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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení fiktivní 

firmy, v souvislosti s požadavky a atributy založení a provozu. První část obsahuje 

teoretické poznatky aspektů založení a řízení podniku, struktura a náležitosti 

podnikatelského plánu. V další části je jejich převedení do praxe. Praktická část je již 

samotným podnikatelským plánem pro založení firmy nabízející produkty a služby 

v oblasti cyklistiky na území České republiky. 

 

ABSTRACT 

This bachelor´s thesis deals with creating (floatating) entrepreurial plan for a fictive 

company in connection with requirements and attributes of founding and driving. First 

part contains theoretical knowledge of aspects of founding and driving the firm, 

structure and terms of a entrepreurial plan. In the next part theory is put into practice. 

Practical part is already  the entrepreurial plan for establishing of a company offering 

products and services in the area of cycling plant in the Czech Republic. 
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CÍL PRÁCE A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit návrh podnikatelského záměru se 

zaměřením na založení menší specializované firmy zabývající se obchodní a servisní 

činností v oblasti sportovní cyklistiky.  

Tento podnikatelský záměr by měl pomocí analýzy vnitřního a vnějšího 

prostředí, SWOT analýzy, marketingového mixu, finančního plánu a dalších metod 

zhodnotit slabé a silné stránky tohoto typu podnikání, a následně vyhodnotit budoucí 

příležitosti a hrozby v daném oboru pro oblast Nového Města na Moravě a přilehlého 

okolí. 

Nedílnou součástí této práce je nalezení a stanovení výchozích podmínek pro 

zahájení činnosti reálné firmy, která by v současné silné konkurenci v prodeji a servisu 

v oboru cyklosportu, za stávajících i předpokládaných ekonomických, sociálních i 

jiných podmínek v České republice, byla schopná dlouhodobě fungovat a prosperovat. 

Postupy zpracování: 

V teoretické části jsem čerpala z dostupné literatury. Získané informace jsem 

zpracovala do teoretické části, která obsahuje informace, jak správně sestavit 

podnikatelský plán, a současně nabízí analýzy, které zkoumají vnitřní a vnější prostředí. 

Z těchto analýz je pak možno vyhodnotit silné a slabé stránky, ale také příležitosti a 

hrozby pro vznikající podnikatelský plán. 

V teoretické části jsou dále zmíněny základní informace právních forem 

podnikání, na základě kterých se pak rozhoduji, která právní forma bude pro můj 

zamýšlený podnikatelský záměr nejlepší. 

Na základě SLEPT analýzy a Porterovy metody pěti konkurenčních sil jsem 

vyhodnotila slabé a silné stránky mého podnikatelského záměru, ale také příležitosti a 

hrozby. 

Poslední část mé práce obsahuje zakladatelský rozpočet, který jsem si pro svůj 

záměr sestavila. Zakladatelský rozpočet tvoří vlastní vklad a bankovní úvěr, o který 

jsem zažádala. Na základě průzkumu trhu jsem sestavila odhad finančního plánu na tři 

roky, který je vyhotoven ve třech variantách a to: realistické, optimistické a 

pesimistické. 
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ÚVOD 

Činnost zvaná podnikání se u nás ve větším měřítku začala vyskytovat až po 

roce 1989, kdy došlo k uvolnění politických poměrů a začalo docházet k významným 

společenským změnám. Začala se vymezovat určitá skupina lidí, kteří se rozhodli, že již 

nebudou něčí zaměstnanci a využijí nové možnosti a začnou samostatně podnikat. 

Existují dva zcela základní důvody – buď člověk podnikat chce, nebo je podnikat 

donucen. Pokud člověk podnikat chce, tak je to nejčastěji proto, že jako něčí 

zaměstnanec není spokojen, například s výší mzdy a často mu nevyhovuje ani pozice, 

ve které je nucen vykonávat cizí rozhodnutí, se kterými často ani nesouhlasí. 

Podnikat je člověk nucen v situaci, kdy je například dlouhodobě nezaměstnaný a 

šance na uplatnění jsou mizivé nebo pokud se ocitne v situaci, kdy potřebuje finanční 

prostředky v množství, které není schopen si zajistit jiným způsobem. 

Jako jsou různé důvody pro zahájení podnikání, tak mohou být i různé výsledky 

a následky takových rozhodnutí. Jedno však mají všichni, kdo rozhodnutí podnikat 

zvažují, společné – chtějí vydělávat peníze. Z nejrůznějších důvodů se tedy lidé podle 

ekonomických pouček rozhodují rozmnožovat svoje statky. 

Obecná definice podnikání říká, že podnikání je samostatná činnost provozovaná 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost za účelem vytváření zisku. 

Bylo mnoho lidí, kteří podnikat začali a dřív nebo později tuto svoji činnost byli 

nuceni ukončit, protože zisk nevytvářeli. Na druhé straně jsou lidé, kteří v podnikání 

pokračují a úspěšně svoji činnost rozvíjejí. 

Nabízí se otázka v čem je rozdíl mezi těmi úspěšnými a neúspěšnými. Nemusí to 

platit obecně, ale ti úspěšní si často vypracovali nebo nechali vypracovat, takzvaný 

podnikatelský záměr. V tomto podnikatelském záměru si zcela jasně a jednoznačně 

vymezili v čem, kde a jak chtějí podnikat. Ujasnili si ještě před započetím vlastního 

podnikání, v čem mají šanci uspět a co je může ohrožovat a to jak v době začátku 

podnikání, tak i v jeho budoucnosti. Při vypracovávání podnikatelského záměru, často 

narazili na výsledek, který je informoval o tom, že ve stávající formě záměru nemají 

šanci na úspěch a ještě před zahájením podnikání svoje vize a záměry upravili do 

podoby, která sice nedává jistotu, ale jen naději, že jejich rozhodnutí jsou 

životaschopná. Toto je jeden z hlavních důvodů vypracování podnikatelského záměru – 

předem si ujasnit co chceme dělat a jaké to může mít výsledky či následky. 
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Při tvorbě podnikatelského záměru, často budoucí podnikatel narazí na problém, 

že pro svůj projekt nemá dostatek finančních či jiných prostředků. Řešením této situace 

může být navázání spolupráce se společníkem nebo půjčení prostředků od věřitele.  Ať 

věřitel či společník, jistě neposkytnou svoje statky k dispozici někomu, o kom neví, co 

přesně s jejich statky udělá a především jim musí být dána jistota, že svoje statky dřív 

nebo později dostanou zpět a navíc v množství větším než je poskytli, na což mají 

samozřejmě nárok. Přesvědčit je může právě dobře vypracovaný podnikatelský záměr. 

Podnikatelský záměr se tvoří nejen při zakládání firmy. Používá se i při 

rozhodování, zda některou část podnikání neupravit nebo nezrušit a také při rozšiřování 

podnikání. Vždy však jde o ujasnění si okolností rozhodnutí předem, aby se 

minimalizovalo riziko neúspěchu. 

O tom, co vše by měl podnikatelský záměr obsahovat a jak jej vytvořit 

pojednává následující práce. V první části se bude jednat o popis teorie k vypracování 

podnikatelského záměru a ve druhé části budou teoretické poznatky uplatněny pro 

vytvoření podnikatelského záměru pro konkrétní firmu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Plánování 
Plánování se obecně pojí s podnikáním a společnost jej využívá ve všech 

stadiích svého působení na trhu. Využívá se jak při vzniku podniku, jeho rozvoji, tak i 

v případě poklesu nebo prodeje společnosti. 

Postup plánování se skládá ze tří kroků. 

1. Porozumění, kde jsme. 

2. Rozhodnutí, kam chceme jít. 

3. Plánování, jak se tam dostaneme.
1
 

Do plánovacího procesu jsou zahrnuty osobní cíle podnikatele – jeho mise a 

vize.  Dalším krokem je analýza vnitřního a vnějšího prostředí. Analýzy podávají reálné 

ohodnocení možností vstupu na trh. Informace z obou těchto zmíněných analýz jsou 

prvkem pro stanovení cílů podniku i pro hodnocení analýzy zákazníků. Marketingová 

strategie je rozpracována do detailního plánu, který obsahuje konstrukci jednotlivých 

prvků marketingového mixu. Marketingový plán musí být v závěru rozpracován do 

detailního rozpočtu. Důležité je si uvědomit, že existuje zpětná vazba, tedy je třeba si 

uvědomit omezení našich podnikových cílů existujícími reálnými zdroji.
2
 

Podnikatelský plán je dokument, který je důležitý pro majitele firmy, manažery a 

investory. Důležitost pro tyto osoby spočívá v tom, že: 

 pomáhá při stanovení životaschopnosti podniku, 

 poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací činnost, 

 slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů, 

 slouží jako důležitý nástroj ke kontrole podnikatelských aktivit. 

Umožňuje porovnávat podnikatelské plány s realitou, a pokud se liší, dokáže 

identifikovat, kde se liší, v jaké míře a proč. Pomáhá plánovat výdaje a v konečném 

důsledku získat i lepší podmínky od dodavatelů či leasingových společností. Jestliže se 

podniku daří dobře, tak podnikatelský plán ukáže, kdy zvýšený prodej začne vyžadovat 

i vyšší provozní kapitál. Pokud se podniku nedaří, podnikatelský plán upozorní, že je 

potřeba neprodleně situaci řešit, aby podnik dostál svým obchodním závazkům.
3
 

                                                 
1
 KORÁB, V.; PETERKA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. str. 9 

2
 KORÁB, V.; PETERKA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. str. 11 

3
 KORÁB, V.; PETERKA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. str. 13 
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1.2 Druhy plánů 
Z časového hlediska můžeme plány rozdělit do tří skupin. A to: 

 krátkodobé – operativní plány (do 1 roku), 

 střednědobé – taktické plány (1 - 5 let), 

 dlouhodobé – strategické plány (více jak 5 let) 

1.3 Podnikatelský plán 
Pro zpracování podnikatelského plánu je v první řadě velmi důležité si 

uvědomit, co je pro založení takového záměru podstatné a důležité.  

,,Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující 

všechny klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“
4 

1.3.1 Struktura podnikatelského plánu 
V literatuře je dostupné velké množství struktur podnikatelského plánu. Obsah je 

pro každý podnik individuální záležitostí. Některé atributy by měl obsahovat každý 

podnikatelský plán. 

Podnikatelský plán je součástí procesu plánování v podniku a jedná se o neustále 

se opakující proces. 

Podnikatelský plán, jak uvádí Koráb, by měl být: 

 jednoduchý, ale zároveň i srozumitelný, 

 přesný, ale naopak stručný, 

 realistický a logický, 

 kompletní a pravdivý.
5
 

Kvalitní sestavení podnikatelského záměru je dnes základní podmínkou k 

dosažení rozvoje a zisku firmy. 

Podnikatelský plán by měl mít následující základní části:
5 

1. Titulní strana – podává stručný obsah podnikatelského plánu. Měly by zde 

být uvedeny údaje: 

 název a sídlo společnosti, 

 jména a kontakty podnikatelů, 

 popis podniku a povaha podnikání, 

 způsob financování a jeho struktura. 

                                                 
4
 KORÁB, V.; PETERKA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. str. 11 

5
 KORÁB, V.; PETERKA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. str. 36-38 
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2. Exekutivní souhrn – obvykle se zpracovává až po sestavení celého 

podnikatelského plánu v rozsahu několik stránek. Jedná se o stručné shrnutí 

nejdůležitějších aspektů podnikatelského plánu. Např.: 

 hlavní myšlenka, 

 silné stránky, 

 očekávání, 

 stručné tabulky finančního plánu – výhled na několik let. 

Úkolem je podnítit zájem potenciálních investorů. Investoři se na základě 

exekutivního souhrnu rozhodují, jestli má význam pročíst podnikatelský plán 

jako celek. Této části je proto nutné věnovat mimořádnou pozornost.  

3. Analýza trhu – patří sem analýza konkurenčního prostředí, ve které jsou 

zahrnuti všichni významní konkurenti včetně jejích slabých a silných 

stránek. Současně obsahuje vyhodnocení, jak by mohli negativně ovlivnit 

tržní úspěch podniku. 

4. Popis podniku – tato část musí poskytnout potenciálnímu investorovi 

informace o velikosti podniku a jeho záběru. Popis by měl obsahovat 

doložitelná fakta, která se týkají jeho založení a různých úspěchů. Definuje 

se v něm i strategie podniku, cíle a cesty k jejich dosažení. Klíčovými prvky 

v této části jsou: 

 výrobky nebo služby, 

 lokalita a velikost podniku. 

5. Výrobní plán – jestliže je podnik výrobního charakteru, pak tato část 

zachycuje celý výrobní proces. Pokud bude tento výrobní proces z části 

objednán, měli by zde být uvedeni subdodavatelé včetně jejich výběru. 

Neměly by chybět informace o uzavřených smlouvách. Jestliže bude celou 

výrobu či její část zajišťovat pouze podnikatel, musí se uvést popis 

potřebných strojů a zařízení, používaný materiál a dodavatelé. Nepůjde-li o 

výrobní podnik, bude se tato část nazývat „obchodní plán“, která bude 

obsahovat informace o nákupu zboží a služeb. 

6. Marketingový plán – v této části je uveden způsob, jakým budou výrobky či 

služby distribuovány, oceňovány a propagovány. Uvádí se zde i odhady 

objemu produkce nebo služeb, ze kterých lze odvodit odhad rentability 
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podniku. Pro investory se marketingový plán považuje za nejdůležitější 

součást zajištění úspěchu podniku. 

7. Organizační plán – je zde popsána forma vlastnictví nového podniku. Vše je 

znázorněno v organizační struktuře podniku. 

8. Hodnocení rizik – slouží k popisu největších možných rizik, která mohou 

vzniknout z reakce konkurence, ze slabých stránek a výroby. Jestliže nějaká 

rizika nastanou, je potřeba, aby je podnikatel rozpoznal a včas eliminoval. 

9. Finanční plán – určuje objemy investic a ukazuje, nakolik je ekonomicky 

reálný podnikatelský plán jako celek. Patří mezi důležitou součást 

podnikatelského plánu a zabývá se třemi oblastmi: 

 Předpoklad příslušných příjmů a výdajů s určitým výhledem. Jsou 

zde zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady. 

 Vývoj hotovostních toků v příštích letech. 

 Odhad rozvahy, který poskytuje informace o finanční situaci podniku 

k určitému datu. 

1.4 Volba právní formy podnikání 
Než začneme podnikat, je nutné, abychom zvolili vhodný typ právní formy. 

Zvolenou právní formu lze později změnit na jiný, ale přináší to další komplikace a 

náklady. Obchodní zákoník dovoluje podnikání fyzických a právnických osob.
6
 

1.4.1 Podnikání fyzických osob 
Při podnikání fyzických osob se setkáváme s osobou samostatně výdělečně 

činnou (OSVČ).  Daný termín  je používaný v českých zákonech o dani z příjmu, 

v zákonech o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištěním pro FO – OSVČ má 

příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Typickou OSVČ je např. 

zemědělec, soudní znalec, živnostník, apod.  

Každá FO, která se rozhodne podnikat, musí získat živnostenské či jiné 

oprávnění k provozování podnikatelské činnosti.
7
  

                                                 
6
 SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. Základy podnikání. 2010. str. 67 

7
 SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. Základy podnikání. 2010. str. 67 
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1.4.1.1 Živnosti 
Jedna z definicí živností zni: „Živností je soustavná činnost provozovaná 

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

podmínek stanovených tímto zákonem.“
8
 

Pro správné pochopení a vysvětlení pojmů použitých v definici, je třeba doplnit: 

 soustavnost – činnost musí být vykonávána opakovaně a pravidelně, ne 

příležitostně; 

 samostatnost – jestliže je podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně; 

právnická osoba jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu; 

 vlastní jméno – FO podnikatel činí právní úkony svým jménem a 

příjmením, PO pod názvem (obchodní firmou); 

 vlastní odpovědnost – za výsledky své činnosti nese podnikatel FO i PO 

veškeré riziko 

 dosažení zisku – činnost musí být vykonávána s úmyslem dosáhnout 

zisku, nesmí však být dosažen.
9
 

1.4.1.1.1  Dělení živností 
Dle požadavků na odbornou způsobilost se živnosti dělí na: 

 Ohlašovací živnosti – tyto živnosti vznikají a jsou provozovány na 

základě ohlášení. Jsou osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku a 

dělí se na: 

o Řemeslné živnosti – pro provozování těchto živností je podmínkou 

výuční list, maturita v oboru, diplom v oboru, nebo šestiletá praxe 

v oboru. Např. řeznictví, zednictví, klempířství, apod. 

o Vázané živnosti – podmínkou pro jejich získání a provozování, je 

prokázání odborné způsobilosti, kterou stanoví příloha 

živnostenského zákona. Např. vedení účetnictví, provádění staveb, 

provozování autoškoly, apod. 

o Volná živnost – pro získání této živnosti podnikatel nepotřebuje 

žádnou odbornou způsobilost. Jedná se o živnosti, které nejsou 

uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Např. 

                                                 
8
 ÚZ č. 795 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání. 2010 

9
 SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. Základy podnikání. 2010. str. 20 



 

20 

 

velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, fotografické služby, 

aj. 

 Koncesované živnosti – vznikají a jsou provozovány na základě 

správního rozhodnutí. Je třeba splnit odbornou způsobilost a tyto živnosti 

jsou získány na základě koncese. Např. pohřební služby, taxislužba, 

provozování cestovní kanceláře, apod.
10

 

Živnost může provozovat FO i PO, pokud splní podmínky stanovené 

živnostenským zákonem. 

Všeobecné podmínky pro provozování živnosti FO: 

 dosažení věku 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům, 

 trestní bezúhonnost.
11

 

Zvláštní podmínky provozování živnosti: 

 odborná způsobilost, 

 jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.
12

 

 

Odborná způsobilost se vyžaduje u živností ohlašovacích  řemeslných a 

vázaných, u živností koncesovaných pak odborná a jiná zvláštní způsobilost. U živností 

ohlašovacích volných zákon odbornou ani jinou zvláštní způsobilost nevyžaduje. 

Odborná způsobilost je v živnostenském zákoně stanovena diferencovaně podle druhů 

živností. 

1.4.2 Podnikání právnických osob 
Můžeme se rozhodnout podnikat jako právnická osoba. Musíme počítat ale 

s tím, že zahájení podnikatelské činnosti bude náročnější. V řadě případů budeme muset 

složit základní kapitál. Všechny typy právnických osob musí být zapsány v obchodním 

rejstříku.
13

 

                                                 
10

 SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. Základy podnikání. 2010. str. 67 
11

 ÚZ č. 795 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání. 2010 
12

 ÚZ č. 795 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání. 2010 
13

 SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. Základy podnikání. 2010. str. 68 
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1.5 Základní pojmy 

1.5.1 Podnikání 
Jedna z definic podnikání zni: „Podnikání se rozumí soustavná činnost 

prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 

účelem dosažení zisku.“
14

 

Cílem podnikání je dosahování zisku (dlouhodobá ziskovost je nadřazená 

požadavkům krátkodobé ziskovosti). 

Mezi faktory, které zajišťují dlouhodobou ziskovost, patří: 

 dohadování dobrého jména podniku a jeho stability na trhu; 

 udržování kvalifikace pracovníků i v případě snížení výroby; 

 zvýšení podílu na trhu; 

 urychlený vývoj nových výrobků; 

 dobrý sociální program; 

 zvýšení vlivu v regionu. 

1.5.2 Podnikatel 
Dle Zákona č. 513/1991 Sb.

15
 

 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. 

1.5.3 Podnik  
Dle Zákona č. 513/1991 Sb.

16
 

„Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i 

osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové 

hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své 

povaze mají tomuto účelu sloužit.“ 

                                                 
14

 ÚZ č. 799 - Obchodní zákoník a související předpisy. 2010 
15

 ÚZ č. 799 - Obchodní zákoník a související předpisy. 2010 
16

 ÚZ č. 799 - Obchodní zákoník a související předpisy. 2010 
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1.6 Dělení obchodních společností 
Obchodní společnosti můžeme rozdělit na osobní a kapitálové společnosti. 

Základní vlastnosti společnosti lze shrnout do několika následujících bodů. 

Osobní společnost: 

 osobní účast na řízení; 

 není povinné vytvářet základní kapitál; 

 společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně; 

 smrtí společníka dochází k zániku společnosti. 

Kapitálové společnosti: 

 osobní účast na řízení; 

 společník je povinen vložit do společnosti základní kapitál; 

 společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše svého vkladu; 

 smrtí společníka společnost nezaniká.
17

 

1.6.1 Charakteristika obchodních společností 
Dle Zákona č. 513/1991 Sb.

18
 

1.6.1.1 Akciová společnost 
Akciová společnost je kapitálová společnost, jejíž kapitál je rozvržen na určitý 

počet akcií o určité jmenovité hodnotě.  Společnost odpovídá za porušení svých závazků 

celým svým majetkem, akcionáři za závazky společnosti neručí. 

Společnost může být založena jedním zakladatelem, je-li zakladatelem právnická 

osoba, jinak dvěma nebo více zakladateli. Jestliže společnost zakládají dva a více 

zakladatelů, uzavřou zakladatelskou smlouvu. Jediný zakladatel zakládá společnost 

zakladatelskou listinou. 

Základní kapitál společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií je 20 mil. Kč a 

bez veřejné nabídky akcií 2 mil. Kč. 

Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. 

1.6.1.2 Společnost s ručením omezeným 
 Společnost s ručeným omezeným je kapitálová společnost, která tvoří základní 

kapitál ve výši min. 200 000Kč. Minimální vklad jednoho společníka činí 20 000Kč. 

                                                 
17

 SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. Základy podnikání. 2010. str. 68 
18

 ÚZ č. 799 - Obchodní zákoník a související předpisy. 2010 
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Může být v peněžité i nepeněžité podobě.  Každý společník se může podílet vkladem 

pouze jednou. Společnost ručí za závazky celým svým majetkem. Společníci ručí 

společně a nerozdílně za závazky společnosti pouze do výše souhrnu nesplacených 

vkladů. Společnost povinně vytváří zákonný rezervní fond ve výši 10% ze základního 

kapitálu. Není-li rezervní fond vytvořen při založení, odebírá se z prvního vykázaného 

čistého zisku 10%, avšak max. 5% ze základního kapitálu. V následujících letech se 

uplatňuje stejný princip až do výše zákonného naplnění. Tento fond lze použít pouze na 

pokrytí ztráty. 

 Společnost je zakládána společenskou smlouvou, která musí obsahovat firmu a 

sídlo společnosti, určení společníků, uvedení firmy a sídla právnické osoby, předmět 

podnikání, výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka včetně lhůty 

splatnosti, jména a bydliště jednatelů, členů dozorčí rady, určení správce vkladu, 

případně další údaje. 

 Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku je nutné, aby bylo 

splaceno nejméně 30% každého peněžitého vkladu. Nepeněžitý vklad je splacen vždy 

sto procenty. Celková minimální splacená výše základního kapitálu musí činit nejméně 

100 000Kč.  

 Návrh na zápis do obchodního rejstříku podepisují všichni jednatelé.  

 Každý společník má právo na obchodní podíl. Z účasti ve společnosti plynou 

práva a povinnosti. Výše obchodní podílu je dána poměrem vkladu společníka 

k základnímu kapitálu, pokud není ve společenské smlouvě uvedeno jinak. Rozdělení 

zisku se provádí v poměru obchodní podílů. K výplatě zisku nelze užít hodnotu 

základního kapitálu, rezervního fondu a ostatních kapitálových fondů. Vrácení vkladu 

není možné za dobu trvání společnosti. 

 Společnost má tři základní orgány, a to valnou hromadu, jednatele, dozorčí radu. 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti s přesnými pokyny dle zákona 

a společenské smlouvy. Každý společník se účastní jednání valné hromady osobně nebo 

zmocněncem na základě plné moci. Každý společník má hlas na každých 1000Kč svého 

vkladu. Rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných.  

 Jednatelé jsou statutárním orgánem. Ve společnosti může být jeden nebo více. 

Každý z nich za společnost jedná samostatně. Omezení může vyplývat ze společenské 

smlouvy. Mají zákaz konkurence. 
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 Dozorčí rada se zřizuje, pokud tak stanoví společenská smlouva nebo speciální 

zákon. Dohlíží na činnost jednatelů, nahlíží do účetních knih, kontroluje údaje, 

přezkoumává účetní závěrky, podává návrh na rozdělení zisku apod. Člen dozorčí rady 

nemůže být jednatel. Minimální počet jsou 3 členové. I na ně se vztahuje zákaz 

konkurence. 

1.6.1.3 Veřejná obchodní společnost 
Veřejná obchodní společnost je osobní společnost, ve které alespoň dvě osoby 

podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně 

celým svým majetkem. Veřejná obchodní společnost odpovídá za své závazky celým 

svým majetkem. Společník, který do společnosti přistoupil, ručí i za závazky 

společnosti vzniklé před jeho přistoupením. Může však požadovat na ostatních 

společnících, aby mu poskytli náhradu za poskytnutí tohoto plnění a nahradili náklady s 

tím spojené. Společníkem může být jak FO, tak i PO.  

Společnost vzniká na základě společenské smlouvy. Návrh na zápis do 

obchodního rejstříku podepisují všichni společníci. Práva a povinnosti společníků v. o. 

s. se řídí společenskou smlouvou. K její změně je třeba souhlas všech společníků. 

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni společníci 

a přikládá se k němu společenská smlouva. 

1.6.1.4 Komanditní společnost 
Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za 

závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním 

rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem 

(komplementáři). 

K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři. V 

ostatních záležitostech rozhodují komplementáři společně s komanditisty většinou 

hlasů, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. 

Při hlasování má každý společník jeden hlas, nestanoví-li společenská smlouva 

jiný počet hlasů.  

Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši 

určené společenskou smlouvou, minimálně však 5 000 Kč. Vklad je povinen splatit ve 

lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku 

společnosti, popřípadě po vzniku své účasti na společnosti. 
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1.6.1.5 Družstvo 

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem 

podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. 

Firma družstva musí obsahovat označení "družstvo". 

Družstvo musí mít nejméně pět členů. To neplatí, jsou-li jeho členy alespoň dvě 

právnické osoby. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá 

celým svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva. 

Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se 

zavázali členové družstva. Zapisovaný základní kapitál musí činit nejméně 50 000 Kč.  

Podmínkou vzniku členství je splacení členského vkladu určeného stanovami 

(základní členský vklad) anebo ve stanovách určené části základního členského vkladu 

(vstupní vklad).  

1.7 Analýza 
Analyzování je součástí každého lidského konání a je základem každého 

podnikatelského plánu. Jedná se o cyklický proces s postupným, opakovaným 

zpřesňováním a strukturováním vstupů potřebných k rozhodování při založení podniku. 

Důležité je odlišit analýzy vnitřních a vnějších podmínek a využít například SWOT  

a SLEPT analýz, Porterova modelu konkurenčních sil apod., případně vycházet 

z určitých příkladů či schémat. Využití příkladů a schémat pomáhá předejít opomenutí 

některého z významných faktorů, které by mohly později narušit znehodnocení 

vytvářeného plánu. 

Pokud se zde jedná o vhodnost či použitelnost konkrétních analytických 

nástrojů, je dobré mít na paměti jejich podpůrný charakter, který často svádí k určitému 

„automatismu“ při provádění analýzy.
19

 

1.7.1 Vnější prostředí  
Vnější prostředí firmy se člení na makroprostředí a mikroprostředí. Vlivy nebo 

také síly (faktory) obsahuje makroprostředí, které působí na mikroprostředí všech 

aktivních účastníků trhu, s různou intenzitou a mírou dopadu.
20

 

Makroprostředí zahrnuje faktory, které jsou firmou velmi obtížně 

kontrolovatelné. Mikroprostředí tvoří zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, 

                                                 
19

 KORÁB, V.; PETERKA, J.; REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. str. 47 
20

 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2008. str. 82  
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další firmy a organizace, aj. Je nutno analyzovat jednotlivé složky mikroprostředí, 

protože výrazně ovlivňují činnost firmy. Faktory mikroprostředí jsou narozdíl od 

faktorů makroprostředí ve větší míře firmou ovlivnitelné. Výsledky analýz vnějšího 

prostředí určuje firma příležitosti a hrozby.
21

 

 

Obrázek č. 1 Vnější a vnitřní prostředí (Zdroj: JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2008. str. 82) 

 

1.7.2 SLEPT analýza 
Název je převzat z anglického jazyka – Social, Legislative, Economic, Technical 

a Ekological faktors. Tento přístup se zajímá o to, jaké vnější vlivy budou na různé 

organizace působit, a jaké zde budou odlišnosti.
22

 

SLEPT analýza posuzuje demografické ukazatele, vliv odborů, krajové 

zvyklosti, zákony, tržní a technologické trendy, stabilitu státních poměrů, dostupnosti 

aj. 

Mezi sociální faktory (S) – sociální rozvrstvení a její uspořádání (třídy), příjmy, 

majetek, vývoj životní úrovně, životní styl, vzdělání, mobilita obyvatel, aj. 

Právní faktory (L) - rychlejší odpisování, sociální a zdravotní pojištění, změna 

v platbě daní a pojistného, vyšší sazby daně z přidané hodnoty a daně z nemovitosti, 

zákony. 
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K ekonomickým faktorům patří (E) – vývoj HDP, fáze ekonomického cyklu, 

úrokové sazby, měnové kurzy, míra nezaměstnanosti, inflace. Z tohoto prostředí 

získávají podniky výrobní faktory a kapitál. 

Mezi politické faktory (P) – politická stabilita, stabilita vlády, členství země 

v různých politicko-hospodářských situacích. 

Technologické faktory (T) - představují trendy ve výzkumu a vývoji, rychlost 

technologických změn, výrobní, dopravní, skladovací, komunikační a informační 

technologie aj.  Zdrojem technologického pokroku pro podniky slouží technologické 

prostředí a jeho změny. Slouží k  dosahování lepších hospodářských výsledků a 

zvyšování konkurenční schopnosti.
23

 

1.7.3 Porterův model konkurenčních sil 
Porterův model je užitečným a často velmi využívaným nástrojem analýzy 

oborového okolí podniku. Vychází z předpokladu, že strategická pozice firmy působící 

v určitém odvětví je určována působením pěti základních faktorů: 

1. Vyjednávací síla zákazníků. 

2. Vyjednávací síla dodavatelů. 

3. Hrozba vstupu nových konkurentů. 

4. Hrozba substitutu. 

5. Rivalita firem působících na daném trhu.
24

 

Při této analýze rozlišujeme příležitosti a hrozby.  

U rizika vstupu možných konkurentů na trh se hodnotí snadnost či obtížnost 

vstupu potenciálního rivala na trh či jaké jsou bariéry vstupu. 

Zkoumá se rivalita mezi stávajícími konkurenty, zda je na trhu dominantní 

konkurent a zda je konkurenční boj silný či nikoliv. 

Posuzuje se, jaká je smluví síla odběratelů a dodavatelů. Základní otázka u 

odběratelů je, zda společnost může počítat s velkými objemy zakázek, a u dodavatelů, 

zda je jejich pozice silná, jestli jednáme s monopolistou anebo naopak s mnoha malými 

firmami.  

Je nutné zjistit, do jaké míry je náš produkt možný nahradit substituty, tedy 

produkty, které mají stejné nebo podobné vlastnosti.  
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Obrázek č. 2 Porterův model (Zdroj: DEDOUCHOVÁ, M. Strategie podniku. 2001. str. 18) 

1.7.4 Vnitřní prostředí 
Zdroje firmy materiálové, finanční a lidské (management a jeho zaměstnanci - 

jejich kvalita, organizační struktura, kultura firmy, mezilidské vztahy, materiální 

prostředí) tvoří vnitřní prostředí firmy. Patří sem  faktory, které mohou být podnikem 

přímo řízeny a manažery ovlivňovány.
25

 

Cílem vnitřního prostředí je porozumět schopnostem firmy produkty vyvíjet, 

vyrábět, prodávat, poskytovat služby a posoudit zdroje firmy. Na tomto základě jsou 

zjišťovány silné a slabé stránky firmy. 

1.7.5 Marketingový mix 
Jedná se o taktický marketingový nástroj, který představuje souhrn 

marketingových prvků, jimiž firma dosahuje svých marketingových cílů. Marketingový 

mix v sobě zahrnuje vše, čím může firma poptávku po produktech ovlivňovat. 

V literatuře se píše o čtyřech faktorech, které jsou označovány jako marketingový mix. 

Jejich začáteční písmena pocházejí z anglických slov. Někdy se mluví o „čtyřech P“.  

Jedná se o: 

 produkt – výrobek (Product), 

 cena (Price), 

 propagace (Promotion), 

 místo (Place) 

Produktem se rozumí statek, služby nebo myšlenka, které se stávají předmětem 

směny na trhu a uspokojují potřeby zákazníka tak, aby bylo dosaženo cíle firmy, kterým 
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je zisk. Dělíme jej na spotřební zboží, které jsou určeny pro konečnou spotřebu 

zákazníka a kapitálové statky, které jsou určeny pro další užití v podniku. V průběhu 

dalšího výrobního procesu vstupují do jiných produktů a pomáhají je vytvářet. 

Cenou se rozumí peněžní úhrada zaplacená na trhu za prodávaný výrobek nebo 

poskytovanou službu. Při stanovování ceny je nutné, aby podnik bral ohled na zisk, 

maximalizaci zisku, tržní podíl, růst objemu prodeje, návratnosti investic, špičkovou 

kvalitu výrobku, apod.  

Pomocí distribuce zajišťujeme přesun produktu z místa vzniku – výroby (od 

výrobce) na místo jeho prodeje (zákazníkovi). Hlavním úkolem distribuční politiky je 

volba správné distribuční cesty, která představuje způsob, jaký se použije při pohybu 

produktů od výrobce ke konečnému zákazníkovi.
26

 

Existují dva druhy distribučních cest, a to cesty přímé, ve kterých jde zboží od 

výrobce přímo k zákazníkovi, a cesty nepřímé, kde mezi výrobcem a zákazníkem stojí 

mezičlánek, např. velkoobchod nebo maloobchod. 

Propagace je forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž 

smyslem je podpora prodeje. 

Model, který se v propagaci využívá, se nazývá AIDA(S). Počáteční písmena 

anglických slov znamenají upoutání pozornosti, vyvolání zájmu, zájem o produkt a 

výzvu k akci. Někdy se přidává písmeno S - spolehlivost.  

1.8 Finanční analýza 
Jedná-li se o nový podnik, není k dispozici žádná finanční historie, kterou lze 

zpětně analyzovat. Postačí zde, když se provede posouzení finančních zdrojů, které jsou 

potřebné pro start podniku, jejich pokrytí dostupnými zdroji a hrubá představa o vývoji 

finančních toků, které jsou prováděné v rámci prvotních úvah při kontrole rentability a 

životaschopnosti podniku.
27

 

1.8.1 Úloha finanční analýzy 
Připravovat finanční plán bez analýzy předchozí a současné situace v podniku a 

analýzy okolí podniku je nemožné. Plán by byl pouhým přáním majitelů podniku a 

splnění plánu by bylo nereálné.  
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V případě, že finanční plán slouží pro externí uživatelé (banky, dodavatelé, 

odběratelé, konkurence, zaměstnanci, potenciální investoři) jedná se externí finanční 

analýzu. 

Interní finanční analýza vychází z informačního systému podniku (účetnictví, 

kalkulace, normy, směrnice). Manažerům musí poskytnout informace, na základě 

kterých musí být schopni přijímat rozhodnutí týkající se podnikání. 

1.8.2 Ukazatel likvidity 
Schopnost podniku hradit krátkodobé závazky měří ukazatel likvidity. Pro jejich 

úhradu podnik používá krátkodobý finanční majetek (peníze, které jsou hned 

k dispozici) a pohledávky z obchodního styku (peníze, které podnik získá v blízké 

době). 

Úhrada závazků se bude měnit podle toho, která část majetku bude určena 

k úhradě závazků. Nejdříve však budou k dispozici peníze na bankovních účtech a 

nejdéle se uvolní peníze v zásobách. 

Rozlišujeme několik variant ukazatelů likvidity v závislosti na likvidnost 

oběžného majetku. 

Okamžitá likvidita (likvidita prvního stupně). Vypočte se jako podíl 

krátkodobého finančního majetku a krátkodobých závazků. Měla by dosahovat hodnot 

kolem 0,5. 

Pohotová (rychlá) likvidita (likvidita druhého stupně). Čitatel se zde zvyšuje o 

pohledávky z obchodního styku a ve jmenovateli se nachází hodnota krátkodobých 

závazků. U likvidity druhého stupně by se hodnoty měly pohybovat v intervalu 1 až 1,5. 

Běžná (celková) likvidita (likvidita třetího stupně). Jedná se o podíl oběžného 

majetku a krátkodobých závazků. Doporučují se zde hodnoty 1,5 až 2.
28

 

1.8.3 Ukazatel využití aktiv 
K měření efektivnímu využití majetku podniku pro dosahování tržeb, které jsou 

předpokladem pro tvorbu zisku, popisuje ukazatel využití aktiv. Měří rychlost obratu a 

délku vázanosti finančních zdrojů v zásobách, pohledávkách nebo stálých aktivech. 

Charakterizují kvalitu řízení v nákupu, investicích a inkasu pohledávek. Tyto ukazatele 

lze u každého druhu majetku počítat, jejich interpretace je pak mnohem složitější. Proto 
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se používají výpočty pouze pro vybrané skupiny. Mezi nejčastěji používané ukazatele 

těchto skupin patří: 

 doba obratu zásob, 

 doba obratu (splatnosti) pohledávek, 

 počet obratů stálých aktiv, 

 počet obratů celkových aktiv.
29

 

1.8.4 Ukazatel rentability 
Ukazatelé výnosnosti (ziskovosti) se nazývají ukazatelé rentability. Poměřují 

vytvořený zisk s výší zdrojů podniku, kterých bylo využito k dosažení zisku. Jestliže 

dojde ke ztrátě, ukazatelé rentability ztrácejí svůj význam, nemá smysl provádět 

výpočet. Jedná se o nejdůležitější informaci pro investory, kteří uvažují o investování 

kapitálu. Investory tento ukazatel zajímá, neboť je informuje, jak bude investovaný 

kapitál zhodnocen.  

Rozlišuje se několik variant výpočtu podle toho, jak je v čitateli definovaný zisk 

a co bude dosazeno do jmenovatele ukazatele. Do čitatele lze dosadit zisk po zdanění, 

před zdaněním a provozní zisk. Ve jmenovateli pak bývá vlastní kapitál, celkový 

kapitál, dlouhodobý kapitál a tržby. 

Nejpoužívanějšími ukazateli rentability jsou: 

 rentabilita vlastního kapitálu, 

 rentabilita celkového kapitálu, 

 rentabilita tržeb.
30

 

1.8.5 Ukazatel zadluženosti 
Měření rozsahu, v jakém podnik využívá k financování své činnosti dluh, se 

používá ukazatel zadluženosti. Dluhové financování je pro podnik velice prospěšným. 

Pomáhá k jeho růstu a rozvoji. Díky tomu klesá podíl vlastního kapitálu na financování 

aktiv a roste výnosnost vlastníků.  

Dluh však může výnosnost vlastního kapitálu i snižovat. Mělo by platit, že 

rentabilita aktiv musí být vyšší, než úroková sazba, kterou podnik platí bance za půjčené 

finanční zdroje. Platí zásada, že nejdříve musí být splaceny úroky a zbytek pak může 

být vyplacen vlastníkům. Vlastníci nechtějí, aby provozní zisk byl použit jen na placení 
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úroků, proto se snaží, aby vytvořený zisk byl vyšší. Věřitelé, kteří společnost financují, 

chtějí, aby peníze, které jim budou vráceny, přinesly zhodnocení. 

Zadluženost podniku měří celkovou, dlouhodobou nebo krátkodobou 

zadluženost v procentech. Vypočte se jako podíl příslušné výše dluhu k celkovým 

zdrojům. Doplňkovým ukazatelem je procento samofinancování. Vyjadřuje podíl 

vlastního kapitálu na financování majetku. 

Úrokové krytí vyjadřuje, kolikrát provozní zisk převyšuje výši placených úroků 

a dalších fixních plateb (leasingové platby). Výpočet se provede jako podíl provozního 

zisku a nákladových úroků. Považuje se za ukazatel finanční stability. Čím je hodnota 

ukazatele vyšší, tím vyšší je schopnost podniku hradit úroky. 

Další variantou je doba splácení dluhů, která vychází z provozního cash-flow. 

Počítá se jakou podíl cizích zdrojů financování a provozního cash-flow. Vyjadřuje 

dobu, za kterou by byl podnik schopný splatit závazky. Patří mezi ukazatele, které 

zajímají banku při poskytnutí úvěru.
31

 

1.9 Bod zvratu 
Představuje objem výroby, od kterého firma začne produkovat zisk. Je potřeba 

provést výpočet bodu zvratu, pro zjištění minimálního množství produkce, které firmě 

zajistí, že nebude ve ztrátě. Jedná se o takové množství produkce, při kterém se budou 

náklady a tržby rovnat.
32

 

1.10 SWOT analýza 
Smyslem strategické analýzy (externí a interní analýzy), je důležité odhalit 

v okolí příležitosti a ohrožení a zároveň najít silné a slabé stránky podniku.  Jako každá 

jiná analýza, tak i strategická analýza musí „najít“ (vyústit) v syntézu a závěry, které 

budou východiskem pro formulaci strategie. Strategie by měla reagovat na tyto závěry a 

využít tak silných stránek k získání příležitostí v okolí podniku.  K prozkoumání 

vzájemných výsledků externích a interních vztahů se využívá SWOT analýza.
33

 

SWOT analýza patří mezi nejčastější a nejobecnější nástroj při sestavování 

podnikatelského záměru. Posuzují se zde slabé a silné stránky podniku, ale také 

příležitosti a hrozby, kterým může být podnikatelský plán vystaven.  
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Mezi silné stránky lze zařadit např. vysokou produktivitu práce, dobré 

manažerské schopnosti, znalost trhu, loajalitu a nadšenost zaměstnanců, ale také dobrou 

lokalitu. Do slabých stránek je možné zahrnout špatné manažerské schopnosti, dobu 

uvedení na trh, neznalost trhu, zastaralé výrobní linky, špatnou nájemní smlouvu apod. 

K příležitostem lze zařadit rychle rostoucí trh, růst HDP a životní úroveň, 

snížení daní a dotace, rozšíření trhů, dostatek volných zdrojů apod. Jako hrozby 

můžeme označit zanikající trh, silnou a rostoucí konkurenci, pokles poptávky, vysoké 

náklady apod. 

1.11 Finanční plán 

1.11.1 Krátkodobý finanční plán 
Finanční plán, který se sestavuje na dobu kratší jak jeden rok, se nazývá 

krátkodobý finanční plán. Sestavuje se v kratším časovém horizontu, čím se rozumí 

čtvrtletí, měsíce, dekády apod. Je sestavován s vysokou mírou podrobnosti a dále se 

rozpracovává formou rozpočtů na jednotlivé úseky. Mezi dílčí části krátkodobého 

finančního plánu patří plán výnosů, nákladů a tvorby zisku, plánová rozvaha, plán 

peněžních toků, plán rozdělení zisku, plán externího financování. 

1.11.2 Dlouhodobý finanční plán 
Finanční plán, který je sestaven na dobu delší, jak jeden rok, se nazývá 

dlouhodobý finanční plán a zpravidla bývá sestavován na tři až pět let. Nezpracovává 

všechny dílčí oblasti, ale stanovuje souhrnné cílové ukazatele. Měl by odpovídat na 

otázky strategického charakteru (např. jak budou odměňovaní manažeři, do jaké výše 

lze počítat s tvorbou vlastních zdrojů, do jaké výše může podnik počítat 

s reinvestováním apod.). 

Ve finále musí předcházet strategická finanční analýza podniku a jeho okolí. 

Účelem je posoudit dosažitelnost plánu a způsobu očekávaných rizik. Analýza 

finančního plánu musí také prověřit, jestli vypracování vede k dosažení cílů. 

1.11.3 Rozvaha 
Jedná se o základní účetní výkaz, který popisuje rovnováhu mezi majetkovou a 

finanční strukturou podniku. Označuje soupis majetku podniku v peněžním vyjádření z 

hlediska jeho formy a zdrojů financování k určitému časovému okamžiku.  

http://managementmania.com/analyzy-analyticke-techniky
http://managementmania.com/podnik
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Rozvaha zachycuje stav aktiv (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek) a pasiv 

(zdroje financování). Podnik udržuje rozvahu v majetkově-finanční stabilitě a snaží se 

vytvářet schopnost podniku a trvale udržovat správný vztah mezi majetkem (aktivy) a 

používaným kapitálem (pasivy). 

Platí zde bilanční rovnost, tzn., že aktiva a pasiva se rovnají.  

1.11.4 Výkaz zisků a ztráty 
Výkaz zisků a ztráty zachycuje vztahy mezi výnosy a náklady podniku za určité 

období. Výkaz nás informuje o tom, jak byl podnik úspěšný ve sledovaném období a 

jakého dosáhl hospodářského výsledku. Rozdíl výnosů a nákladů představuje zisk nebo 

ztrátu. 

Náklady a výnosy ve výkazu dělíme do tří skupin a to: 

 provozní, 

 finanční, 

 mimořádné.  

http://managementmania.com/analyzy-analyticke-techniky
http://managementmania.com/pasiva
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Při vstupu do podnikání je nutné si předem ujasnit mnoho věcí. Je třeba si jasně 

definovat zamýšlený obor a rozsah podnikání a následně si vyjasnit co vše a jak může 

toto podnikání ovlivnit a to jak ve smyslu pozitivním, tak i ve smyslu negativním. 

Podnikání ovlivňuje nespočet vnitřních i vnějších vlivů a k jejich nalezení a posouzení 

slouží mnoho metod, z nichž nejpoužívanější jsou uvedeny v předešlém textu. Jejich 

použitím, vyhodnocením a vzájemnou kombinací se pokusím vyvodit závěry vedoucí 

k rozhodnutí k založení perspektivní firmy. 

2.1 Hlavní myšlenky zamýšleného projektu  
Hlavní cíle zamýšleného podniku lze shrnout jako: 

 založení a provozování cyklocentra, 

 provozovna v areálu hotelu SKI u Nového Města na Moravě, 

 prodej a servis jízdních kol a souvisejícího vybavení a doplňků, 

 cyklocentrum standardní velikosti s nestandardní nabídkou a službami, 

 vybudování pozice vyhledávaného odborníka. 

2.2 Výhled v prvních letech podnikání  
V prvních dvou až třech letech podnikání bude hlavním cílem prodej a servis 

jízdních kol a to především horských. Současně se chci také ve větším rozsahu zabývat 

prodejem a poradenstvím v oblasti stravy pro sportovně orientované cyklisty. 

V tomto období se chci především orientovat na zákazníky v okruhu do přibližně 

dvaceti kilometrů od Nového Města na Moravě. 

Postupně chci za pomoci především internetu vyhledávat a navazovat kontakty 

v oblasti výrobců a dodavatelů, ale i zákazníků z oblasti extrémní cyklistiky a cíleně si 

budovat pozici vyhledávaného odborníka na extrémní cyklistiku a sportovní stravu. 

2.3 Výhled do budoucna 
Je zřejmé, že v tak krátkém období to není možné doslovně, ale do pěti let od 

zahájení podnikání se chci v rámci možností prosadit jako odborník a specialista na 

extrémní cyklistiku a sportovní stravu a dosáhnout toho, že vzdálenost bydliště 

zákazníka od mého cyklocentra ani cena služeb nebudou patřit mezi rozhodující vlivy 

na moje podnikání a moji zákazníci budou z celého území České republiky. 
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V tomto období chci vytvořit stabilní síť dodavatelů a zákazníků v daných 

oborech a dále se věnovat zkvalitňování a rozšiřování nabídky a služeb v těchto 

specializovaných odvětví a jít dále cestou odborníka, specialisty. 

2.4 SLEPT analýza 
SLEPT je jedna z metod, kterou využiji k analýze situace. 

 Za svoje hlavní působiště a odbytiště především v prvních letech podnikání 

považuji města Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou a 

obce v okolí těchto měst. Tyto tři města a obce v jejich okolí budou v dalším textu 

souhrnně označovány jako sledovaná oblast.  

Některé části SLEPT analýzy bude vhodnější hodnotit celorepublikově, některé 

z hlediska kraje Vysočina, ve kterém se jmenované obce nacházejí. Z většiny stanovisek 

se mi jeví jako výhoda, z hlediska monitorování mnou sledované oblasti to, že okolní 

obce třech výše uvedených měst vždy tvoří správní obvody obcí s rozšířenou 

působností. Pro tyto správní obvody jsou dobře zpracované, dostupné a aktualizované 

statistické údaje a je tedy relativně snadné sledovat dané území z hlediska sociálních 

faktorů ale i jiných faktorů. 
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Obrázek č. 3 Mapa ČR s krajem Vysočina (Zdroj: autor, vlastní zpracování) 

 

Správní obvod Bystřice nad Pernštejnem 

Správní obvod Nové Město na Moravě 

Správní obvod Žďár nad Sázavou 

Česká republika 

2.4.1 Sociální faktory 
Sledované území se nachází v kraji Vysočina, který se rozlohou řadí na páté 

místo mezi kraji, ale počtem obyvatel až na místo jedenácté. Svědčí to o velmi nízké 

hustotě osídlení.
34

 

Množství obyvatel na sledovaném území je jako kdekoliv jinde a v jakékoliv 

době závislé na počtu pracovních příležitostí a ty ovlivňuje mnoho faktorů, nejvíce však 

politická rozhodnutí. 

Tak jako došlo v padesátých letech minulého století na sledovaném území 

k příchodu nových obyvatel díky rozvoji uranového a strojního průmyslu, tak může 

dojít k opětovnému odlivu obyvatel z důvodu zániku firem, které se stále více stěhují na 

v současnosti perspektivní asijské trhy. 

 

                                                 
34

Český statistický úřad. Dostupné z: http://www.czso.cz/xs/edicniplan.nsf/otisk/13-2130-03--7__zaver 
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Tabulka č. 1  Počet obyvatel v územních obvodech obcí s rozšířenou působností ke dni 01. 01. 2011  

 

Správní obvod 

obce 

 s rozšířenou 

působností 

Občané ČR (s platným trvalým pobytem) 

muži 
muži 

15+ 
ženy 

ženy 

15+ 
celkem celkem 15+ 

Bystřice nad 

Pernštejnem 
10 197 8 809 10 218 8 894 20 415 17 703 

Nové Město na 

Moravě 
9 680 8 249 9 682 8 346 19 362 16 595 

Žďár nad Sázavou 21 383 18 237 21 937 18 949 43 320 37 186 

CELKEM 41 260 35 295 41 837 36 189 83 097 71 484 

 

Vlastní zpracování dle zdroje: http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-

obcich.aspx 

 

 
Tabulka č. 2 Počet obyvatel ve městech k 31. 12. 2010  

  

V tom podle pohlaví V tom ve věku 
Počet 

obyvatel  muži ženy 0 až 14 let 
15 až 64 

let 

65 a více 

let 

Nové Město na 

Moravě 
5 164 5 203 1 483 7 258 1 626 10 367 

Bystřice nad 

Pernštejnem 
4 289 4 320 1 203 6 093 1 313 8 609 

Žďár nad Sázavou 11 399 11 639 3 062 16 309 3 667 23 038 

CELKEM 20 852 21 162 5 748 29 660 6 606 42 014 
 

Vlastní zpracování dle zdroje: http://vdb.czso.cz/vdbvo/ 

 

Z předešlých tabulek je jasně vidět, že prakticky polovina obyvatel sledovaného 

území žije ve městech Bystřice nad Pernštejnem, Novém Městě na Mor. a Žďáře nad 

Sázavou. Ostatní jsou roztroušeni po celé sledované oblasti, což je pro Vysočinu 

typický znak. Je tu však ještě jeden faktor a to ten, že se jedná o rekreační a turistickou 

oblast, do které na různě dlouhé období dojíždí velké množství turistů a rekreantů, které 

považuji za svoje potencionální zákazníky. 

Shrnutí 

Z pohledu počtu obyvatel, tedy potencionálních zákazníků, se mi daná oblast 

jeví jako dostačující pro rozjezd podnikání, ale uvědomuji si, že v budoucnu by mohl 
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nastat problém a proto chci postupně rozšířit svoje působení pomocí internetu 

celorepublikově. 

2.4.2 Sociální – kulturní aspekty 
Životní styl lidí je otázkou individuality, bohužel stále častěji je nenápadně 

diktován často až agresivní reklamou na všech možných úrovních. Větší část lidí na tuto 

reklamu slyší a nezabývá se vlastním uvažováním, většinou i proto, že je to tak i 

pohodlné. Toto má pravděpodobně kořeny v minulosti, jelikož české země byly často 

součástí vyšších územně správních celků a jejich rozhodovací možnosti byly malé, a 

tedy nikdo nebyl veden k samostatnosti v rozhodování.  

Shrnutí 

Z tohoto pohledu však vidím pro svoje podnikání jistou výhodu, jelikož jízdní 

kolo mělo a má v českých zemích velkou tradici ať už jako levný dopravní prostředek, 

sportovní náčiní nebo prostředek pro vyplnění volného času. 

Této tradici odpovídá i to, že v relativně nedalekém Brně se každoročně pořádá 

sportovní veletrh nemající svým rozsahem a návštěvností obdobu v celé střední Evropě. 

V posledních 4 letech se v Novém Městě na Moravě u Ski hotelu konají MTB 

závody, které za poslední dva roky přecházejí i do světového poháru a tím je tu i mnoho 

zahraničních cyklistů. Do dvou let se tu uvažuje i o mistrovství světa. Účastníci závodů, 

ať už profi cyklisti či jen rekreanti by mohli být v konání této velké akce. Do světového 

poháru horský kol jsou zařazeny Cross – county sprinty a Cross – country Olympic. 

Doprovodným programem tohoto světového poháru jsou maratony Merida bike 

Vysočina. 

Shrnutí 

Toto vše považuji za přínosné pro svoje podnikání. Ať už jako pomoc v oblasti 

marketingu nebo i jako způsob, jak získat více zákazníku a to včetně cizinců účastnících 

se právě světových soutěží. 

Za varovný signál považuji to, že pohledy na jízdní kolo se mění podle 

ekonomické situace lidí a podle aktuálních trendů. V posledních letech byl o cyklistiku 

mimořádný zájem a mnohdy bylo nutné mít každý rok nový model kola, příslušného 

vybavení a příslušenství. V tomto se však zdá, že dosáhla cyklistika svého současného 

vrcholu. Z různých důvodů dochází k postupnému poklesu zájmu o cyklistiku, jako 
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životní styl či důkaz ekonomické situace jedince. Zde vidím nutnost zapracovat na větší 

propagaci své firmy i cyklistiky jako takové. Navíc moje provozovna je situovaná mimo 

město a určitě v počátcích podnikání bude nutno hledat způsoby jak donutit zákazníky a 

aby se za mnou vydali. 

Ve všech třech největších městech sledované oblasti je městská i příměstská 

doprava, ale praktická situace nutí lidi řešit problematiku dopravy tak, že prakticky 

každá rodina má dnes jedno auto, často i více – někde je to nutnost, někde důsledek 

nadbytku financí a někteří jedinci dojíždějí do zaměstnání autem i jen několik stovek 

metrů. S rostoucími cenami pohonných hmot a služeb spojených s provozem 

automobilu, mnoho lidí přehodnocuje svoje možnosti a uvažuje o návratu ke kolu jako 

levnému a nízkonákladovému dopravnímu prostředku. Z tohoto pohledu se jeví 

současná ekonomická situace pro moje podnikání jako příznivá a předpokládám 

v následujících letech zvýšený zájem o jízdní kola coby dopravní prostředek. 

S rostoucími náklady na živobytí mnoho lidí musí často omezovat svoje 

finančně nákladné zájmové aktivity a začíná se nudit a také přicházejí o možnost 

dokázat druhým svoje kvality. Tady vidím prostor v extrémní cyklistice, která za 

přijatelných finančních okolností umožňuje adrenalinové zážitky, možnost porovnávat 

se s jinými a případně i vyniknout a tak naplnit své různé potřeby. Tedy opět možnost 

růstu zájmu o cyklistiku. 

2.4.3 Právní faktory 
Velké problémy podnikatelům způsobuje legislativa, kdy čeští politici chrlí 

zákon za zákonem a následně jejich novelizace. Často jsou zákony již navrhovány tak 

aby se daly obejít a tak nahrávaly různým podvodným úmyslům některých jedinců či 

zájmových skupin a malým podnikatelům činnost spíše ztěžují. Je velmi těžké se ve 

směsici zákonů vyznat a dostát jim. Často je nutno počítat s tím, že bude potřeba 

investovat do poradenství v této oblasti. 

Shrnutí 

Současné finanční problémy státu jsou řešeny zvyšováním DPH, zvyšováním 

daní, odvodů na zdravotní a sociální pojištění a mnohými dalšími nepopulárními kroky, 

které v důsledku znamenají snižování životní úrovně lidí. Toto je na jedné straně pro 

podnikání obecně problém, ale pro moje záměry se to zdá být příznivé a může to pro mě 

znamenat další zákazníky hledající nízkonákladový dopravní prostředek. 
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2.4.4 Ekonomické faktory 
Nezaměstnanost 
 

Tabulka č. 5 Míra nezaměstnanosti v ČR k 31. 12. v %  

  
2007 2008 2009 2010 2011 03/2012 

Míra nezaměstnanosti 
6,00 6,00 7,30 7,00 6,50 9,20 

 

Vlastní zpracování dle zdroje: 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/?G=4&A=2&page=1 

 

Tabulka č. 6 Míra nezaměstnanosti v kraji Vysočina k 31. 12. v %  

 

Vlastní zpracování dle zdroje: 

http://www.jihlava.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/nezamestnanost-xj 

 

 
Tabulka č. 7 Míra nezaměstnanosti správních celků rok 2010  

  
Celkem Muži Ženy 

Bystřice nad Pernštejnem 13,79% 13,20% 14,51% 

Nové Město na Moravě 12,19% 12,84% 11,42% 

Žďár nad Sázavou 8,75% 8,45% 9,12% 

  

Vlastní zpracování dle zdroje: 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=596230 

 

 

Z tabulek nezaměstnanosti je opět vidět souvislost mezi počtem obyvatel 

jednotlivých obcí i počtem a velikostí zaměstnavatelů. Je také vidět, že nezaměstnanost 

je tu vyšší než v kraji Vysočina. 

 

 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Míra registrované  

nezaměstnanosti) 
7,10 5,63 6,27 10,25 10,73 
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Shrnutí 

Nezaměstnanost však nemusí být pro podnikání jen hrozbou nedostatku peněz u 

zákazníků – nezaměstnaní mají více volného času, potřebují nízkonákladový prostředek 

a může mezi nimi být i můj budoucí zaměstnanec. 

Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt (HDP) je klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. 

Představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích v činnostech 

považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržní i 

netržní povahy). Aby byl vyloučen vliv změn cen, je vyjádřen ve stálých cenách. „Růst 

(pokles) HDP charakterizuje, o kolik % reálně stoupl (klesl) hrubý domácí produkt ve 

sledovaném čtvrtletí roku proti stejnému období roku předchozího, po očištění o sezónní 

vlivy a nestejný počet pracovních dní.“
35

 

 
 
Graf č. 1  Vývoj hrubého domácího produktu v ČR (Vlastní zpracování dle zdroje: 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/?G=3&A=2&page=1) 

 

Z grafu vývoje HDP v ČR by se dalo usoudit, že po období recese v letech 2008 

a 2009 se česká ekonomika dostává do fáze ekonomického růstu. 

                                                 
35

 Český statistický úřad. Nejnovější ekonomické údaje [online]. 1/2012 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/aktualniinformace#11 
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Graf č. 2  Hrubý domácí produkt (Vlastní zpracování dle zdroje: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty) 

 

Při detailnějším pohledu na vývoj v posledním období však vidíme, že po 

mírném oživení ekonomiky v roce 2010 dochází opět k jejímu útlumu a v současnosti se 

již v některých státech EU nemluví o možnosti finanční krize, ale již přímo o jejím 

průběhu. 

Inflace 

Inflace je definována jako všeobecný růst cenové hladiny v čase. Míra inflace je 

měřena pomocí přírůstku indexu spotřebitelských cen. Úroveň cen vybraného koše 

reprezentativních výrobků a služeb ve dvou srovnávaných obdobích poměřují cenové 

indexy, přičemž váha, která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši 

přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové 

spotřebě domácností. Informace o dosažené míře inflace jsou využívány např. pro účely 

zhodnocování mezd, důchodů a sociálních příjmů. Jsou také využívány v souvislosti s 

nájemními či jinými smlouvami, v nichž je zakotvena kontrola původně dohodnutého 

finančního plnění v závislosti na vývoji inflace.
36

 

 

 

                                                 
36

 Český statistický úřad. Míra inflace [online]. 11/2011 [cit. 2012-01-15]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/kdyz_se_rekne_inflace_resp_mira_inflace#2 
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Tabulka č. 3 Průměrné míry roční inflace  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Míra 

inflace v % 
     2,5          2,8          6,3          1,0          1,5          1,9          2,2     

 

Vlastní zpracování dle zdroje: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace 

 

Mzdy 

 
 

Graf č. 3  Průměrná hrubá měsíční mzda (Vlastní zpracování dle zdroje: 

http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/mzda_v_kc) 

Z grafu vývoje a vztahu mezi průměrnou a reálnou mzdou v ČR je vidět pokles 

reálné mzdy, což je způsobeno mizivým zvyšováním mezd v posledním období a 

naopak růstem spotřebitelských cen.  

S tím také souvisí růst inflace. 

Výše uvedené faktory je nutno zohledňovat při vstupu do podnikání, protože 

budou silně ovlivňovat chování potencionálních zákazníků, ale vliv budou mít i na 

chování dodavatelů. 

Vše nasvědčuje tomu, že v Evropě může nastat opět finanční krize. Jelikož to 

nikdo nemůže tvrdit s jistotou, dochází k nejistotě jak mezi výrobci, tak mezi 

spotřebiteli a to vede k omezování výdajů a následným situacím. S finančními a 

politickými problémy dochází ke zdražování surovin i výrobků, k růstu inflace a mnoha 

dalším pro lidi nepopulárním opatřením. 
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Nejistota na trzích i v politice vyvolává časté pohyby kurzů měn a to ovlivňuje 

ceny vstupů i výrobků a chování jak výrobců, tak spotřebitelů. 

Česká ekonomika je z důvodu malého místního trhu závislá na zahraničních 

trzích, na kterých v současnosti dochází k omezování investic a výdajů z důvodů již 

uvedené finanční nejistoty a to má dopad na české firmy. 

V cizích firmách podnikajících na našem území je přítomnost odborových 

organizací spíše nežádoucí jev, a pokud již ve firmě odbory jsou, mají malou členskou 

základnu a jejich vyjednávací schopnosti jsou minimální, a proto zaměstnanci mají 

minimální šanci ovlivnit cokoliv ve firmách a často je problém i dosáhnout udržení 

reálných mezd natož jejich růst. 

2.4.5 Politické faktory 
Politická situace v zemi není příznivá. Dochází k častým změnám a předávání 

moci, časté jsou případy korupce. Dnes již prokazatelně existuje provázanost mezi 

politiky a podnikáním a velcí hráči na trhu podporovaní politiky nemají zájem o vstup 

nových firem na trh.  

Shrnutí 

Podnikání, o které se zajímám já, tímto tolik ovlivněno není, ale každopádně 

politika nahrává spíše určitým zájmovým skupinám a drobnému podnikání z mého 

pohledu spíš nepřeje.  Celkově se mi jeví politická situace pro poctivé podnikání spíše 

jako nepříznivá. 

2.4.6 Technologické a ekologické faktory  
Velké a funkční světové ekonomiky investují značné finanční prostředky do 

školství, vědy a výzkumu, což se jim vrací v podobě objevů nových technologií, které 

rozvíjejí a urychlují jejich hospodářský růst a to jak prodejem těchto technologií, tak 

jejich využíváním. 

Tyto objevy a technologie jsou většinou i ekologicky vyspělejší a často je 

ekologie součástí zadání projektů. 

 V české republice se investice do školství a vědy přehodnocují a spíše snižují. 

Následkem je nekonkurenceschopnost a často i nepřítomnost vlastních technologií a to 

opět zhoršuje ekonomickou situaci ve státě. Nejrychleji rozvíjejícími se technologiemi 

jsou v posledních letech technologie informační a technologie komunikační, které 
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značně urychlují získávání i předávání informací ve všech oblastech vědy i života. 

Neblahým důsledkem využívání těchto technologií a celkového stylu života lidí je 

nadváha u dětí a mládeže. V menším měřítku i u dospělých. Zde opět vidím příležitost 

pro cyklistiku jako protiváhu fyzicky nenáročného zaměstnání a studia i jako prostředek 

v boji proti nadváze. 

Shrnutí 

I když výroba kol a vybavení pro cyklistiku je oproti jiným výrobním odvětvím 

více ekologická, tak pro životní prostředí zátěž také představuje a lze i v budoucnu 

očekávat nové ekologičtější technologie a trendy. To bude znamenat nahrazování 

současného cyklistického vybavení novým a to by mělo zajistit budoucnost podnikání 

v tomto odvětví. 

Na druhé straně je kolo jako dopravní prostředek pro životní prostředí tou lepší 

alternativou a z tohoto pohledu cyklistika ekologii podporuje. 

2.4.7 Celkové shrnutí  
Obecně se mi jeví současná situace pro podnikání nejistá až nepříznivá, ale pro 

moje záměry se mi zdá naopak jako výhodná. 

2.5 Porterův model konkurenčních sil 

2.5.1 Rivalita mezi stávajícími podniky 
Na území Vysočiny a blízkých krajích působí již už několik cyklosportů. Mezi 

vyhledávané patří např. Jízdní kola Čech, Cyklosport Šlechta, Cyklo Chlubna apod. 

Jedná se ve většině případů o zavedené firmy působící na trhu poměrně delší dobu. Mají 

již své jméno, což je pro mě na začátku podnikání nevýhoda. 

Rivalita v pravém slova smyslu mezi stávajícími firmami je jen velmi těžko 

vysledovatelná. Jedná se o zavedené firmy s ustáleným sortimentem a službami a s 

určitou klientelou. Tyto firmy mají tržními mechanismy rozdělený trh a nové zákazníky 

se snaží získávat spíše pomocí akčních slev, servisu zdarma v prvním roce po zakoupení 

kola, drobných dárků a podobně. Výrazný konkurenční boj s agresivními a likvidačními 

prvky jako je drastické snížení cen na úroveň, která by pro konkurenci byla likvidační, 

by v kraji Vysočina vedl svojí finanční a časovou náročností spíše k likvidaci vlastní 

firmy než té konkurenční. Situace na zdejším trhu neposkytuje prostor pro přílišnou 

rivalitu. 
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Z tabulky však vyplývají dvě zcela zásadní a pro mě pozitivní věci. Žádná firma 

se prakticky na nic nespecializuje a jen okrajově nebo zcela vůbec se nezabývají stravou 

pro cyklisty nebo sportovce vůbec. Provedeným průzkumem mezi skupinou cyklistů ve 

svém okolí, ze kterého vyplynuly dané závěry, mohu potvrdit, že na cestách často shání 

svoji oblíbenou značku gelu a prodejce se jim omluví, že se výživou pro cyklisty 

nezabývají. Ve většině případů mají jen pár kusů tohoto zboží, aby něco málo v koutě 

regálu měli. Každý požaduje něco jiného a je těžké všem vyhovět, ale současně je v tom 

možný směr zaměření.   

Na základě poznatků o konkurenci a vlastních vizí jsem se rozhodla pro prodej 

horských kol a především bych se chtěla orientovat na kola pro extremní sporty jako je 

sjezd nebo dálkové jízdy v extrémních klimatických podmínkách a to včetně vybavení a 

doplňků pro extrémní cyklistiku. Také bych chtěla využít nezájmu konkurence o oblast 

sportovní stravy a zabývat se poradenstvím a prodejem v této oblasti. V tomto směru 

bych mohla mít velkou konkurenční výhodu, která mi pomůže proniknout na trh. 

2.5.2 Konkurence 
Stávající konkurence představuje přímou konkurenci ve stejné oblasti, ve které 

působí i nově vznikající podnikatelský subjekt. 

V Novém Městě na Moravě již funguje cyklosport Šlechta, který se zabývá 

prodejem jízdních kol a doplňků, servisem, prodejem oblečení a v malém měřítku 

prodejem výživy. 

Nevýhody: menší prostory, které jsou maximálně vyplněny zbožím, ve kterém není až 

tak velká přehlednost, otevírací doba s polední pauzou, obtížné parkování před 

budovou. 

Výhody: provozovna se nachází v centru města. 

Ve Žďáře nad Sázavou se nachází Chlubna cyklo, který se zabývá prodejem a 

servisem jízdních kol, prodejem cyklistického a outdoorového oblečení, ale také 

příslušenství ke kolům, sportovní a cyklistické obuvi. 

Nevýhoda: problém s parkováním. 

Výhoda: velké prostory pro servis a samostatnou prodejnu, poloha v centru města. 
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Dále v blízkém okolí Nového Města na Moravě působí Jízdní kola Čech, který 

se zabývá prodejem jízdních kol, servisem, cyklo oblečení, ale také nabízí zkušební 

jízdy vybraných jízdních kol. 

Nevýhody: malé prostory s velkým množstvím nabízeného zboží, špatná přehlednost, 

problémy s parkováním. 

Výhody: centrum města. 

Jako největšího konkurenta jsem vyhodnotila firmu VELSBIKE s. r. o. 

(Cyklosport Česká u Brna). Tento cyklosport je sice vzdálen 55 km od Nového Města 

na Moravě, ale svým zákazníkům nabízí největší prodejní prostory, se kterými souvisí 

široký sortiment od cyklistického oblečení, příslušenství a jízdních kol, dětských 

sedaček na kolo, cyklistických bot, fitness, rotopedy a trenažéry. 

Nevýhody: vzdálenost od Nového Města na Moravě. 

Výhody: velká prodejní plocha, široký sortiment, slevové akce, možnost parkování před 

prodejnou, zkušební dráha při výběru jízdního kola. 

Z tabulky (viz. příloha č. 5) je vidět, že všechny firmy prodávají všechno a 

prakticky se žádná z nich na nic nespecializuje. Některé prodejny dokonce prodávají 

vybavení i pro jiné sporty. V sortimentu firem jsou všechny významné značky z oblasti 

cyklistiky a nelze tedy očekávat, že bych zaujala zákazníky novou značkou.  

 

Obrázek č. 4 Konkurence (Zdroj: Autor, vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 4 Přehled konkurence 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

2.5.3 Zákazníci 
Zákazník se ve většině případů rozhoduje na základě ceny, nabízených služeb a 

produktů a proto je potřeba se v začátku podnikání přizpůsobit s cenou konkurenci.  

2.5.4 Dodavatelé a jejich síla 
Mezi konkurenci a jejich dodavateli zde budou dlouhodobé vztahy a tedy jako 

nová firma budu opět v nevýhodě a nelze předpokládat, že mi v počátcích vyjdou 

cenovou politikou vstříc a budou si tak poškozovat letité vztahy s mojí konkurencí. 

Konkurence Nabízené služby 

Jízdní kola Čech 

(Jihlava) 

prodej na splátky, kvalitní servisní zázemí, stavba kol na 

zakázku, možnost zkušebních jízd na vybraných modelech 

kol, doprava kol zdarma 

Cyklosport Šlechta 

(Nové Město na Mor.) 

stavby kol na zakázku, generální opravy, drobné výměny na 

počkání nebo v kratších dodacích lhůtách, centrování a 

vyplétání kol, možnost přeměření rámů a vidlice, seřízení 

kola dle přání zákazníka, poradenská služba při koupi kol, 

servis kol i u nás nezakoupených 

Chlubna cyklo (Žďár n. 

Sázavou) 

prodej a servis jízdních kol, velký výběr cyklistického 

oblečení, kompletní sortiment příslušenství ke kolům, 

outdorové oblečení, oblečení pro volný čas, sportovní boty, 

sportovní výživa, cyklistické tretry 

Expert cyklo centrum s. 

r. o. (Havlíčkův Brod) 

jízdní, horská, krosová, trekingová, cestovní, dětská a 

silniční kola, bike příslušenství a sportovní potřeby, 

koloběžky, cyklistické oblečení, dětské sedačky, výživa, 

cyklistické trenažéry 

Pavel Sopko (Jihlava) 
jízdní kola, náhradní díly, součástky, velomateriál, potřeby 

 pro cyklisty 

Petr Domkař (Jihlava) 
jízdní kola, příslušenství, výživa, cyklistické oblečení, 

cyklistické tretry, doplňky 

Cyklosport Veselovský 

(Kuřim) 

servis, prodej jízdních kol, cyklo oblečení a bot, 

příslušenství, rotopedů, sání, kolečkových bruslí,  

VELSBIKE s. r. o. 

(Cyklosport Česká u 

Brna) 

jízdní kola, fitness rotopedy a trenažéry, doplňky, 

cyklistické oblečení, cyklistické boty 

Dům sportu Stratílek, 

s.r.o. (Polička, Litomyšl) 

jízdní kola, cyklo oblečení, příslušenství, náhradní díly, 

doplňky, cyklistické boty 

Sportisimo (Jihlava, Žďár 

n. Sázavou, Brno) 
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V případě, že má firma i vlastní velkoobchod, nelze uvažovat o tom, že bych jim 

konkurovala cenou. 

2.5.5 Hrozba vstupů nových konkurentů 
Vstup nových konkurentů na trh nebývá snadný, ale také není nemožný.  

2.5.6 Hrozba substitutů 
Za určitý substitut je možné považovat např. prodejnu Lidl, ve kterém mohou 

zákazníci sehnat levné cyklistické oblečení, ale i různé komponenty ke kolu. Díky nízké 

ceně na trhu mají zákazníci o toto zboží zájem, ale málokdy si zákazník uvědomí, že 

nízká cena je na úkor kvality a tedy v neprospěch zákazníka.  

Věřím, že zákazníci v mém cyklosportu najdou svoji oblíbenou značku např. 

cyklistického dresu, kterou levné zboží nemůže zcela nahradit. Z toho plyne, že mé 

podnikání tento substitut nemůže nějak výrazně ohrozit.  

 

2.6 Odhad slabých a silných stránek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky (S) 

 

Provozovna ve sportovním areálu 

Hotelu SKI, ve kterém se 

ubytovávají amatérští  

i profesionální sportovci a pořádají 

se tu sportovní podniky světového 

významu včetně cyklo závodů 

 

Specializace, kterou konkurence 

nemá  

 

Znalosti a zkušenosti z oboru 

 

Nový typ cyklocentra a jeho služeb 

 

Vhodný terén pro cyklistiku, 

v okolí velké množství cyklostezek 

 

Kvalitně propracované internetové 

stránky 

 

 

 

 

 

 

 

Slabé stránky (W) 

 

Nová firma bez tradice 

 

Zadluženost firmy v době zahájení 

činnosti a proto nemožnost rychlé 

reakce na potřeby trhu a kroky 

konkurence 

 

Problém sehnání kvalifikovaného 

zaměstnance (servis, prodej) 

 

Vzdálenost prodejny od centra 

města 
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2.7 Příležitosti a hrozby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shrnutí 

Z výše uvedeného grafického znázornění situace se mi jeví jako největší přínos 

pro moje podnikání umístění provozovny takříkajíc v srdci známého a preferovaného 

sportovního areálu.  Současně však vidím, že vzhledem k politické a ekonomické situaci 

v ČR bude nutné hodně propagovat jak moji firmu a její činnost, tak i cyklistiku jako 

takovou. 

Celkově se mi situace podle této analýzy jeví spíše jako vyrovnaná a nevidím 

převahu ani na straně výhod ani na straně hrozeb, což nepovažuji za uklidňující, ale 

spíše je to pro mne výzva k hledání dalších vylepšení a směrů.  

 
 

 

 

 

Příležitosti (O) 

 

Vstup na trh v době zvýšeného 

zájmu o nízkonákladové dopravní 

prostředky 

 

Konkurence se zabývá sportovní 

stravou pouze okrajově 

 

Sportovní strava je využitelná i pro 

jiné sportovce než cyklisty – další 

zákazníci 

 

Zájem o nové adrenalinové sporty 

 

Spolupráce s hotelem SKI 

 

Nezaměstnanost – zákazníci budou 

mít více volné času 

 

Prodejní doba bez polední pauzy 

 

Využití místního terénu pro 

testovací jízdy 

 

 

 

 

Hrozby (T) 

 

Vstup na trh v době ekonomické a 

politické krize 

 

Levná asijská produkce 

 

Nedostatek finančních prostředků u 

zákazníků z důvodu finanční 

nejistoty a politické nestability – 

z toho důvodu možné malé prodeje 

 

Přeorientování konkurence na moji 

nabídku a moje služby 

 

Nezaměstnanost – zákazníci 

nebudou mít finanční prostředky 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

3.1 Základní informace 
Název živnostenského podnikání: Cyklocentrum Sluníčko 

Podnikatel:  Markéta Holá 

Sídlo firmy:  Ski hotel Nové Město na Moravě, 

Vlachovická 1000 

Právní forma podnikání:  živnostenské podnikání – OSVČ  

Předmět podnikání:  Prodej jízdních kol, příslušenství, sportovní 

výživy a servis 

Obor podnikání: Zprostředkování obchodu a služeb 

Velkoobchod a maloobchod 

Druh živnosti: živnost volná 

Datum zahájení podnikání: 01. 03. 2013 

Kontakt:  hola.m@centum.cz, tel. 789 456 123 

Vklad podnikatele:  200 000,- Kč - vlastní vklad 

 

3.2 Výběr vhodných prostor 
Z konkurence několika dalších nebytových prostor jsem si nakonec vybrala ty u 

Ski Hotelu u Nového Města na Moravě. Cena za pronájem je sice vyšší, ale 

odpovídající pronajímaným prostorům. I když se prostory nacházejí na okraji města, 

může tu být riziko, že o prodejně nebude vědět tolik lidí, jako o konkurenční, která se 

nachází přímo na náměstí v Novém Městě na Moravě.  

Samotné prostory jsou zde vyhovující jak pro prodejnu, servis ale i kancelář, 

sklad materiálu a místo na příjem oprav. Přímo u prodejny je prostor, který by se 

v budoucnosti dal využít k testovacím jízdám, které bych určitě chtěla zavést při výběru 

nového kola. 

Vytápění v prodejně je plynové, vodovod městský a samozřejmě elektrické 

osvětlení a technika. Takže je potřeba s těmito subjekty uzavřít smlouvu o poskytování 

služeb v mé firmě. 

 

 

 

mailto:hola.m@centum.cz
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3.3 Marketingový plán 

3.3.1 Produkt 
Produktem mého cyklocentra Sluníčko je cyklistické oblečení, komponenty, 

cyklistické doplňky a sportovní strava, ale také nabízím služby v podobě servisu a 

poradenství v oblasti sportovní stravy. 

3.3.2 Místo podnikání 
Oblast Nového Města na Moravě jsem si pro založení firmy vybrala z několika 

důvodů. Jedním z důvodů je i to, že jsem se v této oblasti narodila a vyrůstala. 

Nové Město na Moravě se nachází v dobrém silničním spojení. Je vzdáleno 170 

km jihovýchodně od Prahy a 70 km severozápadně od Brna, dosažitelné po dálnici D1 

Praha – Brno, což je určitě dobré jak pro zákazníky, tak dodavatele a díky dobrému 

spojení je tu možnost mít zákazníky ze vzdálenějších měst. Stejně dobré je tu i vlakové 

spojení. Železniční trať Praha - Brno se zastávkou ve městě Žďár nad Sázavou, kde 

navazuje místní železniční spoj na trati Žďár nad Sázavou - Tišnov se zastávkou v 

Novém Městě na Moravě. Nové Město na Moravě je dosažitelné rovněž několika 

linkami dálkové autobusové přepravy z Prahy, Brna, Jihlavy a Ostravy. 

V období od jara do podzimu je tato oblast velmi oblíbenou a navštěvovanou 

řadou cyklistů, ale i turistů. Lokalita leží na území CHKO Žďárské vrchy s nejvyšším 

vrcholem Devět skal. V okolí Nového Města je krásná příroda se spoustou cyklistických 

tras, které jsou v tomto období hodně využívány. Často se stane, že dojde k poškození 

kola při vyjížďce a cyklista nemá kde řešit tento problém, což by mohlo zajistit vytížení 

servisu. 

Pro cykloturisty je zde široká nabídka ubytování, jak v Novém Městě na 

Moravě, tak i v blízkém okolí. Návštěvníci mají možnost využít služeb zdejší 

nemocnice, ale nabízí se jim i možnost kulturního vyžití. 

V areálu Ski Hotelu u Nového Města na Moravě se mi za výhodných podmínek 

naskytla možnost pronajmout nevyužitý objekt vhodný pro tento druh podnikání a 

v budoucnosti uvažuji o jeho odkoupení. 

Ski Hotel je celoročně využíván sportovně založenými klienty, které považuji za 

své potenciální zákazníky. V rámci uvažované spolupráce se Ski Hotelem by mělo být 

zákazníkům umožněno parkování přímo před prodejnou, což u konkurentů často možné 

není. 
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Z mého pohledu je na lokalitě zajímavé i to, že zdejší krajina je hodně 

kopcovitá, což dokládá i následující 3D mapka. 

 

Obrázek č. 5 3D mapa oblasti Nové Město na Moravě (vlastní zpracování dle zdroje: 

http://maps.geology.cz/geocr_25) 

3.3.3 Cena za produkty a služby 
Jsem začínající firma, ceny nemohu nadsadit extrémně vysoké, proto si za prodej 

cyklistického oblečení budu průměrně účtovat 950 Kč. Tato částka je sestavena 

z průměrných cen za cyklistické dresy, cyklistické šortky, dlouhé cyklistické kalhoty, 

bundy, vesty, ponožky, šátky, cyklistické rukavice, apod. Tento produkt nebude 

prodávaný ve velkém měřítku, ale jen okrajově. Cena mi nepřijde vysoká oproti 

konkurenci, takže by mohla přilákat více zákazníků, kteří by toto cyklistické oblečení za 

výhodné ceny koupili.  

  Více se zaměřím na prodej stravy, kde se cena za jeden nákup pohybuje 

v průměru 270 Kč. Průměrná cena jednoho nákupu sportovní stravy je tvořena z nápojů, 

energie, regenerace, ale i z výrobků proti křečím. 

Za servis jízdního kola si na počátku podnikání budu účtovat 1 500 Kč. Tato 

částka je velmi okrajová, protože každé kolo potřebuje vždy něco jiného a cena se zde 

může pohybovat od stokorun po tisíce. Záleží, s jakým požadavkem, náročností 

zákazník přijde, v jakém stavu bude jeho jízdní kole. Při zakoupení jízdního kola v mé 

prodejně je pro zákazníka připravena první servisní (garanční) prohlídku zdarma. Pokud 

na tuto prohlídku přijde zákazní, který zakoupil kolo v jiné prodejně, bude účtována 
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jednotná cena a to 400 Kč. Jestliže zákazník bude potřebovat před provozní seřízení 

nového kola, ale bude zakoupeno u jiného prodejce, ochotně mu kolo k provozu 

připravím za cenu 1 000 Kč.  

Cyklocentrum Sluníčko bude dále prodávat základní komponenty k jízdním 

kolům. Bude se jednat o tachometry, blatníky, blikačky, apod., kde se cena bude 

v průměru pohybovat okolo 2 000 Kč. 

Také u jízdních kol je stanova průměrná cena, která se v prvních měsících a 

letech podnikání bude pohybovat průměrně kolem 20 000 Kč. V mém cyklosportu se 

budou prodávat jízdní kola pánská, dámská, ale i dětská a cena se bude různit. Bude 

záležet, o jaký typ, značku se bude jednat. K prodeji budou kola horská, trekkingová, 

ale také krosová, pevná a celoodpružená. 

 Zákazníkům mohu zaručit, že každé kolo bude složeno z co nejkvalitnějších 

komponentů, a proto by je tato cena mohla přilákat.  

3.3.4 Propagace 
Pokud chtějí začínající prodejny přilákat své zákazníky a aby se o nich 

dozvědělo co nejvíce lidí, tak propagace pro nový podnik je velice důležitá. Hlavní 

propagací cyklocentra Sluníčko budou webové stránky: 

http://cyklocentrumslunicko.webnode.cz/, kde se zákazníci najdou otevírací domu, kde 

nás mohou navštívit, základní informace o nás, ale také co u nás mohou najít. Stránky 

budou průběžně aktualizovány, aby zákazníci měli vždy přehled, co nabízíme.  Www 

stránky mého cyklocentra  si nechám vypracovat firmou Digital Action, s.r.o., která 

sídlí v kraji Vysočina, městě Třebíči. 

Dalším způsobem propagace budou místní noviny. Např.: Novoměstsko, 

Žďárský deník, Žďárská sedmička, Bystřicko apod. 

V neposlední řadě, alespoň v počátku podnikání, rozneseme letáčky do schránek, 

ale také budou k dispozici na prodejně. Letáky budou velikosti A5 a budou lákat 

zákazníky, aby navštívili mé cyklocentrum Sluníčko. Pro zákazníky pak budou 

k dispozici i vizitky, které v případě spokojenosti budou moci propagovat dál. 

 

 

 

http://cyklocentrumslunicko.webnode.cz/
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Tabulka č. 5 Náklady na propagaci 

Druh propagace Cena (Kč) 

Webové stránky 5 000 

Reklama v tisku 2 500 

Letáky (návrh + tisk) (3 000 + 2 500) = 5 500 

Vizitky 500 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

 

 Výše uvedená cena webových stránek je za pravidelnou aktualizaci a úpravy, 

které bude potřeba dle požadavků cyklocentra Sluníčko provést. Cena za vizitky 

odpovídá 160 ks. Veškeré náklady na výrobu letáků představují všechny předtiskové 

přípravy, tisk, související zabalení produktu a dopravu. Uvedená cena je za 1 500 ks. 

3.4 Organizační plán 

3.4.1 Právní forma 
Při výběru nejvhodnější formy podnikání jsem se rozhodla pro podnikání na 

základě živnostenského zákona jako OSVČ. Oproti ostatním právním formám 

podnikání tu není potřebný žádný základní kapitál a náklady na založení živnosti jsou 

oproti ostatním právním formám nižší. 

Jako fyzická osoba musím ohlásit svoji živnost u živnostenského úřadu v Novém 

Městě na Moravě a uhradit správní poplatek ve výši 1 000 Kč. Žádost doplním výpisem 

z rejstříku trestů, který nesmí být starší jak 3 měsíce, občanským průkazem a dokladem, 

že vůči územním finančním orgánům státu nemám daňové nedoplatky. Bude mi 

vyhotoven výpis ze živnostenského rejstříku, který mi bude sloužit jako průkaz 

živnostenského oprávnění. Jestliže splním podmínky, které jsou stanovené 

v živnostenském zákoně, živnostenský úřad mi do 15 dnů po ohlášení vydá výpis ze 

živnostenského rejstříku. Do 5 pracovních dnů po vydání musím provést zápis do 

živnostenského rejstříku. 

Jako poplatník mám povinnost podat přihlášku k registraci na daň z příjmu do 

30 dnů ode dne, kdy jsem oprávněna vykonávat tuto podnikatelskou činnost. 

Jako plátce daně jsem povinna podat přihlášku k registraci na daň z příjmu do 

15 dnů od vzniku daňové povinnosti a srážet daň a zálohy na ni. 

Bude se mě také týkat odvodová povinnost na: 

 daň z příjmu svých zaměstnanců i za sebe, 

 zdravotní a sociální pojištění zaměstnanců i mě, 
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 daň z přidané hodnoty,  

 daň spotřební. 

Jako osoba samostatně výdělečně činná jsem povinna oznámit okresní správě 

sociálního zabezpečení do 8 dnů od vzniku živnostenského oprávnění den zahájení 

samostatné výdělečné činnosti s uvedením dne, od kterého jsem oprávněna tuto činnost 

vykonávat. 

Předložím vyplněné formuláře: 

 oznámení o zahájení výdělečné činnosti, 

 přihláška k účasti na důchodovém pojištění, 

 přihláška k nemocenskému pojištění, 

 přehled o vyměřených základech a pojistném. 

Výhodou OSVČ je možnost zahájení podnikání hned po jejím ohlášení a stejně 

snadné je i ukončení v případě neúspěchu. Oproti velkým podnikům je tu možnost větší 

flexibility, ale velkou nevýhodou je, že se musí ručit celým majetkem. 

Pokud podnikání cyklocentra Sluníčko bude úspěšné, bude přibývat spokojených 

zákazníku, uvažuji v budoucnosti o přechodu na jinou právní formu a to na společnost 

s ručením omezeným, která mi po OSVČ přijde druhou nejlepší. 

3.4.2 Personalistika 
V začátcích podnikání budu mít 2 zaměstnance. Jeden bude pracovat jako 

mechanik a druhý jako prodejce.  Cyklocentrum Sluníčko povedu já, ale také budu jako 

další, a to třetí zaměstnanec.  

Pro servis v začátku podnikání bude stačit jeden zaměstnanec. Náplní jeho práce 

jsou opravy průběžně po celý rok, převážně ale v sezoně jaro – podzim. Přes zimu 

repasy kol (kompletace a seřízení kol z krabice). Musí být také schopen výpomoci 

s prodejem. 

Prodavač – jeden stálý zaměstnanec. Náplní jeho práce bude poradenství a 

prodej zboží, přebírání oprav, kde stanoví předběžnou cenu a po opravě vydá kolo zpět 

zákazníkovi. Je potřeba, aby prodavač alespoň částečně rozuměl servisu, aby mohl 

poradit a přebrat opravu, musí rozumět cyklistice, sledovat novinky ve zboží a vývoji 

kol, poradit při výběru nejvhodnějšího kola a doplňků pro zákazníka. Měl by být 

schopen výpomoci s lehčím servisem a repasem kol, udržovat přehled a pořádek 

v obchodě, zapisovat chybějící zboží.  
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Majitel, vedoucí firmy – dohled a kontrola zaměstnanců, odborné vedení na 

základě zkušeností, objednávky zboží, dovoz zboží ze skladů, přejímka a navádění 

zboží do počítače, výplata mezd, zároveň i prodavač v sezóně, motivace zaměstnanců. 

K výši zmíněné práci bude majitel specialistou přes sportovní stravu, takže bude 

zákazníkům sloužit jako poradce a konzultant.  

Pokud se cyklocentrum Sluníčko na trhu uchytí, bude více práce, a tak 

v budoucnosti budu uvažovat o přijetí dalšího zaměstnance. 

3.5 Chystané novinky 
Jako novinku chystám vyzkoušet v Novém Městě na Moravě předváděcí a 

zkušební jízdy kol, kde si zákazníci mohou vyzkoušet nové modely, které by splňovaly 

jejich požadavky a následně je za výhodné ceny zakoupit. Tato akce bude probíhat 

přímo u prodejny. Zákazník bude mít možnost vyzkoušet kolo i v terénu, který se 

nachází díky lesům hned za prodejnou. Věřím, že tato možnost přiláká zákazníky, 

protože oproti cyklocentra na náměstí v tom vidím velkou příležitost.  

Chystám rozšíření prodejní doby, aby do mé prodejny mohli zavítat i pracující 

lidé, kteří se zdržují v práci mnohdy do 17:00 hodin. Nová prodejní doba by byla od 

8:00 – 18:00 s polední přestávkou 0d 12:00 do 13:00. 

Chtěla bych klást větší důraz na propagaci. Lidé chtějí vědět, že si jejich nákupu 

firma váží a proto ke každému zakoupenému kolu obdrží zákazník malý dárek zdarma. 

Ten se bude odvíjet podle hodnoty kola. Ke kolům nižší ceny zákazníci dostanou 

cyklistickou láhev, u kol vyšší ceny bude dárkem např. cyklistická brašnička pod sedlo 

či rám. Propagační předměty jsou s logem firmy a je možno je zakoupit i samostatně za 

výhodné ceny. Vždy tu bude možnost posezónní slevy kol a starších modelů. Postupem 

času bych chtěla propagovat firmu prostřednictvím cyklistických závodů, kterých bych 

se jako prodejce účastnila. Závodníci by tu měli možnost zakoupení produktů za 

výhodné ceny a věřím, že by hodně využili sportovní stravu, která je rozdělena do 

různých kategorií. 

3.6 Výběr vhodných dodavatelů 
Nové Město na Moravě není až tak velké město a ani okolní města se nedávají 

srovnávat např. s Brnem, tzn., že nejbližší velkosklady, ze kterých bych mohla zboží 

objednávat, se nacházejí v Brně.  
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Tyto velkosklady fungují na principu předchozích objednávek a následného 

osobního odběru. Princip výhod je přesně stanoven dle velikosti cen odběrů zboží. 

Modely kol na novou sezónu je potřeba objednat již v říjnu předcházejícího roku. Je zde 

potřeba přesně odhadnout koupěschopnost zákazníků, vybrat nejprodávanější modely, 

protože v sezóně už je doobjednání složitější. K dostání již nejsou všechny barvy, 

velikosti nebo typy. 

Před objednávka zboží ve větším množství začíná fungovat ve většině větších 

dodavatelských firem, což je opravdu složitější na odhad a s tímto zbožím se váže 

mnoho financí najednou.  

Novým odběratelům poskytují firmy zpravidla splatnost faktury na dobu 

jednoho měsíce. Firmám s pravidelným a větším odběrem je splatnost prodloužena až 

na tři měsíce. Ve výjimečných případech i déle. Objednávky se nejčastěji uskutečňují 

elektronicky přes internetový obchod nebo e-mailem. 

Nové kontrakty s dodavateli se také výhodně a dobře uzavírají na veletrzích 

cyklistických a sportovních potřeb, které se konají ve veletržních areálech v Brně a 

v Praze a to nejčastěji na jaře a na podzim. Předvádějí se zde také nové modely kol na 

nadcházející sezónu. 

Dodavatelů je celá škála, výběr je v dnešní době velký, proto chce dobře zvážit 

všechny nabídky, protože mnohdy i ze zdánlivě konečné nabídky jde ještě vytěžit 

výhody pro náš podnik. 

Na rozhodovacím procesu se podílejí všichni zaměstnanci firmy. Mechanik 

vybírá potřebný materiál pro servis (osvědčené výrobky jsou pak na jeho doporučení 

vzaty do prodeje jako výbava pro drobné domácí opravy), dává připomínky ke kolům, 

která se hůře nebo naopak lépe repasují, vybírá náhradní díly na opravy. Prodavač má 

přehled o tom, co se dobře prodává a podílí se na výběru zboží do prodeje. Majitel má 

však při výběru dodavatele konečné slovo, ale vychází z připomínek zaměstnanců. 

Více hlediskové hodnocení výběru dodavatelů cyklosportu Sluníčko: 

 dodací lhůtu, 

 spolehlivost, kvalita, přesnost, 

 cena, slevy, přirážky, 

 poradenství a technická pomoc, 

 systém kontroly kvality, 
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 pověst a image firmy, 

 finanční situace dodavatele, 

 postoj k odběratelům, 

 úroveň komunikace s odběratelem, 

 osobní zkušenost, 

 první dojem, 

 sídlo firmy. 

Tabulka č. 6 Dodavatelé a následné značky zastoupené v obchodě 

  Produkty Distributoři 

Klimatex doplňky, cyklo dresy Brno 

Specialized tretry, cyklo šortky Praha 

Craft cyklo šortky, dresy Litvínov 

Progress cyklo šortky, dresy, bundy Písek 

Scott tretry, cyklo šortky, helmy, horská kola Švýcarsko 

Infit doplňky, cyklo dresy Šumperk 

Moose ponožky Třebíč 

Kalas cyklo šortky, dresy, bundy, doplňky Tábor 

Sensor cyklo šortky, dresy, doplňky Praha 

Silvini bundy, doplňky Praha 

Moira termoprádlo Praha 

Shinamo tretry, komponenty Japonsko 

Trek jízdní kola Dánsko 

Merida jízdní kola, tretry Šlapanice 

Nutred sportovní výživa Olomouc 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

 

3.7 Zakladatelský rozpočet 
Jako nejvýhodnější banku pro žádost o podnikatelský úvěr, jsem podle jejich 

podmínek vyhodnotila banku Citibank, která mi poskytne úvěr ve výši 1 000 000 Kč, 

s dobou splatnosti 36 měsíců, úrokovou sazbou 9,99 % p. a. (úroková sazba se 

stanovuje individuálně dle finanční stability klienta a rizikovostí financování z pohledu 

banky). Jedná se o úvěr zajištěný z mé strany nemovitostí, na které si banka sama, do 

pěti dnů, provede odhad nemovitosti. Poté mi do 2 dnů vyřídí žádost o úvěr a následně 

peníze připíše na můj běžný účet. Úvěr mohu předčasně splatit a případně také odložit 

splátky jistiny. V případě potřeby také mohu splacenou část úvěru opakovaně načerpat 

na svůj běžný účet. 
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Z těchto finančních zdrojů uhradím jednorázové náklady, které vznikly 

zaplacením náležitostí spjatých se zahájením podnikatelské činnosti a pořízením 

hmotného a nehmotného majetku pro vybavení prodejny, kanceláře a servisu.  

Následné hrazení nákladů spjatých s prodejem a pořízením zboží bude uhrazeno 

již z tržeb za prodané zboží.  

Tabulka č. 7 Finanční zdroje 

Osobní vklad 200 000 

Úvěr 1 000 000 

Celkem 1 200 000 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

V prvním roce podnikání a to v prvních měsících budu muset vynaložit 

jednorázové náklady, které se týkají osobních výdajů, pořízení hmotného a nehmotného 

majetku, viz. tabulka č. 8. 

Celkové finanční zdroje činí 1 200 000 Kč, jednorázové náklady jsou v celkové 

výši 1 194 600 Kč. Zůstatek finančních zdrojů je ve výši 5 400 Kč a bude využit 

k dalšímu financování. 

Tabulka č. 8 Odhad jednorázových nákladů 

Osobní výdaje 

Výpis z rejstříku trestů 100 

Živnostenský list 1 000 

Razítko 500 

Celkem 1 600 

Pořízení HIM 

Počítač, tiskárna, elektronika 35 000 

Pokladna 15 000 

Nákup zboží 1 000 000 

Vybavení prodejny 40 000 

Vybavení kanceláře 15 000 

Vybavení servisu 50 000 

Celkem 1 155 000 

Pořízení NIM 

Zabezpečovací systém 20 000 

Prodejní program 18 000 

Celkem 38 000 

Celkem jednorázové náklady 1 194 600 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 
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Následné hrazení nákladů spojených s prodejem a pořízením zboží bude hrazeno 

již z tržeb za prodané zboží a poskytnuté služby. Nákup i prodej je hrazen hotově 

a závazky jsou ve formě mezd zaměstnancům a pravidelná splátka úvěru bance. 

Jelikož podnikám jako fyzická osoba, mohu ze zákona jako typ účetnictví vést 

pouze daňovou evidenci. Ukazatelem úspěšného podnikání je výsledek hospodaření a 

čistý zisk – Cash flow. 

 

3.8 Finanční plán 
Finanční plán je zpracovaný na tři roky ve třech variantách a to: reálné, 

optimistické a negativní. 

3.8.1 První rok podnikání 
Podle průzkumu trhu, jsem se dověděla, že žádný nově začínající cyklosport by 

nezačal podnikat od prvního ledna a proto jsem se i já rozhodla začít pro podnikání od 

prvního března, kdy v tomto měsíci začíná cyklistická sezóna.  

Realistická varianta 

Tato varianta odhaduje průměrnou navštěvovanou nově vzniklého cyklosportu. 

Níže uvedená data vycházejí z průzkumu trhu, ze kterého vyplývá, že největší tržby jsou 

od března do července s tím, že nejsilnější měsíc je duben. I když z tabulky č. 9 

vyplývá, že silným měsícem je i červenec, tak zde mohou být tržby nižší z důvodu, že 

probíhají výprodej především jízdních kol. I když se prodá např. stejný počet kol jako 

v nejsilnějším měsíci dubnu, ceny kol jsou zde nižší a tím pádem klesnou i tržby.  

I tento druh podnikání má slabé měsíce. Jedná se zejména o zimní měsíce, kdy 

lidé moc kola nenakupují, i když v prosinci, kdy lidé chtějí dát k někomu k vánocům 

dárek v podobě nového jízdního kola, tak se v tomto měsíci může prodat více kol, než 

např. v měsíci říjnu. V těchto měsících je i servis slabší, proto může dojít k tomu, že se 

za týden opraví jen dvě kola. Lidé až s prvním sluníčkem v jarních měsících zjistí, že 

kolo není v pořádku a dají ho na správu. Servisy jsou v období od března do června 

přeplněny a jsou nuceny zákazníky odmítat či se prodlužuje doba opravy až např. na  

10 dní. 
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Tabulka č. 9 Odhad příjmů v prvním roce podnikání – realistická varianta 

Období 

Oblečení 

(950 Kč) 

Jízdní kola 

(20000 Kč) 

Komponenty 

(2000 Kč) 

Servis 

(1500 Kč) 

Strava 

(270 Kč) 

Celkem 

(Kč) 

Leden 0 0 0 0 0 - 

Únor 0 0 0 0 0 - 

Březen 15 7 14 25 500 354 750 

Duben 25 20 40 36 700 746 750 

Květen 20 12 25 25 500 481 500 

Červen 15 10 25 20 550 442 750 

Červenec 20 20 40 13 500 653 500 

Srpen 8 10 20 11 400 372 100 

Září 6 8 16 10 300 293 700 

Říjen 8 7 14 6 200 238 600 

Listopad 10 5 10 8 100 168 500 

Prosinec 15 10 20 5 50 275 250 

Celkem 

     

4 027 400 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 
 

Pravidelné náklady uvedené v tabulce č. 10 se budou týkat mzdy zaměstnanců, 

která odpovídá průměrné návštěvnosti mého cyklosportu. Dále jsou v této tabulce 

uvedené režijní náklady, které budou pravidelné po celý rok. 
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Tabulka č. 10 Odhad mzdových nákladů v prvním roce podnikání – realistická varianta 

Mzdové náklady měsíční 10 měsíců 

Prodavač 15 850 158 500 

Mechanik 16 967 169 670 

Majitel 22 740 227 400 

Zdrav. a soc. poj. (34%) 23 800 238 000 

Celkem 79 357 793 570 

Režijní náklady měsíční 10 měsíců 

Nájemné 18 000          180 000     

Vedení účetnictví 3 500            35 000     

Energie 4 000            40 000     

Telefon 1 500            15 000     

Internet 500               5 000     

Reklama, web, letáky, vizitky 13 500          135 000     

Pojištění 184               1 840     

Záloha na zdrav. Poj. 1 697            16 970     

Záloha na soc. poj. 1 836            18 360     

Kancelářské potřeby 500               5 000     

Úklidové potřeby 500               5 000     

Nákup zboží 250 000       2 500 000     

Splátka úvěru 33 646          336 460     

Poplatek za vedení úvěrového účtu 300               3 000     

Celkem 329 963       3 296 630     

   Celkem pravidelné náklady 409 020       4 090 200     

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

 

Výsledek hospodaření v prvním roce podnikání v realistické variantě odhaduji, 

že bude záporný a to ve výši -62 800 Kč. Tento výsledek hospodaření bude pokryt 

v dalším roce podnikání, kde odhaduji, že výsledek hospodaření bude kladný.  

Tabulka č. 11 Odhad výsledku hospodaření v prvním roce podnikání – realistická varianta 

Celkové výnosy 4 027 400 

 Celkové náklady 4 090 200 

 Výsledek hospodaření -62 800 

 Zdroj: autor (vlastní zpracování) 
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Optimistická varianta 

Při této variantě předpokládám, že od prvního dne mého podnikání vysokou 

návštěvnost a velký zájem o cyklistické produkty a služby. Pokud by tato varianta 

nastala, budu si moci dovolit zvednout mzdy zaměstnancům. 

Výsledek hospodaření se v prvním roce při optimistické variantě odhaduje na  

279 000 Kč. Viz tabulka č. 14. 

Tabulka č. 12  Odhad mzdových nákladů v prvním roce podnikání – optimistická varianta 

Mzdové náklady měsíční 10 měsíců 

Prodavač 22 740 227 400 

Mechanik 23 857 238 570 

Majitel 29 630 296 300 

Zdrav. a soc. poj. (34%) 34 000 340 000 

Celkem 110 227 1 102 270 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

Tabulka č. 13 Odhad příjmů v prvním roce podnikání – optimistická varianta 

Období 

Oblečení 

(950 Kč) 

Jízdní kola 

(20000 Kč) 

Komponenty 

(2000 Kč) 

Servis 

(1500 Kč) 

Strava 

(270 Kč) Celkem (Kč) 

Leden 0 0 0 0 0 - 

Únor 0 0 0 0 0 - 

Březen 15 15 16 30 500 526 250 

Duben 25 25 40 40 700 852 750 

Květen 20 15 25 30 500 549 000 

Červen 15 12 25 25 550 490 250 

Červenec 20 25 40 15 500 756 500 

Srpen 8 10 20 13 400 375 100 

Září 6 8 16 10 300 293 700 

Říjen 8 9 14 6 200 278 600 

Listopad 10 8 16 8 100 240 500 

Prosinec 15 12 20 5 50 315 250 

Celkem 

     
4 677 900 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 14 Odhad výsledku hospodaření v prvním roce podnikání – optimistická varianta 

Celkové výnosy 4 677 900 

Celkové náklady 4 398 900 

Výsledek hospodaření 279 000  

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

 

Pesimistická varianta 

Pesimistická varianta spočívá s malou návštěvností cyklosportu. Snížil se zájem 

o jízdní kola, doplňky, příslušenství, ale i servis a sportovní stravu. Jedním z důvodů 

může být i nedostatečná propagace a vzdálenost cyklosportu od centra. Vstupní 

náklady, ale i pravidelné náklady zůstávají stejné. V případě této varianty, nižší zájmu o 

cyklistické potřeby budu nucena snížit i mzdu svých zaměstnancům. 

Výsledek u pesimistické varianty odhaduji na záporný a to ve výši -418 850 Kč. 

Jestliže by v době mého podnikání nastala tato varianta, musela bych další rok 

podnikání více investovat do propagace a nejpravděpodobněji bych musela zlevnit 

zboží a poskytované služby. 

Tabulka č. 15  Odhad mzdových nákladů v prvním roce podnikání – pesimistická varianta 

Mzdové náklady měsíční 10 měsíců 

Prodavač 12 405 124 050 

Mechanik 13 522 135 220 

Majitel 15 850 158 500 

Zdrav. a soc. poj. (34%) 17 000 170 000 

Celkem 58 777 587 770 
Zdroj: autor (vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 16 Odhad příjmů v prvním roce podnikání – pesimistická varianta 

Období 

Oblečení 

(950 Kč) 

Jízdní kola 

(20000 Kč) 

Komponenty 

(2000 Kč) 

Servis 

(1500 Kč) 

Strava 

(270 Kč) 

Celkem 

(Kč) 

Leden 0 0 0 0 0 - 

Únor 0 0 0 0 0 - 

Březen 10 5 10 15 500 287 000 

Duben 15 15 30 20 700 593 250 

Květen 10 10 20 15 500 407 000 

Červen 10 10 20 10 550 413 000 

Červenec 5 15 30 8 500 511 750 

Srpen 8 7 14 6 400 292 600 

Září 6 8 16 5 300 286 200 

Říjen 8 7 14 6 200 238 600 

Listopad 7 5 10 8 100 165 650 

Prosinec 10 10 20 5 50 270 500 

Celkem 

     
3 465 550 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 
 

Tabulka č. 17 Odhad výsledku hospodaření v prvním roce podnikání – pesimistická varianta 

Celkové výnosy 3 465 550 

Celkové náklady 3 884 400 

Výsledek hospodaření -418 850 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

 

3.8.2 Druhý rok podnikání 
Ve druhém roce podnikání předpokládám zvýšení počtu zákazníků v realistické 

variantě a tím pádem i zvýšení příjmů. Průzkumem na trhu jsem se dověděla, že 

začínající cyklosport v dalším roce podnikání v případě úspěchu může mít nárůst tržeb 

až 20%. 

I v tomto roce podnikání budu uvažovat všechny tři varianty. 

 

Realistická varianta 

Realistická varianta druhého roku podnikání předpokládá uchycení se 

cyklosportu na trhu ve zvolené oblasti. Mzdové, ale i pravidelné náklady zůstávají ve 

stejné výši jako v prvním roce, ale odhaduje se zde zvýšení příjmů. 

Výsledek hospodaření se odhaduje na 217 360 Kč. 
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Tabulka č. 18 Odhad mzdových nákladů ve druhém roce podnikání – realistická varianta 

Mzdové náklady měsíční 12 měsíční 

Prodavač 15 850 190 200 

Mechanik 16 967 203 604 

Majitel 22 740 272 880 

Zdrav. a soc. poj. (34%) 23 800 285 600 

Celkem 79 357 952 284 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

Tabulka č. 19 Odhad pravidelných nákladů ve druhém roce podnikání 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Režijní náklady měsíční 12 měsíční 

Nájemné 18 000 216 000 

Vedení účetnictví 3 500 42 000 

Energie 4 000 48 000 

Telefon 1 500 18 000 

Internet 500 6 000 

Reklama, web, letáky, vizitky 13 500 162 000 

Pojištění 184 2 208 

Záloha na zdrav. poj. 1 697 20 364 

Záloha na soc. poj. 1 836 22 032 

Kancelářské potřeby 500 6 000 

Úklidové potřeby 500 6 000 

Nákup zboží 250 000 3 000 000 

Splátka úvěru 33 646 403 752 

Poplatek za vedení úvěrového účtu 300 3 600 

Celkem 329 663 3 955 956 

   Celkem pravidelné náklady 409 020 4 908 240 
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Tabulka č. 20 Odhad příjmů ve druhém roce podnikání - realistické 

Období 

Oblečení 

(950 Kč) 

Jízdní kola 

(20000 Kč) 

Komponenty 

(2000 Kč) 

Servis 

(1500 Kč) 

Strava 

(270 Kč) Celkem (Kč) 

Leden 8 7 9 6 30 182 700 

Únor 6 9 15 5 50 236 700 

Březen 15 16 30 30 500 574 250 

Duben 25 24 40 40 700 832 750 

Květen 20 15 30 30 550 572 500 

Červen 15 13 40 25 600 553 750 

Červenec 20 20 20 15 500 616 500 

Srpen 10 12 25 13 400 427 000 

Září 7 8 14 10 300 290 650 

Říjen 9 9 16 6 200 283 550 

Listopad 10 8 20 8 100 248 500 

Prosinec 15 12 15 6 50 306 750 

Celkem      5 125 600 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

 

Tabulka č. 21 Odhad výsledku hospodaří ve druhém roce podnikání – realistická varianta 

Celkové výnosy 5 125 600 

Celkové náklady 4 908 240 

Výsledek hospodaření 217 360 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

  

Optimistická varianta 

Předpokládaný odhad výsledku hospodaření ve druhém roce podnikání u 

optimistické varianty je ve výši 431 652 Kč. Výše mzdy pro zaměstnance se oproti 

realistické variantě zvýší, ale zůstává stejná jako u optimistické varianty v prvním roce. 

 
Tabulka č. 22 Odhad mzdových nákladů ve druhém roce podnikání – optimistická varianta 

Mzdové náklady měsíční 12 měsíční 

Prodavač 22 740 272 880 

Mechanik 23 857 286 284 

Majitel 29 630 355 560 

Zdrav. a soc. poj. (34%) 34 000 408 000 

Celkem 110 227 1 322 724 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 23 Odhad příjmů ve druhém roce podnikání - optimistické 

Období 

Oblečení 

(950 Kč) 

Jízdní kola 

(20000 Kč) 

Komponenty 

(2000 Kč) 

Servis 

(1500 Kč) 

Strava 

(270 Kč) Celkem (Kč) 

Leden 8 6 10 6 10 159 300 

Únor 6 9 15 5 20 228 600 

Březen 15 20 16 35 500 633 750 

Duben 25 30 45 45 700 970 250 

Květen 20 20 25 35 500 656 500 

Červen 15 16 30 25 550 580 250 

Červenec 20 30 40 15 500 856 500 

Srpen 8 12 25 13 400 425 100 

Září 6 8 16 10 300 293 700 

Říjen 8 10 20 6 200 310 600 

Listopad 10 8 16 8 100 240 500 

Prosinec 15 15 20 5 50 375 250 

Celkem      5 730 300 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 
 

Tabulka č. 24 Odhad výsledku hospodaření ve druhém roce podnikání – optimistická varianta 

Celkové výnosy 5 730 300 

Celkové náklady 5 298 648 

Výsledek hospodaření 431 652 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

   

Pesimistická varianta 

Pravidelné náklady jsou stále stejné, jen dochází ke změně nákladů mzdových, 

které se odvíjejí od tržeb/výnosů. Výsledek hospodaření se ve druhém roce podnikání 

při pesimistické variantě dostává, i když do nízkých, tak kladných čísel a to do výše 

5 552 Kč. 

Tabulka č. 25 Odhad mzdových nákladů ve druhém roce podnikání – pesimistická varianta 

Mzdové náklady měsíční 12 měsíční 

Prodavač               12 405     148 860 

Mechanik               13 522     162 264 

Majitel               15 850     190 200 

Zdrav. a soc. poj. (34%)               17 000     204 000 

Celkem               58 777     705 324 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 26 Odhad příjmů ve druhém roce podnikání – pesimistická varianta 

Období 

Oblečení 

(950 Kč) 

Jízdní kola 

(20000 Kč) 

Komponenty 

(2000 Kč) 

Servis 

(1500 Kč) 

Strava 

(270 Kč) Celkem (Kč) 

Leden 6 6 12 7 10 162 900 

Únor 4 4 8 5 20 112 700 

Březen 15 9 14 25 500 394 750 

Duben 25 20 40 36 700 746 750 

Květen 20 16 25 25 500 561 500 

Červen 15 10 25 20 550 442 750 

Červenec 20 20 40 13 500 653 500 

Srpen 10 13 20 11 400 434 000 

Září 8 11 18 10 300 359 600 

Říjen 8 12 12 6 200 334 600 

Listopad 10 8 10 8 100 228 500 

Prosinec 15 9 20 5 50 255 250 

Celkem      4 686 800 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 
 

 

Tabulka č. 27 Odhad výsledku hospodaření ve druhém roce podnikání – pesimistická varianta 

Celkové výnosy 4 686 800  

Celkové náklady 4 681 248 

Výsledek hospodaření 5 552 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

  

Výpočet daňové povinnosti: 

Tabulka č. 28 Daňová povinnost 

Příjmy 5 125 600 

Výdaje 4 908 240 

Základ daně 217 360 

zaokrouhlení 217 300 

Daň (15 %) 32 595 

Sleva 23 640 

Výsledná daňová povinnost 8 955 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

Výsledek hospodaření v druhém roce podnikání při realistické variantě činí  

217 360 Kč. Daň z příjmu v tomto roce po odečtení slevy na poplatníka vychází na 

8 955 Kč. Zálohy na sociální a zdravotní pojištění budu platit v minimální výši. Pro 

zdravotní pojištění se jedná o částku 1 697 Kč a pro sociální pojištění 1 836 Kč. 
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Výpočet záloh na zdravotní pojištění: 

Tabulka č. 29 Zálohy na zdravotní pojištění 

Vyměřovací základ (50 %) 50 % z 217 360 = 108 680 

Výše zdravotního pojištění (13,5 %) 13,5 % ze 108 680 = 14 672 

Zaplacené zálohy za 12 měsíců 12 * 1 697 = 20 364 

Přeplatek 14 672 - 20 364 = - 5 692 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

Odvedené zálohy na zdravotní pojištění za první rok podnikání, tj. za 12 měsíců 

byly větší, než vypočtená částka pro zdravotní pojištění, bude mi vrácen přeplatek od 

zdravotní pojišťovny ve výši 5 692 Kč. 

Výpočet záloh na sociální pojištění: 

Tabulka č. 30 Zálohy na sociální pojištění 

Vyměřovací základ (50 %) 50 % z 217 360 = 108 680 

Výše sociálního pojištění (29,2 %) 29,2 % ze 108 680 = 31 735 

Zaplacené zálohy za 12 měsíců 12 * 1 836 = 22 032 

Nutno doplatit 31 735 - 22 032 = 9 703 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

Zálohy na sociální pojištění za 12 měsíců byly menší, jak vypočtená částka. 

Správě sociálního zabezpečení musím doplatit 9 703 Kč. Výše nedoplatku mě nutí 

zvýšit placené zálohy na sociální pojištění a to na částku 3 500 Kč. 

Tabulka č. 31 Výkaz peněžních toků (výkaz cash flow) za období druhého roku podnikání 

Cash flow z provozní činnosti 

Mzdové náklady 952 284 

Režijní náklady 3 955 956 

Přeplatek na zdravotním poj. 5 692 

Doplatek na sociálním poj. 9 703 

Daň 8 955 

Čidstý cash flow z provozní činnosti 4 921 206 

Cash flow z investiční činnosti 

Čistý cash flow z investiční činnosti 0 

Cash flow z finanční činnosti 

Tržby z prodeje 5 125 600 

Čistý cash flow z finanční činnosti 5 125 600 

Čisté zvýšení peněžních prostředků 204 394 

Počáteční stav peněž k 1. 1. 2012 -176 786 

Konečný stav peněz k 31. 12. 2012 27 608 

  Zdroj: autor (vlastní zpracování) 
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Z konečného stavu peněz po dvou letech podnikání je zřejmé, že návratnost 

investice osobního vkladu za dva roky možná nebude. 

3.8.3 Třetí rok podnikání 
Třetí rok podnikání přináší novému cyklosportu stabilní místo na místním trhu 

cyklistických produktů a služeb. Očekávám stálé zákazníky, kteří se budou vracet, ale 

také počítám s řadou nových zákazníků, kteří budou tyto produkty a služby vyhledávat. 

 

Realistická varianta 

Realistická varianta ve třetím roce podnikání přináší výsledek hospodaření ve 

výši 612 060 Kč. I v tomto roce se počítá s optimistickou a pesimistickou variantou.  

Tabulka č. 32 Odhad příjmů ve třetím roce podnikání – realistická varianta 

Období 

Oblečení 

(950 Kč) 

Jízdní kola 

(20000 Kč) 

Komponenty 

(2000 Kč) 

Servis 

(1500 Kč) 

Strava 

(270 Kč) Celkem (Kč) 

Leden 8 6 10 6 10 159 300 

Únor 6 9 15 5 20 228 600 

Březen 15 18 16 35 500 593 750 

Duben 25 28 40 45 700 920 250 

Květen 20 20 25 35 500 656 500 

Červen 15 16 30 25 550 580 250 

Červenec 20 28 40 15 500 816 500 

Srpen 8 12 25 13 400 425 100 

Září 6 8 16 10 300 293 700 

Říjen 8 10 20 6 200 310 600 

Listopad 10 7 16 8 100 220 500 

Prosinec 15 12 20 5 50 315 250 

Celkem 
     

5 520 300 
Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

 
Tabulka č. 33 Odhad mzdových nákladů ve třetím roce podnikání – realistická varianta 

Mzdové náklady Měsíční 12 měsíční 

Prodavač 15 850 190 200 

Mechanik 16 967 203 604 

Majitel 22 740 272 880 

Zdrav. a soc. poj. (34%) 23 800 285 600 

Celkem 79 357 952 284 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 34 Odhad pravidelných nákladů ve třetím roce podnikání 

   Režijní náklady Měsíční 12 měsíční 

Nájemné 18 000 216 000 

Vedení účetnictví 3 500 42 000 

Energie 4 000 48 000 

Telefon 1 500 18 000 

Internet 500 6 000 

Reklama, web, letáky, vizitky 13 500 162 000 

Pojištění 184 2 208 

Záloha na zdrav. poj. 1 697 20 364 

Záloha na soc. poj. 3 500 42 000 

Kancelářské potřeby 500 6 000 

Úklidové potřeby 500 6 000 

Nákup zboží 250 000 3 000 000 

Splátka úvěru 33 646 403 752 

Poplatek za vedení úvěrového účtu 300 3 600 

Celkem 329 663 3 955 956 

   Celkem pravidelné náklady 409 020 4 908 240 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

Tabulka č. 35 Odhad výsledku hospodaření ve třetím roce podnikání – realistická varianta 

Celkové výnosy 5 520 300 

Celkové náklady 4 908 240 

Výsledek hospodaření 612 060 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

Optimistická varianta 

Tabulka č. 36 Odhad mzdových nákladů ve třetím roce podnikání – optimistická varianta 

Mzdové náklady Měsíční 12 měsíční 

Prodavač 22 740 272 880 

Mechanik 23 857 286 284 

Majitel 29 630 355 560 

Zdrav. a soc. poj. (34%) 34 000 408 000 

Celkem 110 227 1 322 724 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 37 Odhad příjmů ve třetím roce podnikání – optimistická varianta 

Období 

Oblečení 

(950 Kč) 

Jízdní kola 

(20000 Kč) 

Komponenty 

(2000 Kč) 

Servis 

(1500 Kč) 

Strava (270 

Kč) 

Celkem 

(Kč) 

Leden 6 8 10 6 20 200 100 

Únor 4 11 15 5 30 269 400 

Březen 15 22 20 40 600 716 250 

Duben 25 32 45 50 750 1 031 250 

Květen 20 22 25 40 550 717500 

Červen 15 17 25 30 600 611 250 

Červenec 20 32 40 20 550 917 500 

Srpen 8 17 25 15 450 541 600 

Září 6 10 16 10 350 347 200 

Říjen 8 11 15 6 200 320 600 

Listopad 10 10 18 8 150 298 000 

Prosinec 15 17 20 5 50 415 250 

Březen 15 20 20 40 500 649 250 

Celkem           6 385 900 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

Tabulka č. 38 Odhad výsledku hospodaření ve třetím roce podnikání – optimistická varianta 

Celkové výnosy 6 385 900 

Celkové náklady 5 298 648 

Výsledek hospodaření 1 087 252 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

 

Pesimistická varianta 

Tabulka č. 39 Odhad mzdových nákladů ve třetím roce podnikání – pesimistická varianta 

Mzdové náklady Měsíční 12 měsíční 

Prodavač 12 405 148 860 

Mechanik 13 522 162 264 

Majitel 15 850 190 200 

Zdrav. a soc. poj. (34%) 17 000 204 000 

Celkem 58 777 705 324 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 40 Odhad příjmů ve třetím roce podnikání – pesimistická varianta 

Období 

Oblečení 

(950 Kč) 

Jízdní kola 

(20000 Kč) 

Komponenty 

(2000 Kč) 

Servis 

(600 Kč) 

Strava 

(270 Kč) Celkem (Kč) 

Leden 8 6 9 6 30 162 700 

Únor 6 8 15 5 50 216 700 

Březen 15 14 30 30 500 534 250 

Duben 22 20 40 40 700 749 900 

Květen 17 15 30 30 550 569 650 

Červen 15 13 40 25 600 553 750 

Červenec 18 20 20 15 500 614 600 

Srpen 10 11 20 13 400 397 000 

Září 7 7 14 10 300 270 650 

Říjen 9 8 16 6 200 263 550 

Listopad 10 7 20 8 100 228 500 

Prosinec 15 10 15 6 50 266 750 

Celkem           4 828 000 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

Tabulka č. 41 Odhad výsledku hospodaření ve třetím roce podnikání – pesimistická varianta 

Celkové výnosy 4 828 000 

Celkové náklady 4 681 248 

Výsledek hospodaření 146 752 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

Výpočet daňové povinnosti: 

Tabulka č. 42 Daňová povinnost ve třetím roce podnikání 

Příjmy 5 520 300 

Výdaje 4 908 240 

Základ daně 612 060 

zaokrouhlení 612 000 

Daň 91 800 

Sleva 23 640 

VDP 68 160 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

Ve třetím roce podnikání se předpokládá, že při realistické variantě by 

cyklosport mohl dosáhnout hospodářského výsledku ve výši 612 060 Kč. V tomto roce 

budu platit daň z příjmu. Jako výdaje použiji skutečné, protože jsou vyšší, jak výdaje 

paušálem. Po odečtení slevy na poplatníka ve výši 23 640 Kč, bude výsledná daňová 

povinnost pro třetí rok podnikání ve výši 68 160 Kč.  
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Výpočet záloh na zdravotní pojištění: 

Tabulka č. 43 Zálohy na zdravotní pojištění ve třetím roce podnikání 

Vyměřovací základ (50 %) 50 % z 612 060 = 306 030 

Výše zdravotního pojištění (13,5 %) 13,5 % z 306 030 = 41 315 

Zaplacené zálohy za 12 měsíců 12 * 1 697 = 20 364 

Nutno doplatit 41 315 - 20 364 = 20 951 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

Odvedené zálohy na zdravotní pojištění byly ve výši 20 364 Kč.  Vypočtená 

částka pro zdravotní pojištění je mnohem vyšší, jak zaplacené zálohy a proto je nutné 

zdravotní pojišťovně doplatit 20 951 Kč. Příští rok budu platit vyšší zálohy a to ve výši 

3 500 Kč. 

 

Výpočet záloh na sociální pojištění: 

Tabulka č. 44 Zálohy na sociální pojištění ve třetím roce podnikání 

Vyměřovací základ (50 %) 50 % z 612 060 = 306 030 

Výše sociálního pojištění (29,2 %) 29,2 % z 306 030 = 89 361 

Zaplacené zálohy za 12 měsíců 12 * 3 500 = 42 000 

Nutno doplatit 89 361 – 42 000 = 47 361 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

Zálohy na sociální pojištění ve třetím roce podnikání byly mnohem vyšší, jak 

zaplacené zálohy a proto musím správě sociálního zabezpečení doplatit částku ve výši 

47 361 Kč. V dalších letech se zálohy zvýší a uvažuji o částce až 7 500 Kč. 
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Tabulka č. 45 Výkaz peněžních toků (výkaz cash flow) za období 

Cash flow z provozní činnosti 

Mzdové náklady 952 284 

Režijní náklady 3 955 956 

Doplatek na zdravotním poj. 20 951 

Doplatek na sociálním poj. 47 361 

Daň 68 160 

Čistý cash flow z provozní činnosti 5 044 712 

Cash flow z investiční činnosti 

Čistý cash flow z investiční činnosti 0 

Cash flow z finanční činnosti 

Tržby z prodeje 5 520 300 

Čistý cash flow z finanční činnosti 5 520 300 

    

Čisté zvýšení peněžních prostředků 475 588 

Počáteční stav peněž k 1. 1. 2012 27 608 

Konečný stav peněz k 31. 12. 2012 503 196 

Zdroj: autor (vlastní zpracování) 

Po třech letech podnikání je splacen úvěr bance, odčerpán osobní vklad a čistý 

zisk činí 303 196 Kč. Dle mého názoru tato částka není nikterak velká, ale je kladná, 

což je určitě dobrý začátek mého podnikání. 

 

503 196 – 200 000 = 303 196 Kč (splacení osobního vkladu) 

3.8.4 Návratnost investic 
Návratnost investice v podobě osobního vkladu se předpokládá po třech letech 

podnikání. V této době bude splacený i úvěr ve výši 1 000 000 Kč. Zisk v dalších letech 

podnikání bude využit na případné rozšíření firmy a nákupu zboží. 

3.8.5 Další roky podnikání 
V dalších letech provozování cyklocentra Sluníčko je předpokládaný mírný, ale 

přitom stálý nárůst zákazníků. S nárůstem klientů očekávám zvýšení příjmů. Bude třeba 

zvýšit výdaje na propagaci a zároveň uvažuji o postupném zvyšování cen.  

Pokud se firma na trhu uchytí a bude se jí dařit, začnu přemýšlet o změně právní 

formy podnikání. Po živnosti se mi jako nejpřijatelnější volí společnost s ručením 

omezených. 
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ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření podnikatelského záměru, který 

představuje podklad pro založení a rozjezd reálné firmy zabývající se prodejní, servisní 

a poradenskou činností v oboru sportovní cyklistiky na území Nového Města na Moravě 

a v jeho okolí. 

Velkou výhodou by měla být v budoucnosti specializace (sportovní strava, 

extrémní cyklistika) mojí firmy, protože konkurence se na daná odvětví nespecializuje a 

není tak schopná zajišťovat dané služby na vysoké úrovní. Využitím specializace by mi 

mělo pomoci k získání stálých zákazníků a zajištění růstu výnosů a tím dalšího rozvoje 

firmy. 

Finanční plán bylo nutno několikrát přehodnocovat, upravovat a přepočítávat 

aby bylo dosaženo hodnot, které jsou reálné a jsou v souladu se souvisejícími  poznatky 

o oblasti Novoměstska.  Toto mi umožnilo ujasnit si mnoho věcí a v některých 

případech jsem musela i změnit svoje názory a záměry.  

Každé podnikání s sebou nese velkou pravděpodobnost neúspěchu a ani takto 

vypracovaný podnikatelský záměr nezajisti úspěch.  Pokud bych však zahájila 

podnikání pouze podle prvotních myšlenek, které jsem měla původně pouze v hlavě a 

nepodložené fakty, tak by podle poznatků nabytých při vypracovávání bakalářské práce 

dopadlo moje podnikání asi špatně už v jeho počátcích. 

Takto vypracovaný podnikatelský záměr považuji za reálný a realizovatelný a 

v případě zahájení podnikání mi může hodně pomoci při založení a rozběhu funkčního 

podnikání. 

Časový harmonogram 

V roce 2012 sepisuji podnikatelský plán, který bych ráda zrealizovala v roce 

2013 a od 1. března začala podnikat. Následně po sepsání podnikatelského plánu 

požádám banku o úvěr ve výši 1 000 000 Kč. Tento úvěr budu splácen 3 roky s měsíční 

splátkou 33 646 Kč. Do podnikání vložím i osobní vklad ve výši 200 000 Kč.  

Rozhodla jsem se podnikat jako OSVČ. Svůj úmysl ohlásím příslušnému 

živnostenskému úřadu 1. února 2013. Registrační formulář mi umožní ohlásit živnost, 

registrovat se na daň z příjmů fyzických osob, registrovat se na zdravotní a sociální 

pojištění. Protože budu mít zaměstnance, mám povinnost platit povinné úrazové 
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pojistné za zaměstnance. Živnostenský úřad ohlásí mé podnikání finančnímu úřadu, 

statistickému úřadu, hospodářské komoře a živnostenskému společenstvu. Splnila jsem 

podmínky stanovené živnostenským zákonem a živnostenský úřad mi vydá po ohlášení 

živnosti do 15 dnů živnostenský list a po té do 5 pracovních dnů musím provést zápis 

do živnostenského rejstříku.  

Podnikatelskou činnost jsem oprávněna vykonávat od 11. února 2013. Do 30 

dnů od tohoto dne musím podat přihlášku k registraci na daň z příjmů. A zároveň jako 

plátce daně musím podat přihlášku k registraci na daň z příjmů do 15 dnů od vzniku 

daňové povinnosti a srážet daň nebo zálohy na ni. 

Jako zaměstnavatel se registruji u příslušné zdravotní pojišťovny. Jedná se o 

první předpoklad úspěšného přihlášení zaměstnance k zdravotnímu pojištění. Registraci 

zaměstnanců u zdravotní pojišťovny provedu do 8 dnů od jejich nástupu do zaměstnání, 

tj. od 1. března 2013. Zároveň do 8 dnů jsem povinna podat registraci na příslušné 

správě sociálního zabezpečení. 

Objednávka zboží je s dodavateli domluvena již v lednu 2013, ale zboží bude 

dodáno až v půlce února. 

Prostor k podnikání jsem si zajistila již koncem roku 2012. Zjistila jsem, že SKI 

hotel disponuje nevyužitím prostorem. Z toho důvodu jsem se rozhodla vedení hotelu 

kontaktovat s nabídkou pronájmu prostor za účelem provozování cyklosportu. Vedení 

hotelu můj návrh akceptovalo. Dohodli jsme se na podmínkách a na placení nájmu od 

března 2013. Se správou SKI hotelu jsme se dohodli, že místo mohu začít využívat od 

poloviny února 2013, k nastěhování věcí potřebných k podnikání. 

 Zároveň od poloviny února se začne objevovat propagace v tisku, aby se o 

novém cyklocentru budoucí zákazníci včas dozvěděli. 

V lednu 2013 podám inzerát na pracovní pozici prodejce a servis. S tím, že 

nástup bude první den otevření prodejny, tj. 1. března 2013.  
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