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Charakteristika společnosti
Název firmy


Adventure s.r.o.

Oblast podnikání


Adventure

s.r.o.

je

agentura,

která

zprostředkovává

sportovní,

adrenalinové, ale také relaxační a další neobvyklé zážitky se společnostmi
v celé České republice.

Logo

Sídlo


Vyskočilova, Praha 4 - Michle

Výběr a zhodnocení právní formy


Společnost s.r.o. zakládá jeden či více společníků s minimálním vkladem
(základním kapitálem) 1 Kč. Společnost ručí celým svým majetkem a je
založena okamžikem, kdy všichni společníci podepíšou smlouvu u notáře.
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Organizační struktura

Valná hromada
o Nejvyšší orgán společnosti. Svolává ji jednatel společnosti nejméně jedenkrát
ročně. Do její působnosti patří např. rozhodování o změně společenské
smlouvy, a změně základního kapitálu.

Jednatel
o Statutární orgán společnosti. Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti.

Manager webových stránek
o Má na starost vedení a spravování obsahu webových stránek, propagační akce
na internetu, e-shop a facebook.

Manager kamenného obchodu
o Vede kamenný obchod, stará se účetnictví a stálý chod. Dohlíží na prodejce.

Manager stánků v oblasti OC
o Stará se o úspěšný chod stánků v obchodních centrech, zařizuje účetnictví a
komunikuje s vedením centra. Dohlíží na prodejce.

Valná hromada

Jednatel

Manager
webových stránek

Manager kamenného
obchodu

Manager stánků
v oblasti OC

Prodejci

Prodejci

Analýza konkurence
Firma

Místo

Sezóna

Kategorie

Jihočeský kraj

Letní

Automobilové zážitky

Muž

Jihomoravský kraj

Zimní

Povolání na zkoušku

Dítě

Karlovarský kraj

Celoroční

Vzdušné zážitky

Pár

Královehradecký kraj

Masáže a relaxace

Skupina

Liberecký kraj

Gurmánské zážitky

Senior

Moravskoslezský kraj

Sportovní zážitky

Olomoucký kraj

Zážitkové pobyty

Pardubický kraj

Vojenské zážitky

Pro koho

zážitky.cz Žena

Plzeňský kraj
Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj
Allegria – Žena

Jihočeský kraj

Letní

Adrenalinové dárky

firma na Muž

Jihomoravský kraj

Zimní

Auto Moto

zážitky

Dítě

Karlovarský kraj

Celoroční

Zážitkové pobyty

Pár

Královehradecký kraj

Gurmánské zážitky

Skupina

Liberecký kraj

Zážitky ve vzduchu

Moravskoslezský kraj

Masáže

Olomoucký kraj

Relaxace & wellness

Pardubický kraj

Sport a golf

Plzeňský kraj

Hobby a děti

Praha

Univerzální poukazy

Středočeský kraj

Firemní benefity

Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj
Nejen

Žena

Jihočeský kraj

Letní

Adrenalinové dárky

sportovní

Muž

Jihomoravský kraj

Zimní

Adrenalinové zážitky

zážitky

Pár

Karlovarský kraj

Celoroční

Sportovní a adrenalinové

Skupina

Královehradecký kraj

zážitky

Liberecký kraj

Sportovní zážitky

Moravskoslezský kraj

Vánoční dárky

Olomoucký kraj

Welness dárky

Pardubický kraj

Zážitkové dárky

Plzeňský kraj
Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj
Ráj

Žena

Jihočeský kraj

Letní

Adrenalin

zážitků

Muž

Jihomoravský kraj

Zimní

Auto - moto

Dítě

Karlovarský kraj

Celoroční

Relaxace a wellness

Pár

Královehradecký kraj

Romantika a pobyty

Skupina

Liberecký kraj

Masáže a změna vzhledu

Senior

Moravskoslezský kraj

Sportovní zážitky

Olomoucký kraj

Zážitky ve vzduchu

Pardubický kraj

Armádní zážitky

Plzeňský kraj

Zážitky se zvířaty

Praha

Pro zletilé

Středočeský kraj

Hobby - Chci být

Ústecký kraj

Gurmánské zážitky

Vysočina

Sádrové odlitky těla

Zlínský kraj

Speciální dárky
Univerzální certifikáty

Adrop

Žena

Jihočeský kraj

Letní

Adrenalinové dárky

s.r.o.

Muž

Jihomoravský kraj

Zimní

Sportovní zážitky

Pár

Karlovarský kraj

Celoroční

Dárky auto - moto

Skupina

Královehradecký kraj

Dárky voda

Senior

Liberecký kraj

Dárky vzduch

Moravskoslezský kraj

Dárky masáže & krása

Olomoucký kraj

Romantika & pobyty

Pardubický kraj

Kurzy

Plzeňský kraj

Netradiční dárky

Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

STEP analýza

Společenské faktory
o Naše kamenná pobočka se nachází kousek od centra Prahy, v oblasti mnoha
škol a rodin
o Praha 4 je pro svůj rozvoj také velmi oblíbená pro mladé páry a začínající
rodiny
o Dostupnost našich kanceláří je skvělá, autobusem či tramvají pár minut na
metro
o V blízkosti také cyklostezka vedoucí z Podolí až na Zbraslav – velké množství
sportovně a adrenalinově zaměřených lidí

Technicko-technologické faktory
o V oblasti

Michle

na

Praze

4

působí

mnoho

velkých

korporací

zprostředkovávajících internet – UPS, pe3ny, Praha4net
o Díky chytrým telefonům, možnost velkého úspěchu při propagaci firmy přes
sociální sítě a in-app reklamy

Ekonomické faktory
o Spolupracující okolí


Aquapalace Praha – prodej služeb aquaparku přes naši agenturu
(surfování, bazén, sauny i hotel)
My nabízíme: Logo 5x3m v našem kamenném obchodě
Reklamní bannery na našich webových stránkách
Nový okruh zákazníků navštěvující aquapark
Prodej dárkových poukazů
Zmínění v jakékoli formě další reklamy
Požadavky:

38% provizi z prodeje služeb či poukazů
Možnost využití prostoru Aquaparku pro firemní účely

Slevy na vstup pro zaměstnance agentury


Dvadva - profesionální fotografické studio v Brně, využívání
profesionálů a ateliérů pro fotodárky
My nabízíme: Reklamní banner na našich webových stránkách
Prodej dárkových poukazů
Možnost spolupráce s ostatními partnery a focení akcí
Požadavky:

45% provizi z prodeje služeb či poukazů
Firemní fotoalbum



Adrenalin Park Jeseníky – poskytování adrenalinových zážitků
My nabízíme: Reklamní banner na našich webových stránkách
Prodej dárkových poukazů
Požadujeme: 41% provizi z prodeje služeb či poukazů
Slevy na vstup pro zaměstnance agentury
OREA HOTELS – zprostředkování pobytů po celé ČR
My nabízíme: Reklamní banner na našich webových stránkách
Prodej dárkových poukazů
Možnost spolupráce s našimi dalšími partnery po celém
státě
Požadujeme: 35% provizi z prodeje služeb či poukazů
Slevové kupony pro zaměstnance agentury
Možnost využití prostor k firemním akcím
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Politicko-právní faktory
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SWOT analýza

Silné stránky
o Velmi populární a dlouho-působící partneři
o Atraktivní nabídka
o Výhodné ceny
o Dobře přístupný kamenný obchod v blízkosti centra hlavního města
o Velmi profesionální a ochotní pracovníci
o Vlídný přístup k zákazníkům

Slabé stránky
o Začínající podnik
o Stále nižší počet partnerů než již stávající podniky
o Neoperujeme ve všech krajích ČR

Příležitosti
o Možnost propagace v obchodních centrech, na internetu a sociálních sítích
o Originální služby a dárkové balíčky

Hrozby
o Krach
o Vysoká a stále rostoucí konkurence v tomto odvětví podnikání
o Zrušení spolupráce s jedním z hlavních partnerů (vzájemná závislost)

Marketingový mix

Produkt
o Zprostředkování adrenalinových, sportovních i relaxačních zážitků přes
partnerské společnosti.
o Kategorie služeb


Adrenalin Park Jeseníky


Dětské lanové centrum









Lanové centrum



Obří houpačka



Dětské terénní 4kolky



Terénní koloběžky



Půjčovna kol - výlety



Jízdy na koních



Paintball



Výlet na kánoi



Horolezecká stěna



Adrenalin Tower



Obří lanovka



Bungee trampolína



Lukostřelba



Trampolíny

Aquapalace Praha


Vodní svět – potápěčská jáma, surfing, tobogány, korálový svět



Saunový svět



Spa – Wellness, masáže



Fitness



Rehabilitace



Aquapalace Hotel****

Dvadva


Tvorba reklam



Portfolií



Fotokalendářů



Portrétů

OREO HOTELS


Lázeňské pobyty



Wellness pobyty



Ubytování po celé ČR



Kulturní pobyty

Cena
o Ceny se odvíjejí od cen daných partnerských společností
o Naše společnost dostává provizi, která je určená ve smlouvě, z každé prodané
služby

Místo a distribuce
o Náš kamenný obchod se nachází v Michli na Praze 4.
o Dále budou postaveny stánky v OC Chodov, OC Palladium a Palac Flora
o Prodej bude také probíhat na internetových stránkách www.adventure.sro.cz,
kde si zákazníci můžou z domova vybrat a zaplatit převodem svůj vysněný
zážitek. Bude jim e-mailem doručen poukaz, který se uplatní přímo na místě
uskutečnění.

Propagace
o Facebookové stránky + reklamní bannery s odkazem na www stránky
o Vlastní webové stránky – placené, atraktivní design, přehledné údaje
o Stánky v Obchodních centrech
o Letáky ve stanicích metra
o Propagační akce – soutěže, podpora mládeže, sponzoring menších sportovních
akcí

Propagační akce


Akce se uskuteční 2 víkendy v květnu u stánků v obchodních centrech



Bude probíhat nejenom informativní, ale také zábavný program pro dospělé i děti.

Program
o 9:00 zahájení a zahájení prodeje lístků do tomboly
o 9:30 – 18:00 zábavné a sportovní hry – např. soutěž v točení obruče, závod na
rotopedech, házení kruhů na tyč atd.
o 18:30 – 19:00 losování tomboly
o 19:00 ukončení programu


Zaměstnanci u každého stánku
o Uvaděč u každého stánku
o 2x hosteska na rozdávání letáků a prodej lístků do tomboly
o 3x asistenti u sportovních her

Rozpočet na víkend u jednoho stánku
o Zaměstnanci – 2880*2 = 5760 Kč


Uvaděč 1200 Kč/den



Hosteska 890 Kč/den



Asistent/ka 790 Kč/den

o Vybavení na hry – 1900*2 = 3800 Kč


4x obruč – 200 Kč



2x rotoped + tablet a SW na sledování ujeté vzdálenosti – 1150 Kč



Míče, kroužky, slalomy atd. – 550 Kč

o Tisk letáků a ceny do tomboly – 2830*2 = 5700 Kč


Tisk a papír 500 letáků – 350 Kč



Ceny – 2500 Kč

o Náklady


5760+3800+5700 = 15260 Kč

o Výnosy - 17500 Kč + prodané zážitky


Lístek do tomboly 25 Kč



Předpokládaný prodej - 350*25 = 8750 Kč

Zakladatelská listina
O založení společnosti s ručením omezeným Adventure.r.o.

uzavřena:

(1)

Michaela Petáková r.č. 954868/123, bytem Višňová 168, Praha 5, 110 00

(Dále jen jako „zakladatel“)

1

FIRMA A SÍDLO.

1.1

Společnost vzniká dnem, ke kterému bude zapsána do obchodního rejstříku.

1.2

Obchodní firma společnosti zní: Adventure s.r.o. (Dále jen „Společnost“)

1.3

Sídlem společnosti je Praha.

2

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
Předmětem podnikání společnosti je zprostředkování sportovních a adrenalinových
zážitků přes partnerské společnosti.

3

TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

4

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

4.1

Základní kapitál společnosti činí při jejím založení 1 Kč.

4.2

Zakladatel se zavazuje splatit 50% svých vkladů do 30 dnů od podpisu této
společenské smlouvy na účet Společnosti, který založí Správce vkladu ustanovený
podle tohoto článku smlouvy bez zbytečného odkladu po podpisu společenské
smlouvy u pobočky GE banky v Praze 4.

(2)

Správcem vkladu se tímto ustanovuje Michaela Petáková r.č. 954868/123, bytem
Višňová 168, Praha 5, 110 00

4.3

5
5.1

Obchodní podíl lze převést na jinou osobu.
ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Orgány společnosti jsou
1) valná hromada
2) jednatel

6

VALNÁ HROMADA

6.1

Působnost valné hromady upravuje obchodní zákoník.

6.2

Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti
jiných orgánů společnosti.

6.3

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li na ni přítomni společníci, kteří mají aspoň
polovinu hlasů. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů, nestanoví-li právní
předpisy jinak.

7
7.1

JEDNATEL
Jednatelem Společnosti se při založení ustanovuje Michaela Petáková, která jedná
jménem Společnosti samostatně.

7.2

Jednatel je povinen zajistit řádné obchodní vedení Společnosti, vedení předepsané
evidence Společnosti a jejího účetnictví. Jednatel je povinen vést seznam společníků,
svolávat valnou hromadu a připravovat její program a informovat Společníky o
záležitostech Společnosti.

7.3

Jednatele jmenuje valná hromada na dobu dvou let, jednatel může být jmenován i
opakovaně, a to bez omezení.

8

REZERVNÍ FOND
Společnost vytváří rezervní fond ve výši 10% základního kapitálu. Způsob vytváření a
použití rezervního fondu stanoví obchodní zákoník.

9

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1

Práva a závazky smluvních stran podle této Smlouvy se řídí právem České republiky.

9.2

Po přečtení této Smlouvy smluvní strany potvrzují, že její obsah, prohlášení, práva a
závazky v ní uvedené odpovídají jejich pravdivé, vážné a svobodné vůli a že tato
Smlouva byla uzavřena na základě vzájemné dohody, nikoli ve stavu tísně za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojily k této Smlouvě
vlastnoruční podpisy.

V [Praze] dne______________

Podpis:

________________

Jméno:

Michaela Petáková

Použité zdroje
www.czso.cz/ - Český statistický úřad

Spolupracovníci
http://www.aquapalace.cz/ - Aquapalace Čestlice
http://www.dvadva.cz/ - Fotografické studio Dvadva
http://www.orea.cz/ - -Orea Hotels
http://www.adrenalin-park.cz/ - Adrenalin park Jeseníky

Konkurence
http://www.rajzazitku.cz/ - Ráj zážitků
www.zazitky.cz/ - zážitky.cz
http://www.adrop.cz/ - Adrop s.r.o.
http://www.firmanazazitky.cz/ - Allegria
http://www.sportovni-zazitky.cz/ - Nejen sportovní zážitky

