a pravdivě 

informovat investory, protože pravdu by investor dříve nebo později objevil. 

„Kombinací příležitostí a hrozeb okolí a silných a slabých stránek firmy pak 

vznikají různé varianty budoucího strategického chování, přičemž vždy je nutné vzít 

v úvahu, že jde o budoucí vývoj, tzn. že jak silné a slabé stránky, tak i příležitosti a 

hrozby je nutno chápat dynamicky, zvažovat alternativy budoucího růstu, stagnace nebo 

možného zhoršení těchto faktorů.“22 

V této práci bude SWOT analýza použita jako nástroj k důkladnému zmapování 

faktorů působících v prostředí společnosti, a to jak interních, tak externích. Kvalitativní 

výsledky analýzy mohou být pro firmu základem při stanovování strategie firmy. 

4.1.2. PEST analýza 

„Analýza PEST vychází z bližší specifikace skutečností důležitých pro vývoj 

vnějšího prostředí organizace a posuzuje se při ní, jakým způsobem se tyto faktory mění 

v čase. Poté se odhaduje, do jaké míry se v důsledku těchto změn zvyšuje či snižuje 
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 VEBER, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2. Aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada 
Publishing. 2008. s. 533. 
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 VEBER, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2. Aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada 
Publishing. 2008. s. 533. 
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 VEBER, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2. Aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada 
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jejich důležitost.“23 Základními oblastmi analýzy jsou politicko-právní faktory, 

ekonomické faktory, sociální faktory a technické faktory. 

4.1.2.1. Politicko-právní faktory 

• politická orientace vládní reprezentace 

• antimonopolní opatření 

• politika zdanění 

• liberalizace zahraničních vztahů 

• sociální politika 

• legislativa podnikatelského sektoru 

• legislativa ochrany životního prostředí 

4.1.2.2. Ekonomické faktory 

• trendy vývoje HDP 

• stav ekonomiky s ohledem na hospodářský cyklus 

• míra inflace 

• úrokové sazby 

• míra nezaměstnanosti 

4.1.2.3. Sociální faktory 

• demografický vývoj 

• vývoj životní úrovně obyvatelstva 

• míra vzdělanosti 

• sociální legislativa 

• mobilita pracovní síly 

 

4.1.2.4. Technické faktory 

• vládní podpora vědy a techniky 

• trendy v inovacích produktů 

• trendy ve vývoji technologií24 
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 VEBER, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2. Aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada 
Publishing. 2008. s. 537. 
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 VEBER, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2. Aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada 
Publishing. 2008. s. 537. 
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Tímto druhem analýzy lze vygenerovat poměrně velké množství dat, je proto 

vhodné si tyto informace v rámci jednotlivých faktorů systematizovat a pozornost 

věnovat těm nejdůležitějším. 

4.1.3. Analýza konkurence 

Účelem použití této analýzy je získání základních informaci z konkurenčního 

prostředí. Nejdříve je důležité vyčlenit firmy, které představují nebo by mohly 

představovat konkurenci. U těchto konkurenčních podniků se poté sleduje jejich cenová 

politika, výrobková politika, filosofie a další užitečné informace, které nám poskytují 

přehled o konkurenčních strategiích. Na analýzu konkurenčního prostředí budou 

použity převážně informace z internetových stránek možných konkurentů a rozhovory 

s odborníky z podnikatelského prostředí v lokalitě podnikání. 

4.2. Finanční plán 

Ve finančním plánu budou vypracovány základní účetní výkazy, které poskytují 

přehled o finančním vývoji firmy během určitého období. Dále tyto výkazy poskytují 

informace o potřebném kapitálu k založení podniku a další ekonomické ukazatele, které 

jsou důležité především pro externí uživatele tohoto plánu. Tento plán tedy poskytuje 

informace o současné, ale i o budoucí finanční situaci. Poskytuje nám náhled na 

předpokládanou dobu návratnosti investic a všech finančních toků ve firmě. K těmto 

cílům finančního plánování se používá celá řada finančních nástrojů nebo poměrových 

finančních ukazatelů. Pracuje se s různými výpočty, plánuje se rozvaha, výkaz zisků a 

ztrát a cash-flow.  

4.2.1. Rozvaha 

„Rozvaha zachycuje stav majetku podniku (aktiv) na jedné straně a zdrojů jeho 

krytí (pasiv) na straně druhé k určitému časovému okamžiku. Struktura aktiv bývá 

označována jako majetková struktura podniku. Zdroje krytí tvoří strukturu podnikového 

kapitálu, ze kterého je majetek financován, někdy bývá označována jako finanční 

struktura. Základní bilanční rovnice rozvahy znamená, že AKTIVA = PASIVA.“25 

                                                           
25

 DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. Upravené vydání. Praha: Ekopress. 2008. s. 
49. 
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4.2.2. Výkaz zisku a ztráty 

„Výkaz zisku a ztráty slouží ke zjišťování výše a způsobu tvorby složek výsledků 

hospodaření. Výkaz zisku a ztráty zahrnuje náklady a výnosy za běžné období. 

Zjednodušeně lze podstatu výkazu zisku a ztráty vyjádřit vztahem, že NÁKLADY – 

VÝNOSY = VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ.“26 

4.2.3. Výkaz cash flow  

Tento výkaz slouží k zachycení toku hotovostních peněz za určité období. 

Znamená to tedy, že se zaznamenávají příjmy a výdaje, které vyjadřují reálný tok peněz 

ve firmě. V podnikové praxi je tento výkaz velmi důležitý a určuje schopnost firmy 

generovat peníze. Cash flow se dělí na finanční, investiční a provozní činnosti. Za 

peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti, peníze na cestě a peněžní prostředky 

na účtu.  

4.2.4. Poměrové ukazatele 

 Tyto ukazatele nám poskytly rychlý obraz o předpokládaných finančních 

charakteristikách naší firmy. Poměrové ukazatele se vyznačují tím, že základem jejich 

počtu je podíl dvou absolutních ukazatelů, které vycházejí z některých účetních výkazů. 

4.2.4.1. Rentabilita vlastního kapitálu  

  Tento ukazatel vypovídá o tom, zda kapitál přináší dostatečný výnos. Tento 

ukazatel je také velice důležitý pro investory, neboť bude-li jeho hodnota příliš nízká, 

bude investor svůj kapitál investovat do jiného projektu. ROE je zkratka pro tento 

ukazatel. Výpočet: zisk / vlastní kapitál. 

4.2.4.2. Návratnost investic 

Někdy bývá označován jako poměr vydělaných peněž k penězům investovaným. 

Ukazatel je znám pod zkratkou ROI. Výpočet:  výnosy/ investice * 100 

  

                                                           
26

 DLUHOŠOVÁ, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku. 2. Upravené vydání. Praha: Ekopress. 2008. s. 
54. 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST – PODNIKATELSKÝ PLÁN 

V teoretické části jsem popsal důležité informace, které mají velký význam pro 

následující praktickou část. V té se budu zabývat založením fiktivního podniku a budu 

se snažit co nejvíce přiblížit reálnému vyobrazení této problematiky. 

Pocházím ze Šumavy z okolí lyžařského areálu Zadov a již delší dobu přemýšlím 

nad zlepšením zdejších služeb. Ubytovací a ostatní služby jsou na průměrné úrovni, to 

ale dnešnímu zákazníkovi zcela jistě nestačí. Převážná většina turistů jezdí prožít 

aktivní dovolenou na Šumavu. Již čtvrtým rokem pracuji jako instruktor v lanovém 

centru na Zadově a z vlastního pozorování jsem zjistil, že nabízené služby jsou 

nedostatečné. Nachází se zde mnoho možností, jak využít volný čas, avšak tyto aktivity 

nejsou žádným způsobem organizovány. Cestovní ruch v této oblasti poskytuje velký 

potenciál na realizaci mého podnikatelského záměru založit zážitkovou kancelář, která 

bude tyto aktivity organizovat, nabízet a prodávat. 
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5.1. Titulní strana 
 

  

Král Šumavy s.r.o.  

Podnikatelský plán 

  

Organizace: Král Šumavy s.r.o. 

Obor podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkování 

obchodu a služeb, provozování cestovní agentury, pořádání 

tělovýchovných kursů 

Sídlo organizace: Zdíkov 314, Zdíkov, 384 72 

Kontaktní osoba: Tomáš Marko 

Telefon: 728 441 321 

www: http://kralsumavy.cz 

e-mail: info@kralsumavy.cz 

 

 

Ve Zdíkově dne 10. března     ………………………… 

  Jednatel společnosti 

  Tomáš Marko 

 Veškeré informace uvedené v tomto podnikatelském plánu jsou považovány za 

důvěrné. Jeho kopírování, šíření nebo předávání třetím osobám je podmíněno 

souhlasem jednatele organizace Král Šumavy s.r.o. . 
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5.2. Stručný přehled 

Účelem tohoto podnikatelského plánu je poskytnout důvěryhodné informace, 

které potvrdí realizovatelnost podnikatelského záměru. Tyto informace mohou posloužit 

jako podklady k získání dotací na vznik firmy. Podmínkou k získání dotací z regionální 

rozvojové agentury je poskytnutí podrobné dokumentace, která potvrdí, že naše 

podnikání bude ziskové, prospěšné celému regionu a podpoří dobré jméno Šumavy. 

Dalším důležitým předpokladem je prokazatelně doložené využití získaných dotací 

v rámci sjednaných podmínek. Dále bude tento dokument sloužit k budoucímu rozvoji 

firmy a možnému získání úvěru. 

Náš zájem o podnikání vyplývá z přesvědčení, že naše záměry mají reálnou šanci 

na úspěch. To znamená, že podnik bude generovat zisk, bude konkurenceschopný a 

bude vytvářet dobré vztahy se zákazníky.  

Podnikatelský plán představuje podnikatelský záměr nově vznikající firmy Král 

Šumavy s.r.o., která vznikne dne 1.1.2012 zápisem do obchodního rejstříku. Společnost 

bude založená dvěma společníky sepsáním společenské smlouvy formou notářského 

zápisu.  Společný vklad bude 1 200 000 Kč, přičemž každý vloží 600 000 Kč. Oba 

společníci budou zároveň jednateli této společnosti. Pro formu s.r.o. jsem se rozhodl, 

protože firma ručí svým majetkem, nikoli majetkem zakladatele a hlavně má mnohem 

větší přístup k finančním produktům nabízených finančními institucemi nebo jinými 

finančními subjekty. Sídlo organizace bude hlášeno na jednoho ze společníků, avšak 

místo podnikání bude v prostorách, které budou pronajaty od obce Zdíkov. Tyto 

prostory budou sloužit jako prodejní kancelář a zároveň jako prostory ke skladování 

používaného materiálu. Za tyto prostory si nájemce žádá nájem ve výši 10 000 Kč 

měsíčně.  

Společnost bude provozována jako cestovní agentura a bude nabízet produkty se 

zaměřením na využití volného času na Šumavě. Konkrétně v oblasti Zadov, Kvilda a 

Kašperské hory. Hlavním produktem bude organizovaná turistika, cyklovýlety a široká 

škála zážitků. Tyto produkty bych chtěl oživit moderními sportovními aktivitami, které 

jsou pro dnešní turisty velice atraktivní. Služby se budou především zaměřovat na 

aktivní turisty, seniory a rodiny s dětmi. Konkurence v této oblasti Šumavy není vysoká 

a představuje velký potenciál prosadit se v tomto odvětví. Cestovní agentura je živností 
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volnou, proto není nutné dokládat odbornou způsobilost. V budoucnu se však plánuje 

přechod k cestovní kanceláři.  

Cílem podniku je ziskovost firmy, prosadit se na trhu atraktivními službami a 

zaujmout první místo v poskytování služeb spojených s organizováním volného času 

v této oblasti. V delším časovém horizontu se nabízí možnost přejít k provozování 

cestovní kanceláře a nabízet komplexní služby spojené s ubytování, dopravou a 

samotným programem pro turisty. 

Základní kapitál činí 1 200 000 Kč a bude sloužit k nákupu především movitého 

majetku, k zaplacení mezd zaměstnancům a nájmu prostor k podnikání.  

5.3. Klí čové osobnosti firmy 

Společnost založí dva společníci, jejichž společným zájmem jsou různé sportovní 

aktivity, ale i zájem o kulturu a společnost v oblasti Šumavy. Tito společníci povedou 

podnik a budou vlastnit stejný podíl ve firmě. 

Tomáš Marko 

• narozen 5.10.1988 ve Vimperku, 

• student 3. ročníku na FTVS UK, obor Management tělesné výchovy a 

sportu, 

• pracovní zkušenosti: plážový plavčík v USA, instruktor lyžování, 

instruktor lanových překážek, organizace teambuildingových aktivit 

• záliby: cestování, sporty všeho druhu (cyklistika, pěší turistika, vodní 

turistika, lyžování, lezení a další outdoorové aktivity), 

• jazyky: čeština, němčina, angličtina, 

• kurzy: plavčík, instruktor lanových překážek, instruktor lyžování, 

instruktor snowboardingu, kurz první pomoci, řidič sk. B.. 

Zodpovědnost za činnosti: 

• administrativní činnost spojená s provozem společnosti, 

• obchodní zástupce, 

• řízení zaměstnanců, 

• kontrola kvality nabízených služeb, 
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• organizace a vedení nabízených služeb. 

Petr Špika 

• narozen 22.3.1983 ve Strakonicích 

• v roce 2009 dostudoval FEL ČVUT, obor Měření a přístrojová technika 

• pracovní zkušenosti: projektant staveb (Island), vedení zájmových kroužků 

• záliby: cestování, elektrotechnika, různé sporty ( motosporty, cyklistika, 

moderní formy lyžování, outdoorové aktivity) 

• jazyky: čeština, němčina, angličtina 

• kurzy: řidič sk. B, počítačové kurzy 

Zodpovědnost za činnosti: 

• marketing 

• komunikace se zákazníky 

• tvorba a správce internetových stránek 

• vedení účetnictví 

• prodej v kanceláři 

• průvodcovská činnost 

Další zaměstnanci 

 Další zaměstnanci budou instruktoři nabízených aktivit s příslušnými kurzy a 

praxí, kteří budou pracovat na dohodu o provedení práce. Především to budou zkušení 

instruktoři z řad Horské služby a učitelé ze sportovního gymnázia. Předpokládám 

vytvoření seznamu okolo 10 instruktorů, kteří budou schopni se přizpůsobit časům 

konání výletů a různých aktivit.  

5.4. Podnikatelský záměr 

Mým záměrem je založení nové firmy Král Šumavy s.r.o., která bude působit 

v oblasti využití volného času na Šumavě. Firma bude nabízet kurzy, které budou 

modifikované v závislosti na zákaznících a budou v nich použité nové moderní 

atraktivní činnosti. Např. nordicwalking, agroturistika, slackline nebo geocaching. Dále 

se bude zabývat zprostředkováním atraktivních zážitků pro všechny, tematickými 

programy, teambuilding a prodejem sportovního zboží. Zároveň bych chtěl kombinovat 
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klasické sportovní činnosti s  programem (GPS vyhledávání, historické postavy, 

teamové hry a další kulturní programy). 

Na tomto trhu působí některé firmy, ale jen okrajově. Výhodou této firmy je, že se 

bude specializovat převážně na tuto oblast Šumavy a spolupracovat s místními 

poskytovateli služeb. Hlavní konkurenční výhodou však bude nabídka kvalitních kurzů 

a aktivit, které nikdo v této lokalitě nenabízí nebo jsou velmi málo známé. 

Stálými zaměstnanci budou oba společníci, kteří v případě volného času budou 

zároveň instruktoři některých kurzů. Velké požadavky jsou kladeny na kvalitu 

instruktorů. Převážná většina z nich budou členové Horské služby. Většina členů působí 

v tomto oboru jako dobrovolníci, avšak mají povinně absolvované speciální kurzy, které 

ideálně využijí jako instruktoři při pořádání těchto kurzů a zážitků. Proto bude většina 

zaměstnanců najímána z tohoto prostředí, čímž i reprezentativnost těchto zaměstnanců 

bude velmi kvalitní a důvěryhodná pro zákazníky. 

Firma by ráda oslovila segment mladých sportovně založených lidí, rodiny 

s dětmi, zahraniční turisty a nově rostoucí segment seniorů. V delším časovém 

horizontu bude firma nabízet širokou škálu produktů a služeb pro všechny turisty, ale i 

místní občany, u kterých také roste možnost využití svého volného času. Do budoucna 

je součástí strategie společnosti zaměřit se na organizaci a poskytování teambuildingů 

pro firmy z celé ČR. 

Prezentovat se firma bude prostřednictvím své internetové stránky, kterou jeden 

ze společníků vytvoří a bude se starat o její vývoj. Využití této stránky bude široké a 

zaměří se také na e-marketing, který je nedílnou součástí v dnešní moderní době. 

Založení profilu na Facebooku a propojení s internetovou stránkou je moderní forma 

prezentace své firmy. Organizace kurzu by také probíhala za pomoci Facebooku, kde by 

zákazníci viděli ostatní účastníky kurzu a mohli spolu případně navázat kontakt a 

seznámit se. Dále se firma bude prezentovat i na zahraničních veletrzích a pokusí se 

navázat spolupráci se zahraničními cestovními kancelářemi. 
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5.4.1. Ukázka cyklistického výletu s programem 

Cyklistické výlety s průvodcem a zábavným programem. Po cestě krásnými 

šumavskými cyklostezkami uděláte několik zastávek a vyzkoušíte zajímavé a zábavné 

aktivity, jako je geocaching nebo slackline. Cyklovýlety jsou přizpůsobeny rodinám s 

dětmi, skupinám přátel i horlivým cyklistům! 

Program:  

1. Žlutý okruh – přibližně hodinový výlet s průvodcem po asfaltové lesní cestě, krásný 

výhled na Šumavské vrcholy a slatě, vhodné i pro menší děti. Cestou geocaching 

hledání skrytých pokladů, slackline nebo jiné aktivity. 

2. Červený okruh – přibližně 3 hodiny trvající výlet s průvodcem po polní, lesní a nové 

cyklostezce podél Vydry až k Turnerově chatě. Cestou geocaching hledání skrytých 

pokladů, slackline a další aktivity. 

Termín:  Dle dohody. 

Cena: Žlutý okruh: 120 Kč / osoba.  

Červený okruh: 220 Kč / osoba. 

5.4.2. Ukázka adrenalinového zážitku 

Program: Adrenalin na stromech 

1. Vysoké lanové překážky. Prolezte lanové centrum na Zadově křížem krážem. 

Překonejte dva nezávislé okruhy lanových překážek, zavěšených až ve 12-ti metrové 

výšce. Lanové přechody a dřevěné lávky se střídají s úchvatnými přejezdy. Dostanete 

šanci užít si výšku, překonat svůj strach a užít si Šumavu zcela neobvyklým způsobem. 

2. Nízké lanové překážky. Program pro děti, kterým se nahoru přeci jenom nechce nebo 

pro ty, které mají na lezení ve výškách ještě trochu času. Lezec dostane celotělový 

úvazek a bude se jistit podobně jako na vysokých překážkách. Těm nejmenším 

pomohou ze země rodiče. 

Termín:  Dle dohody. 

S sebou: Sportovní oblečení, pití. 

Cena: Vysoké lanové překážky: 300 Kč / osoba (2,5 hod délka programu) 

 Nízké lanové překážky: 100 Kč / osoba (1 hod délka programu) 
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5.5. Analýza okolí podniku  

5.5.1. PEST analýza 

V této analýze odhaduji předpokládaný vývoj a změny faktorů působících z 

vnějšího prostředí v čase. 

Politicko-právní faktory  

 S ohledem na současnou nestálou situaci ve vládě, myslím tím nově navrhované 

důchodové reformy a změny DPH, nelze zcela jistě odhadnout, jaké důsledky s sebou 

tyto reformy přinesou. Zvýšení DPH u služeb v cestovním ruchu  bude nepochybně 

doprovázeno zvýšením cen poskytovaných služeb, což je zcela evidentně negativní 

aspekt. To povede ke snížení poptávky v cestovním ruchu a v konečném důsledku 

k nižšímu příjmu poskytovatelů těchto služeb. Ti by v této situaci neměli dostatek 

finančních prostředků k investování a vedlo by to ke snížení kvality nabízených služeb. 

 Další nestálá situace panuje ve vedení NP Šumava a přístupu k budoucímu 

vývoji parku. V nedávné době byl povolen vstup do některých zón, které nebyly 

přístupné veřejnosti, což zcela jistě zvedlo atraktivitu této oblasti. Avšak velkým 

tématem se stal boj s kůrovcem, který devastuje zdejší lesy. Vedení se dříve rozhodlo, 

že ponechá přírodu přirozenému vývoji, avšak v současné době se uvažuje o vytěžení 

těchto zdevastovaných ploch. To by zřejmě mělo vliv na návštěvnost parku. Nelze zcela 

jistě říct, zda negativní nebo pozitivní. Faktorem, který může také ovlivnit návštěvnost 

oblasti je otázka povolení splavnosti Vltavy v horním toku. 

Ekonomické faktory 

 Existuje několik ekonomických faktorů, které přímo ovlivňují vývoj podniku. 

Působení těchto externích faktorů má v současnosti velký význam. Finanční krize 

postihla spotřebitele, kteří se snaží šetřit své úspory. To vede ke snížení spotřebních 

výdajů, které by mohli přinést firmám větší zisk. Současnost naznačuje, že se ČR 

dostává z finanční krize a pokud se bude hospodářství vyvíjet stejně jako v minulém 

roce, nastává ideální situace založit firmu. Meziroční nárůst HDP v roce 2010 činí 

2,4 % a předpokládá se, že nadále poroste. Ovšem není vyloučeno, že se finanční krize 

projeví v další vlně. Prognózy jsou tedy pozitivní. 
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Tabulka 1: Vývoj vybraných ekonomických veličin  
Ukazatel 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
HDP (%) 1,9 3,6 4,5 6,3 6,8 6,1 2,5 -4,1 2,4 
Míra inflace (%) 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 
CZK/EUR 30,81 31,84 31,90 29,78 28,34 27,76 24,94 26,44 25,29 
Obecná míra 
nezaměstna. (%) 

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

Zdroj: Www.czso.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-01]. Makroekonomické údaje. Dostupné z WWW: 

<www.czso.cz>. 

Tabulka 2: Prognóza vývoje reálného HDP 

ukazatel    rok     ve výši 

Meziroční růst reálného HDP 

2010 2,4% 

2011 1,6% 

2012 3,0% 

Zdroj: cnb.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-01]. Prognóza vývoje reálného HDP. Dostupné z WWW: 

<http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html>. 

 

Sociální faktory 

 V souvislosti s ekonomickým rozvojem v ČR, ale i ve světě, stoupá zájem 

v oblasti využití volného času. S rostoucí mzdou rostou možnosti, jak tyto finance 

využít pro osobní spotřebu. V současné době roste nominální mzda, avšak růst reálné 

mzdy se nevyvíjí pozitivně. Názorný vývoj růstu mezd za posledních devět kvartálů v 

 ČR lze pozorovat na grafu zpracovaném Českým statistickým úřadem. 
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Obrázek 2: Vývoj růstu mezd za posledních devět kvartál ů v  ČR 

 
Zdroj: czso.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-01]. Vývoj růstu mezd. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/prace_a_mzdy_prace>. 

 

Negativní vývoj mezd přisuzuji reakci podnikatelského sektoru na finanční krizi. 

Lze tedy předpokládat, že bude-li se hospodářství vyvíjet podle prognóz, bude vývoj jak 

nominálních, tak i reálných mezd, rostoucí. 

Důležité je zmínit trend týkající se věkového rozložení obyvatelstva. Zvyšování 

životní úrovně má vliv na věkovou strukturu obyvatel. Se zvyšující se životní úrovní 

roste i průměrný věk populace. Roste tržní segment seniorů. Předpokládaný vývoj je 

nastíněn v následující tabulce. 
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Tabulka 3: Předpokládaný vývoj věkové struktury ČR 
 0-14 15-64 65+ 

2002 1 589 766 7 195 541 1 417 962 

2005 1 487 148 7 302 144 1 446 681 

2010 1 400 028 7 286 202 1 596 812 

2015 1 426 352 7 011 496 1 864 146 

Zdroj: czso.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-01]. Demografický vývoj. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide>. 

Technické faktory 

 V poslední době se podnikatelské subjekty snaží zaujmout novými službami 

v oblasti sportu a využití volného času. Vznikají nové formy sportovních aktivit nebo se 

upravují stávající, aby byli více atraktivní. Rozvíjí se také technologie a s ní i sportovní 

výbava. Na trhu se objevuje nové sportovní zboží a prodejci se snaží zaujmout 

zákazníky, kteří jsou přesvědčováni, aby šli s dobou a koupili si ho. 

 V oblasti využití volného času a zážitků se stává atraktivním to, co je nové nebo 

se tak často nevyskytuje. Do těchto aktivit bych zařadil nordic-walking, geocaching, 

lanové překážky, zorbing, kiting, sněžnice, skalpy, skákací boty a mnohé další. K těmto 

aktivitám je potřeba speciální vybavení, které se neustále zdokonaluje a vyvíjí. 

Například GPS navigace. 

 S rozvojem technologií nelze opomenout internet. Nabízení služeb skrze toto 

médium má velký potenciál obzvláště u mladší generace. Na vytvoření internetové 

stránky, tak aby měla ideální vzhled, snadnost použití, a aby se zobrazovala na prvních 

místech ve vyhledávači, potřebujeme odborné znalosti. Využití stránek na online prodej 

a e-marketing nabývá v současné době velkého významu. Na internetu se stále častěji 

objevují nové marketingové nástroje. Uplatňují se hromadné nákupy se slevou, různé 

aukční portály a další formy. Tyto marketingové nástroje nabízejí velmi dobrou formu 

prezentace a možnost online prodeje služeb. 

Velkého významu nabývá nový fenomén Facebook. Tato sociální sít pohltila 

všechny věkové kategorie. Lidé dobrovolně, někdy i nevědomě, sdělují informace, které 

lze použít při tvorbě reklamy a zacílení na požadovaný tržní segment. Společnosti zde 
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prezentují své služby a produkty na založených firemních stránkách. Návštěvníci se 

mohou stát fanoušky těchto stránek a dostávat informace o nabídce služeb či speciálních 

akcí. Mohou se také navzájem seznámit a tvořit skupiny, které by měli zájem o určitý 

kurz. Firma pak může flexibilně reagovat na požadavky zákazníků a vytvořit nabídku 

služeb na míru. Uživatelů Facebooku v České republice bylo k prosinci 2010 bezmála 

3 miliony. 

 

Obrázek 3: Uživatelé Facebooku v ČR; 2010 celkem a podle pohlaví (v tis.) 

 

Zdroj: czso.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-01]. Uživatelé Facebooku v ČR. Dostupné z WWW: 
<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/1_uzivatele_facebooku_v_ceske_republice>. 

 

Obrázek 4: Věková struktura uživatelů Facebooku v ČR v červenci a prosinci 2010 

Zdroj: czso.cz [online]. 2011 [cit. 2011-04-01]. Uživatelé Facebooku v ČR. Dostupné z WWW: 

<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/1_uzivatele_facebooku_v_ceske_republice>. 

5.5.2. Analýza konkurence 

Na našem trhu působí hned několik agentur a kanceláří, které poskytují zážitky. 

Avšak jen málo z nich poskytuje kurzy či zážitky v lokalitě, kde bude působit naše 

firma. Některé agentury nabízí pobyty na Šumavě, ale v jejich nabídce je zahrnut pouze 

pobyt, nikoliv nabídka volnočasových aktivit. Výjimečně se zde objevují poskytovatelé 

zážitků, kteří nabízí rafting, zorbing či jízdu na koni. Jsou to však většinou 
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provozovatelé těchto služeb. Zde je velký prostor pro jednání o spolupráci ze strany naší 

agentury jako zprostředkovatele zážitku. Jejich propagace je velice slabá, a aby se 

zákazník dozvěděl o těchto aktivitách, musí navštívit infocentrum nebo být 

v bezprostřední blízkosti té určité služby. Jako hlavní konkurenci spatřuji v těchto 2 

firmách: 

• Yellow Point spol. s r.o. - je sportovní a vzdělávací agentura se sídlem ve 

Špindlerově Mlýně a působí nejen po celé České republice (nejblíže Kašperské 

hory), ale i v zahraničí. Na trhu působí již 10 let. Hlavní náplní jejich činnosti je 

příprava a realizace sportovních, vzdělávacích a zábavných programů pro 

skupiny i jednotlivce. Ceník všech služeb nabízející tato firma viz. Příloha č.1 a 

č. 2. 

• Freetime Lipno – tato cestovní a outdoorová agentura nabízí velice podobné 

programy jako naše firma. Působí v oblasti Lipna a lze ji pokládat za 

konkurenta. Jejich hlavními kurzy jsou zážitková turistika, vodní zážitky, 

adrenalinové zážitky, cyklistická turistika a kulturní zážitky. Ceník služeb viz. 

Příloha č. 3. 

Dalšími potenciálními konkurenty jsou některé cestovní kanceláře, které nabízejí 

zájezdy na Šumavu a samotný NP Šumava, který v současné době nabízí některé 

průvodcovské služby. Cestovní kanceláře však mají velmi širokou nabídku zájezdů a 

nabízejí převážně ubytovací služby. Lze předpokládat, že až tyto kanceláře uvidí na trhu 

agenturu nabízející tyto služby, budou chtít buďto spolupracovat nebo budou nabízet 

podobné služby a stane se z nich silná konkurence. 

5.6. Marketingový mix 

Prostřednictvím marketingového mixu operuji s marketingovými cíli a 

strategiemi. K realizaci používám jednotlivé nástroje marketingu podle některých 

dnešních autorů. Product, price, place, promotion, people, process a presentation 

(produkt, cena, distribuce, propagace, personál, proces a prezentace) se člení jako tzv. 7 

P. 
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5.6.1. Produkt 

Produktem budou nabízené služby (výlety, kurzy, adrenalinové zážitky), které 

budou rozděleny podle sezónnosti. 

• Celoroční – letecká vyhlídka, tandemový seskok, paragliding, agroturistika 

• Letní – terénní koloběžky, skákací boty, cyklovýlety s programem, pěší turistika 

s programem, kiting, zorbing, aquazorbing, lezení, bouldering, rafting, vyjíždka 

na koni, nordicwalking, inline brusle 

• Zimní – snowkiting, běžky s průvodcem, sněžnice s programem, psí spřežení, 

lezení po ledovém sloupu 

Velký důraz bude kladen na atraktivnost a modifikaci klasických aktivit. 

Kombinovat klasické aktivity s moderními technologiemi je velice atraktivní a zábavné. 

Firma se bude snažit nabízet především aktivity, které bude schopna zcela zajistit. Dále 

bude přeprodávat zážitky za určitou provizi. Budou to zážitky, na které naše firma 

nebude mít licenci, a také druhy aktivit, na které nebude mít firma prostory, vybavení či 

lektora.  

Všechny tyto aktivity budou nabízeny s doprovodem licencovaného instruktora. 

Postupem času se bude nabídka upravovat a podle zájmu zákazníků se modifikují 

nabízené aktivity tak, aby byly co nejvíce atraktivní. V delším časovém horizontu se 

firma stane cestovní kanceláří a bude nabízet ucelenější produkty spojené i 

s ubytováním a dopravou. 

Dále bude firma schopna realizovat teambuildingové programy vhodné pro firmy. 

Tato služba se bude skládat z aktivit, které firma bude schopna zorganizovat nebo 

poskytnout. Program teambuildingových aktivit bude pro zákazníka připravován na 

míru, dle jeho specifických požadavků. 

Prostřednictvím internetových stránek bude také fungovat e-shop, kde bude 

možné zakoupit jednak samotné aktivity, ale bude zde nabízeno taktéž sportovní 

vybavení, které bude využíváno při kurzech. 
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5.6.2. Cena 

Stanovení ceny je klíčovým procesem k tomu, aby firma generovala zisk. U 

služeb, které bude společnost schopna plně zajistit na základě využití interních zdrojů, 

je cena stanovena s ohledem na konkurenční ceny. Cílem společnosti není být 

nejlevnějším poskytovatelem na trhu, ale najít rovnováhu v otázkách poměru ceny a 

kvality poskytovaných služeb.  

Druhou skupinou služeb jsou aktivity, u nichž společnost plní funkci 

zprostředkovatele. V těchto případech bude cena aktivity záviset na podmínkách 

sjednaných s provozovateli těchto aktivit. Standardním postupem v této situaci je 

smluvně garantovaná provize 20-50% z každé prodané aktivity. Přehled stanovených 

cen viz. Příloha č. 4. 

5.6.3. Distribuce 

Jako ideální místo k zařízení provozovny bylo vybráno Centrum volného času ve 

Zdíkově. Nachází se zde volné prostory, ve kterých lze skladovat zboží a zároveň je lze 

zařídit jako prodejnu. Zdíkov je v ideální vzdálenosti od místa konání výletů a zážitků. 

Prodejna bude tedy přímo nabízet a prodávat svým zákazníkům své produkty.  

Velmi důležité budou internetové stránky, na kterých lze online objednat nabízené 

produkty. Zákazník si bude moci z domova objednat nabízený produkt a prakticky 

nemusí ani navštívit prodejnu.  

Další možností jak nabízet své služby je poskytnutí určité nabídky některým 

cestovním agenturám, které by fungovali jako zprostředkovatelé. Záleželo by jen na 

jejich šikovnosti, zda produkt prodají za navýšenou cenu. 

 Posledním distribučním kanálem bude aktivní nabízení a prezentace produktů 

ostatním firmám.  V tomto případě je cílem oslovit jednak společnosti se zájmen o 

využití služeb teambuildingu, ale také vyhledat společnosti, které budou v rámci svého 

portfolia zprostředkovaně nabízet i naše služby. Obzvláště pro provozovatele 

ubytovacích zařízení by mohla být provize za doporučení našich služeb velmi zajímavá. 
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5.6.4. Propagace 

Velký význam v propagaci bude mít internetová reklama. Firma se bude 

prezentovat prostřednictvím internetových stránek a Facebooku. Tato forma je 

prakticky bezplatná. Do budoucna, s ohledem na prosperitu firmy, budou vyhrazeny 

finanční prostředky pro prezentaci služeb na veletrzích cestovního ruchu v ČR a 

v zahraničí. Možností propagace je také věnování našeho produktu do soutěže v rádiu či 

v tisku. 

Velmi vhodný nástroj, který lze použít jako podporu prodeje, je nabízení 

hromadných slev. V současnosti se na internetu objevily portály, které nabízejí kupony 

s hromadnou slevou. Tyto portály navštěvuje velké množství zákazníků a lze velice 

snadno představit svou firmu. 

Dále firma umístí několik billboardů na hlavních příjezdových cestách na Šumavu 

a několik v Praze v celkové ceně 40 000 Kč.  Částka 10 000 Kč je vyhrazena na náklady 

spojené s přípravou a vytištěním informačních letáků o službách firmy. Ty budou 

rozvezeny do ubytovacích zařízení v lokalitě poskytovaných služeb. 

5.6.5. Personál 

Při poskytování sportovních služeb má kvalita zaměstnanců zásadní význam. 

Instruktoři jsou v kontaktu se zákazníky po celou dobu poskytované služby a to jakým 

způsobem se chovají, vystupují a jaké znalosti mají, tak prezentují ve své podstatě celou 

svou firmu. Kvůli těmto uvedeným faktorům je důležité, aby management firmy kladl 

velký důraz na charakter, znalosti a prezentaci nově najímaných instruktorů 

Instruktoři budou najímáni především z řad zaměstnanců Horské služby. Tito 

zaměstnanci mají velké zkušenosti s pozitivní komunikací při svých pohotovostních 

výjezdech, mají potřebné znalosti pro vedení sportovních aktivit a zároveň je jejich 

přístup zcela profesionální. V těchto zaměstnancích vidím velmi dobrý přístup 

k zákazníkům. 

5.6.6. Proces 

Aby obsluhování zákazníka bylo co nejkratší a nejpohodlnější, bude zprovozněn 

interní systém vypisování programů, které si zákazníci mohou podle své potřeby vybrat. 

U těchto vypsaný programů budou uvedeny konkrétní informace o organizaci aktivit a 

platebních podmínkách. Tento interní systém bude zároveň sloužit zaměstnancům 
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k tomu, aby se mohli zapsat na nabízený program jako instruktoři. To výrazně urychlí 

komunikaci mezi firmou a zákazníky Dále mohou zákazníci využít telefonní spojení, e-

mail nebo osobně navštívit kancelář, kde budou pracovat dva stálí zaměstnanci. 

Zaměstnanci budou seznámeni se všemi nabízenými programy a jejich 

podmínkami, aby také mohli poskytovat relevantní informace o aktivitách a firmě.  

5.6.7. Prezentace 
Ne jenom profesionální zaměstnanci budou prezentovat firmu, ale i vybavení, 

které bude používáno. Bude kladen důraz na kvalitu certifikovaného sportovního 

vybavení používaného při aktivitách. To vyzdvihne pomyslnou přidanou hodnotu všem 

nabízeným programům. 

Kancelář ve Zdíkově bude sloužit jako sklad používaného sportovního vybavení, 

ale i jako prodejna. Vybavena bude vypadat tak, aby působila sportovně a důvěryhodně. 

Interiér bude tedy navržen ve sportovním duchu a bude vymalován pozitivními 

barvami. 

Internetové stránky poskytnou vhodnou formu prezentace. Důraz bude kladen na 

jednoduchost ovládání a zároveň na designu stránek. 

5.7. Finanční plán 

Realizace podnikatelského plánu je zaměřena na vznik firmy a jejího ročního 

provozu, včetně předběžného výhledu na tři roky dopředu. Shrnutí všech nákladů, které 

jsou spojeny se založením podniku, pořízením hmotného majetku, přípravou prostor 

k podnikání a dalších činností, nám poskytuje základní informace o výši potřebného 

počátečního kapitálu. Ten bude rovným dílem splacen zakládajícími společníky. 

Celkový vklad do společnosti bude podle následujících propočtů v ideální výši činit 

1 200 000 Kč, a protože jsou dva společníci, každý se podělí částkou 600 000 Kč.  

5.7.1. Zakladatelský rozpočet 

V první tabulce jsou uvedeny počáteční náklady spojené se založením firmy. Ty 

představují částku 1 097 146 Kč. Převážná část nákladů je složena z nákupu hmotného 

majetku, který se bude používat pro činnost firmy. Je to sportovní vybavení, vybavení 

kanceláře a dopravní prostředek. Z těchto počátečních nákladů jsem odhadl vhodnou 

výši zakládajícího kapitálu 1 200 000 Kč. 
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Tabulka 4: Počáteční náklady spojené se založením firmy 
Č.                            Název položky Kč 

1 10 párů skákacích bot Powerriser 2010 66 666 
  DPH (20%)     13 333 

2 6 terénních koloběžek   54 906 
  DPH (20%)     10 986 

3 2 sety SR slackline 10 m   1 648 
  DPH (20%)      329 

4 5 lezeckých setů (lano, sedací úvazek…) 13 000 
  DPH (20%)     2 600 

5 15 párů trekových holí    8 232 
  DPH (20%)     1 646 

6 20 párů inline bruslí     41 500 
  DPH (20%)     8 300 

7 15 kol včetně nutné výbavy   225 000 
  DPH (20%)     45 000 

8 4 kitingové sety     80 000 
  DPH (20%)     16 000 

9 10 párů sněžnic     30 000 
  DPH (20%)     6 000 

10 10 GPS navigací   75 000 
  DPH (20%)     15 000 

11 Vybavení kanceláře (včetně PC, internet) 60 000 
  DPH (20%)     12 000 

12 administrativní N spojené se založením 10 000 

13 VW Transporter     200 000 
  DPH (20%)     40 000 

14 1. záloha na nájemné   10 000 

15 Výdaje na propagaci   50 000 

x NÁKLADY CELKEM   1 097 146 
Zdroj: Marko 2011 

5.7.2. Kalkulace provozních nákladů 

Nájem prostor 

Prostory k podnikání budou pronajaty od obce Zdíkov. Ta souhlasí s poskytnutím 

garáže a prostor k zařízení kanceláře v budově, kde sídlí Centrum volného času. 

Předpokládaný nájem za měsíc včetně energií: 10 000 Kč, ročně pak 120 000 Kč.  

Komunikační technologie (internet, telefon) 

Z nabídky operátorů se vybrala optimální kombinace služeb ve výši 8 000 Kč 

ročně. Platba probíhá měsíčně. 
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Mzdy zaměstnanců 

Ve firmě budou zaměstnaní dva zaměstnanci na hlavní pracovní poměr a dále 

instruktoři, kteří nebudou pobírat pravidelnou měsíční mzdu. Ti budou pracovat na 

dohodu o provedení práce. Průměrná hrubá mzda, pro tyto externí zaměstnance bude 

150 Kč/hod hrubého. Zaměstnanci na hlavní pracovní poměr budou pobírat 25 000 Kč 

hrubého za měsíc. 

 

Tabulka 5: Výpočet mzdy pro zaměstnance na HPP 
Měsíční vyúčtování Zaměstnanec 
Zdravotní pojištění   1 125 
Sociální pojištění   1 625 
Superhrubá mzda   33 500 
Sleva na dani   1 970 
Záloha na daň   3 055 
Čistá mzda   19 195 
Celkové nákl. zml.   33 500 
Roční vyúčtování Zaměstnanec 

Roční hrubá mzda   300 000 
Zdravotní pojištění   13 500 
Sociální pojištění   19 500 
Základ daně  402 000 
Slevy na dani   23 640 
Zálohy na dani   36 660 

Celkové nákl. zml.   402 000 
   Zdroj: Marko 2011 

Celkové roční náklady na mzdy obou zaměstnanců na HPP budou 2 * 402 000 = 

804 000 Kč. 

Výpočet mzdy pro zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce: 

předpokládaný odhad odvedených hodin za programy: 700 hod. Celková hrubá roční 

mzda tedy 700 * 150 = 105 000 Kč. Velkou výhodou této formy je, že zaměstnanec ani 

zaměstnavatel nemusí platit zdravotní a sociální pojištění. Nevýhodou je, že se může 

odpracovat nejvýše 150 hodin ročně. 
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                                          Tabulka 6: Výpočet mzdy pro zaměstnance na dohodu o p.p. 
Roční vyúčtování Zaměstnanec 

Základ pro výpočet daně 105 000 

Záloha na daň 15 750 
Sleva na poplatníka 1 970 

Čistá mzda 89 250 

Celkové náklady zml.  105000 
       Zdroj: Marko 2011 

 

Mzdové náklady/rok celkem: 105 000 + 804 000 = 909 000 Kč. 

 

Cestovné (pohonné hmoty) 

 Hrubý odhad 20 000 Kč. Náklady spojené s automobilem a jeho provozem. 

Odpisy dlouhodobého majetku (pořizovací cena vyšší než 40 000 Kč) 

Automobil, jehož pořizovací cena byla 240 000 Kč, tak v prvním roce bude odpis 

26 400 Kč. 

Celkové provozní náklady za rok jsou odhadovány na částku 105 000 + 804 000 + 

8 000 + 120 000 + 26 400 + 20 000 = 1 075 400 Kč. 

5.7.3. Kalkulace tržeb  

Kalkulace tržeb vychází z předpokládaného prodeje služeb zákazníkům za 

průměrné ceny. Na odhad zákazníků byl použit údaj o návštěvnosti NP Šumava a zčásti 

vlastní zkušenosti ze sportovních zařízení se kterými má autor odhadu zkušenosti. 

Předpokládaný přehled zákazníků v průběhu prvního roku (viz. Příloha č. 5). Z těchto 

údajů lze vypozorovat jasnou sezónní poptávku, která výrazně ovlivňuje výši tržeb. 

V následující tabulce jsou vypočítány průměrné tržby za každou poskytovanou službu. 

Z údajů lze také vyčíst, že se firma bude soustřeďovat především na organizování svých 

kurzů, ze kterých plynou největší tržby. Jsou to skákací boty, pěší výlety, kurz přežití a 

kiting.  
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Tabulka 7: Předpokládaná kalkulace tržeb 
 Zákazníci Cena Tržby 
Letecká vyhlídka 52 1 375 71 500 
Tandemový seskok 19 1 000 19 000 
Paragliding 29 400 11 600 
Agroturistika 148 200 29 600 
Zorbing a aqua zorbing 77 200 15 400 
Rafting 144 150 21 600 
Psí spřežení 95 500 47 500 
Vyjíždka na koni 92 100 9 200 
Ter. Koloběžky 207 350 72 450 
Skákací boty 250 700 175 000 
Cyklovýlety s programem 272 300 81 600 
Pěší výlety 391 300 117 300 
Kurz přežití 75 3 000 225 000 
Výlet se sněžnicemi 130 550 71 500 
Nordicwalking 214 450 96 300 
Kiting 63 2 000 126 000 
Inline brusle 137 250 34 250 
Lezení po ledovém sloupu 34 1 200 40 800 
Celkem 2429  1265600 
Zdroj: Marko 2011  

Předpokládané celkové tržby v průběhu prvního roku dosáhnou 1 265 600 Kč.   

5.7.4. Finanční výkazy 

První tabulkou je počáteční a konečná rozvaha. Podnik bude založen ke dni 1. 1. 

2012. K tomuto datu je i sestavena počáteční rozvaha. Společníci vloží společně do 

firmy vlastní kapitál ve výši 1 200 000 Kč. Ten bude použit na nákup hmotného 

majetku, zaplacení zálohy za nájem a propagaci. Společníci chtějí použít pouze vlastní 

zdroje k financování. Poukazují tím na podíl vlastního kapitálu a stability ve firmě. O 

poskytnutí úvěru by se uvažovalo pouze v případě finanční nestability firmy. 
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Tabulka 8: Počáteční rozvaha k 1. 1. 2012 

    

Počáteční rozvaha k    
1.1.2012     

Aktiva      Pasiva      
Dlouhodobý 
majetek 

  Vlastní zdroje   
    

Hmotný    1 027 146 Základní kapitál   1 200 000 

Oběžný majetek     Cizí zdroje      

Peníze   172 854 Bankovní úvěry   0 

     Závazky    0 

Celkem aktiva   1 200 000 Celkem pasiva   1 200 000 
Zdroj: Marko 2011 

Tabulka 9: Konečná rozvaha k 31. 12. 2012 

    

Konečná rozvaha 
k 31.12.2012     

Aktiva      Pasiva      

Dlouhodobý 
majetek 

  Vlastní zdroje   
    

Hmotný    1 000 746 Základní kapitál   1 200 000 

       Zisk  97 800 
Oběžný majetek     Cizí zdroje      

Peníze   297 054 Bankovní úvěry   0 

Celkem aktiva   1 297 800 Celkem pasiva   1 297 800 
Zdroj: Marko 2011 
 

V následující tabulce jsou vyčísleny náklady a výnosy za běžné období. Do 

tabulky nebyly započítány investice do dlouhodobého hmotného majetku, protože tento 

majetek byl zařazen jako součást počátečních investic, nikoliv běžných nákladů. 

V prvním roce se předpokládá zisk 97 800 Kč, který bude následující roky rychle růst. 

Předpokládá se, že se firma dostane do povědomí zákazníků a zvýší se výnosy. Níže 

předpokládaný peněžní příjem za první rok. 
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Tabulka 10: Předpokládaný výkaz zisku a zrát pro první tři roky 
Reálný odhad 2011 2012 2013 
NÁKLADY    

Nájem 120 000 120 000 150 000 
Pohonné hmoty  20 000 35 000  40 000 
Mzdy 909 000 1 100 000 1 300 000 
Internet (telefon) 8 000 8 000 15 000 
Odpis 26 400 54 000 54 000 
Adm. náklady na založ. 10 000 0 0 
Propagace 50 000 20 000 20 000 
NÁKLADY CELKEM 1 083 400 1 337 000 1 579 000 
VÝNOSY CELKEM 1 265 600 1 630 000 1 985 000 
HV před zdaněním 122 200        293 000 406 000 
Daň z příjmu PO 24 440 62 600 81 200 
Zisk/ztráta  97 800 230 400 324 800 
Rezervní fond 0 20 000 0 
CZ           97 800 210 400 324 800 
Zdroj: Marko 2011 

 
Tabulka 11: Předpokládaný příjem (cash flow) pro první rok 

Čistý zisk 97 800 Kč 

+ Odpisy 26 400 Kč 

Peněžní příjem 124 200 Kč 

Zdroj: Marko 2011 
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5.7.5. Poměrové ukazatele 

Jako nejdůležitější byly vybrány dva ukazatele, které vyjadřují předpokládaný 

vývoj rentability vlastního kapitálu a návratnosti investic v čase. Z výpočtu je zřejmé, že 

první rok nebude příliš výnosný. Další roky se bude firma vyvíjet mnohem pozitivněji. 

Návratnost investic není ani jeden rok menší než 100 % a to ji činí velmi perspektivní. 

 
Tabulka 12: Rentabilita vlastního kapitálu 

Období 2011 2012 2013 
Rentabilita 

vlastního kapitálu 
(ROE) 

8,15 % 17,53 % 27,6 % 

Zdroj: Marko 2011 

 

Tabulka 13: Návratnost investic 
Období 2011 2012 2013 

Návratnost 
investic (ROI) 

105,5 % 135,8 % 165 % 

Zdroj: Marko 2011 
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5.8. SWOT analýza 

Pomocí této analýzy jsem verbálně vyhodnotil slabé stránky, silné stránky, 

příležitosti a hrozby podnikatelského plánu.  

Silné stránky 

• inovované produkty 

• dobré napojení na infrastrukturu 

• vysoce flexibilní služby 

• kvalifikace a zkušenosti 
managementu 

• profesionální personál 

• transparentní struktura podniku 

 

Slabé stránky 

• omezené finanční zdroje 

• nováček na trhu 

• nedostatečný průzkum cílového 
segmentu zákazníků 

 

 

Příležitosti 

• získání velkého tržního podílu 

• možnost využití veřejných zdrojů 
na spolufinancování projektů 

 

Hrozby 

• závislost na počasí 

• nedostatečná poptávka  

• změna zákonů (daně, omezení 
vstupu do NP Šumava) 

• příchod konkurence 

 

 

Na základě provedené SWOT analýzy byla zmapována situace firmy z hlediska 

interních a externích činitelů. Velkou konkurenční výhodou a zároveň silnou stránkou 

na základě výše uvedené analýzy jsou pro společnost zkušenosti z oboru podnikání a 

vynikající znalost lokality. Sídlo společnosti přímo v lokalitě podnikání je velkou 

výhodou a náskokem před konkurencí. Velkou přidanou hodnotou je jistě management. 

Vedle odborných znalostí a zkušeností může jako instruktor pozitivně působit na 

zákazníky a napomáhat tak k šíření pozitivních referencí o společnosti. Základem je 

samozřejmě orientace na poskytování kvalitních služeb a jejich neustálá inovace.  

  Omezenost finančních zdrojů je jednou ze slabých stránek projektu. Velkým 

rizikem je v tomto případě nedostatek finančních rezerv pro nečekané výdaje. Na 

druhou stranu kvalita připraveného finančního plánu umožňuje dostatečné využití 

vloženého kapitálu. Další slabou stránkou je pozice nováčka na trhu. Management 
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společnosti ovšem díky svým zkušenostem a kvalifikaci v oboru má všechny 

předpoklady pro zvládnutí situace a úspěšné zavedení firmy na trh. V neposlední řadě je 

nutno věnovat velkou pozornost průzkumu cílového segmentu zákazníků.  

Z hlediska externích vlivů byly prostřednictvím analýzy určeny skutečnosti, které 

by mohly negativně ovlivnit fungování společnosti, a zároveň bylo poukázáno na 

oblasti, v nichž je pro společnost potenciál k perspektivnímu rozvoji. Největším z rizik 

je pro společnost závislost na počasí, jehož nepřízeň je v případě venkovní aktivity 

příčinou buď k snížení poptávky ze strany zákazníků, nebo dočasné vyřazení aktivity z 

nabídky ze strany společnosti. Nedostatečná poptávka však nemusí být jen v důsledku 

počasí, ale je zde i řada dalších faktorů souvisejících s aktuálním vývojem ekonomiky. 

Nejistotu poskytuje také nestálost politicko-právního prostředí. S těmito riziky by se 

však potýkala taktéž i nově příchozí konkurence. 

Po stabilizaci firmy na trhu v určené lokalitě, je velkou příležitostí růstu zaměření 

na další lokality, obzvláště na zahraničí. Situaci společnosti na trhu a portfolio produktů 

může velmi pozitivně ovlivnit schválení poskytnutí dotace z veřejných zdrojů na 

spolufinancování projektů. 
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6. ZÁVĚR  

Cílem mé bakalářské práce byl rozbor podmínek uskutečnění podnikatelského 

záměru, a to založení společnosti Král Šumavy s.r.o. zaměřené na poskytování 

volnočasových aktivit v rámci oblasti Šumava. Oborem podnikání této společnosti bude 

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkování obchodu a služeb, 

provozování cestovní agentury, pořádání tělovýchovných kursů. 

Úvodní část práce byla věnována objasnění základních pojmů a činitelů z oblasti 

podnikání. Byl uveden přehled právních forem podnikání, náležitosti sestavování a 

analýza zdrojů financování podnikatelského plánu. Teoretická část práce je uzavřena 

charakteristikou specifik cestovního ruchu obecně, ale i se zaměřením na oblast 

Šumavy.  

V úvodu praktické části této práce jsem představil podnikatelský plán, který je 

zaměřený na realizaci podnikatelského záměru. Po uvedení základních atributů 

společnosti jako je právní forma podnikání, obor podnikání, lokalita působení, byla 

zároveň definována vize společnosti. Otázka spojená s kapitálem potřebným pro 

uvedení společnosti do provozu byla předmětem finanční analýzy. Na základě výsledků 

bylo zjištěno, že základní kapitál společnosti Král Šumavy s.r.o. by měl být minimálně 

1 200 000 Kč. Tato částka byla vyhodnocena jako zcela dostačující pro pokrytí 

počátečních investic a fungování firmy. 

Nedílnou složkou praktické části je také podnikatelský záměr, který detailně 

specifikuje nabízené produkty a služby. Dále zde byla uvedena lokalita podnikání a 

do úvahy byla vzata taktéž otázka regionální konkurence. Zmíněny byly  také informace 

o strategii společnosti v oblasti lidských zdrojů, a to jak v případě managementu 

společnosti, tak zaměstnanců – instruktorů. Na základě určení cílové skupiny zákazníků 

mohla být definována vhodná strategie v rámci marketingu. 

Definování metodologických postupů ve čtvrté kapitole této práce poskytlo 

východiska k provedení analýz. Výrazný přínos pro zmapování situace společnosti měla 

především PEST analýza. Tato metoda byla použita k zhodnocení vnějších vlivů, které 

působí na podnik. Z  analýzy vyplývá, že faktory politicko-právní a sociální jsou 

nestabilní a je třeba nadále sledovat jejich vývoj. Technické a ekonomické faktory mají 
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pozitivní prognózy. Společnosti spíše nabízejí příležitosti, které by mohla využít ve svůj 

prospěch. 

 Dále byla provedena analýza konkurence. Pomocí internetových vyhledávačů a 

rozhovorů s profesionály byly nalezeni hlavní konkurenti, u kterých byla analyzována 

nabídka a cena služeb.  

K finančnímu zhodnocení fungování firmy byl sestaven finanční plán, který 

poskytuje důležité informace o předpokládaném ekonomickém vývoji společnosti. 

Tento plán může posloužit pro externí a interní účely.  

Nakonec byla vyhodnocena SWOT analýza. Na základě výsledků se podařilo 

zachytit slabé stránky a poukázat na hrozby, které by mohly negativně zasahovat do 

činnosti společnosti. Zároveň nám tato analýza poskytla důležité informace o tom, jak 

zjištěné hrozby v co nejvyšší míře eliminovat. 

Na základě mnou sestaveného podnikatelského plánu a provedených analýz, 

mohu konstatovat, že podnikatelský záměr založení zážitkové agentury Král Šumavy 

s.r.o. je realizovatelný a existuje šance vybudovat prosperující společnost. Avšak je 

nutné podotknout, že každý podnikatelský záměr má svá rizika a slabá místa, která 

mohou ohrozit postavení firmy. 
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