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ANOTACE 
 
 

Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby podnikatelského plánu. 

Obsahuje vhodné strategie pro dosažení vysoké prosperity podniku. K posouzení úrovně 

progrese je vypracován podrobný marketingový plán, návrh řízení finančních a lidských 

zdrojů a další nutné součásti podnikatelského plánu.  
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ANNOTATION 
 
This Bachelor Thesis is engaged with creating a business plan.  The Bachelor Thesis 

includes appropriate and right strategies to accomplish a high prosperity of a business 

firm. To considerate of the level of progress, I have worked up a detailed marketing 

plan, suggestions of conducting money and human resources as well as other important 

and significant parts of a business plan.  
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ÚVOD 
 
 Cílem této práce je jednak popsat teoretické východiska tvorby 

podnikatelského plánu a dále pak jejich uplatnění při psaní podnikatelského plánu na 

založení nové společnosti na trhu. Teoretická východiska práce popisují plánování, 

a proč vlastně máme potřebu plánovat. Dále se zabývají jednotlivými druhy 

podnikatelských plánů, jejich funkcí, délkou a hloubkou záběru. Poslední kapitolou 

teoretických východisek práce je popsání samotné struktury podnikatelského plánu. 

 První ve struktuře podnikatelského plánu nalezneme obálku a titulní list , u 

nichž bude popsáno, proč jsou důležité a jaké jsou jejich náležitosti. Studie 

proveditelnosti jsou dalším prvkem ve struktuře podnikatelského plánu, zde se budeme 

zabývat jejich vlivem na realizace schopnost podnikatelského plánu. Uvedeme si, co 

všechno musí obsahovat a jaké závěry z ní vycházejí. 

 Další kapitolou podnikatelského plánu, kterou se budeme zabývat, je takzvaný 

výkonný souhrn. Bude zmíněno, co by měl obsahovat a jeho vliv na motivaci investorů 

pokračovat ve čtení až do konce podnikatelského plánu. 

 Následujícím prvkem ve struktuře podnikatelského plánu zabírají analýzy, které 

zkoumají okolí i vnitřní prostředí společnosti. Budou uvedeny dva typy analýz. 

Po analýzách se budeme zabývat popisem podniku, co vše by měl obsahovat. Na popis 

podniku úzce navazuje obchodní nebo výrobní plán, který bude rozdílný podle toho, 

zda se jedná o obchodní nebo výrobní podnik. 

 Další kapitolou ve struktuře podnikatelského plánu je marketingový plán, který 

je jednou z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu a věnuje se deskripci podnikové 

strategie. Dále bude popsána organizační struktura  firmy a kompetence jednotlivých 

pracovníků.  

 Velmi důležité v podnikatelském plánu je popsání finančních tokům a 

majetkových poměrům ve firmě, tím se zabývá finanční plán. Dále zmíníme možná 

rizika , která by mohla ohrozit náš záměr a harmonogram realizace. 

 V závěru budou zmíněna doporučení o realizaci plánu.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

1.1 PLÁNOVÁNÍ 

Plánování je součástí našeho života a to ve velké míře, někdo si je to toho vědom 

více, někdo méně, ale plánování předchází většině našich činností. Plánujeme, když se 

chystáme na nákup, když přemýšlíme o dovolené nebo chystáme svatební hostinu. 

Ovšem s podnikáním se tato činnost pojí opravdu ve všech jeho stádiích, při rozjezdu, 

růstu, pádu i prodeji podniku.  

Při procesu plánování bychom měli vědět, kde jsme, tedy například jaké jsou 

naše finanční možnosti, jaká je naše konkurence, jaké jsou naše silné a slabé stránky, 

jak to vypadá na trhu, na který chceme vstupovat, k zjištěné této situace můžeme požít 

některou z analýz (např. SLEPT, SWOT).  

Dále bychom měli vědět, kam chceme jít, tedy určit osobní cíle a cíle našeho 

podniku. Cíle by se měli řídit podle kriteria SMART , to říká, že by měli být 

specifikovatelné, tedy navrhované řešení by mělo být přesně popsáno. Další položkou 

kriteria je měřitelnost, musíme být schopni odpovědět na otázku, jak určíme, že je dané 

řešení úspěšné. Akceptovatelnost řešení, to znamená, že musí odpovídat potřebám 

příjemce, je třetí součástí kriteria. Předposlední je reálnost řešení, je nutné, abychom se 

zamysleli, zda jsme schopni vůbec dané řešení realizovat a dosáhnou požadovaných 

výsledků. A na závěr cíle musí být terminované, zde si zvolíme časový rámec pro 

uvedení řešení v praxi.  

Poslední složkou procesu plánování je určení, jak se dostaneme do místa, kam 

chceme jít. V této fázi, vytvoříme vhodné strategie, jak dosáhnout zvolených cílů. Tím 

je myšleno vytvořit fungující kooperaci marketingu, financí a lidí. Musíme tedy 

zpracovat jednotlivé prvky marketingového mixu, vytvořit finanční plán, obchodní plán 

a další nutné druhy plánů. 
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1.2 PROČ VYTVÁŘÍME PODNIKATELSKÉ PLÁNY 

Nejčastější motivací pro tvorbu podnikatelského plánu je potřeba vnějších zdrojů 

financí. Podnikatelský plán by však měl být i užíván pro vnitropodnikové účely a to 

hlavně pro potřeby majitelů a manažerů, kterým by se měl stát každodenním vodítkem 

na cestě k cíli. Pokud tyto zainteresované osoby budou dostatečně plánovat, mohou se 

do budoucna vyvarovat neuvážených rozhodnutí, jelikož už mají vše promyšlené na 

papíře a to je v podnikání velkou výhodou. Ty to osoby by měli plánovat zvláště při 

zavádění nových výrobků, v období změn, před závažnými rozhodnutími a nejvíce, při 

zakládání nového podniku. Samozřejmě musí plány upravovat podle aktuálních potřeb 

podniku, ovšem dlouhodobý záměr by měl být dodržen. Při hledání vnějších zdrojů 

financí se můžeme obrátit na investory, kteří investují za účelem zisku a právě proto je 

důležitý kvalitní a realistický podnikatelský plán, jelikož tito investoři se rozhodují, zda 

vám dají své peníze právě na základě informací v plánu popsaných.  

Banka může být také zařazena jako investor, jelikož vám může poskytnout úvěr  

například na zavedení nového produktu a samozřejmě na tom také chce něco vydělat.  

Plán sestavovaný pro investory se liší od toho, který je vytvořen pro vnitropodnikové 

záležitosti tím, že se mnohem hlouběji zabývá situacemi, kde se zhodnocuje kapitál. 

 

1.3 DRUHY PODNIKATELSKÝCH PLÁNŮ 

1.3.1 Elevator Pitch 

Tento název pochází z angličtiny a znamená výtahový prodej, je to 

nejstručnější forma podnikatelského plánu a nemusí být ani sepsán na papíře. Jde o 

krátkou prezentaci trvající maximálně jednu minutu , kdy člověk, který má v hlavě 

nápad na založení společnosti nebo uvedení nového produktu musí být schopen 

v krátkém čase například tedy po dobu jízdy ve výtahu oslovit potencionálního 

investora takovým způsobem, aby bylo vše zřejmé a vedlo investora k tomu se alespoň 

zamyslet nad možností zapojit se do prezentovaného projektu.   

1.3.2 Executive Summary 

Další plán, jehož název pochází z angličtiny, je překládán jako výkonný souhrn 

a také jde o stručnou formu podnikatelského plánu, ale tentokráte už v písemné formě a 
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v rozsahu maximálně dvou stran A4. Tento stručný souhrn může být také jako kapitola 

plného podnikatelského plánu a má za úkol motivovat investory k přečtení celého 

podnikatelského plánu je tedy jednou z nejdůležitějších částí dokumentu.  

1.3.3 Zkrácený podnikatelský plán 

Tento dokument už je mnohem rozsáhlejší než ten předchozí, ale od plného 

podnikatelského plánu se liší hloubkou záběru , do jaké bude rozvíjet detaily plánu, 

kapitoly však obsahuje úplně stejné. Zde máme různé doporučení autorů na délku 

tohoto plánu, většinou se však shodnou na tom, že maximum je deset stran A4.    

1.3.4 Plný podnikatelský plán 

Plný podnikatelský plán bude podrobně rozebrán v kapitole Struktura 

podnikatelského plánu. Rozsah tohoto dokumentu se bude samozřejmě lišit s velikostí 

projektu, měl by se však pohybovat mezi dvaceti a čtyřiceti stranami A4, maximum je 

však padesát stran.   

       

1.4 STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 

1.4.1 Obálka a titulní strana 

Obálka je první věcí, co čtenář na předložené práci uvidí, je proto vhodné ji 

věnovat náležitou pozornost. Na obálce musí být uveden název firmy, adresa firmy 

a kontaktní údaje, jako je telefon, fax, email a webové stránky. Obálka by měla být 

z kvalitního papíru a svázaná odpovídající vazbou. 

Titulní stránka by měla opět obsahovat název společnosti a kontaktní údaje. 

Dále zde uvedeme jména a adresy společníků. Do spodního levého rohu uvedeme 

datum, ke kterému je podnikatelský plán aktuální a do pravého dolního rohu napíšeme 

pořadové číslo kopie podnikatelského plánu.  

 

1.4.2 Studie proveditelnosti 

Jak už název kapitoly napovídá, bude se jednat o studii, zda je idea založení 

podniku vůbec realizovatelná. Je to prvotní analýza, která má projekt posoudit ze všech 
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realizačně významných hledisek, zejména tedy posoudit všechny realizační možnosti. 

Studie proveditelnosti nám také poskytuje všechny nutné podklady pro samotné 

investiční rozhodnutí. Výsledkem této studie je komplexní zpráva pro manažery, zda je 

daný projekt proveditelný a měla by obsahovat prozkoumání různých variant řešení, 

jejich seřazení dle potenciálu na úspěch, dále závěry a doporučení pro další postup. 

Studie proveditelnosti se využívá jednak při předinvestiční fázi projektu a vede 

tedy k vlastnímu investičnímu rozhodnutí podnikatele nebo věřitele. Dále pak může být 

využita ve fázi investiční, obvykle však v aktualizované podobě. 

Studie proveditelnosti je také nástrojem k zjištění, zda jsme vůbec schopni 

podnikat. Bude zde zamyšlení nad osobními cíly, čím chceme být a co chceme dělat. 

Dále budou uvedeny silné a slabé stránky podnikatele a klíčových zaměstnanců, jeho 

minulé úspěchy a neúspěchy a jeho specializace. 

Studie proveditelnosti musí také obsahovat identifikaci oblasti příležitostí, zde 

popíšeme možné příležitosti a vy bereme tu, která se nejvíce hodí k našim osobním 

cílům, můžeme v ní uplatnit naše osobní kvality, je dostatečně inovativní, aby byla pro 

trh zajímavá a na daném trhu vůbec životaschopná.   

 

1.4.3 Executive summary 

Výkonný souhrn byl již zmiňován v kapitole o druzích podnikatelských plánů, 

jako o samostatné jednotce je však také neoddělitelnou součástí plného podnikatelského 

plánu a proto jej zde opět uveden. Jak už bylo napsáno, výkonný souhrn má motivovat 

investory k přečtení celého dokumentu. Tato část dokumentu se vypracovává až na 

úplný závěr a mělo by to být hlavně přesvědčivé a stručné shrnutí nejdůležitějších bodů 

celého dokumentu. Musí obsahovat základní myšlenku plného podnikatelského plánu, 

tedy klíčové myšlenky o produktu a službách, trhu, na kterém chce působit, jeho 

konkurenci a v čem má před konkurencí výhodu, silné stránky nového podniku a 

zestručnělé tabulky finan čního výhledu. Jelikož tato část podnikatelského plánu je 

určena hlavně pro investory nesmí zde chybět informace o finančních prostředcích, 

které podnikatel potřebuje k realizaci svého plánu. Dále zde bude uvedena informace o 

kvalitách manažerského týmu společnosti, a jak se bude organizační struktura i celá 

společnost v budoucnu rozvíjet. 
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1.4.4 Analýzy 

Tvorba analýzy je předstupeň každé lidské činnosti a analýzu samozřejmě 

budeme využívat i při psaní podnikatelského plánu. Protože se musíme zamyslet, co se 

stane, uvedeme-li na trh ten či onen výrobek nebo tuto službu. 

První analýzy, která bude uvedena je analýza SWOT, jenž spočívá v rozboru a 

hodnocení současného stavu firmy a současné situace okolí firmy. SWOT analýza 

popisuje silné (Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky společnosti, hrozby (Threats) a 

příležitosti (Opportunities) spojené s podnikatelským plánem. Díky této analýze 

bychom měli být schopni vyhodnotit fungování firmy, nalézt případné problémy, nebo 

nové možnosti růstu. Výsledkem bude rozhodnutí, jakým způsobem se skutečnostmi 

zjištěnými analýzou naložíme a co z toho budeme realizovat. 

SWOT analýzu je vhodné použít, jako nástroj pro tvorbu strategie společnosti, 

bude rozhodnuto managementem, pro jakou strategii se rozhodne. První možností je 

MAX-MAX  strategie (maximalizací silných stránek – maximalizovat příležitosti), další 

možností je MIN-MAX strategie (minimalizací slabých stránek – maximalizovat 

příležitosti), předposlední je strategie MAX-MIN (maximalizací silných stránek – 

minimalizovat hrozby) a na závěr je tu strategie MIN-MIN  (minimalizací slabých 

stránek – minimalizovat hrozby). 

Druhou analýzou je analýza SLEPT, ta zkoumá externí faktory ovlivňující 

firmu. Tyto faktory jsou z oblasti sociální (Social), sem mohou být zařazeny, 

demografické a makroekonomické charakteristiky trhu, kulturní aspekty a informace 

týkající se pracovní síly. Další zpracovávané faktory jsou z oblasti legislativní (Legal), 

kde můžeme popsat pro nás podstatné zákony, zákony, které ještě nejsou vyřešeny a 

funkčnost soudů. Mezi ekonomické (Ekonomic) faktory patří základní 

makroekonomické ukazatele, deskripce daňového systému, možnost státní podpory, 

dostupnost úvěrů atd. Předposlední jsou faktory politické (Policy), kde popíšeme 

stabilitu vlády, vztahy s okolními státy a postoj státu k podnikání. Jako poslední budou 

uvedeny faktory technologické (Technology), kde budou zmíněny technologické 

trendy, jako například využití internetu a další vynálezy, které nám pomohou uplatnit se 

na trhu, dále zmíníme možnost podpory vlády v oblasti výzkumu. 
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1.4.5 Popis podniku 

Podnikatelský plán samozřejmě musí obsahovat detailní popis podniku, aby si 

zájemci o tyto informace mohli udělat obrázek o velikosti podniku a jeho struktuře. 

Dále by měl krátce popisovat historii firmy , tedy důležitá data, informace o základním 

produktu , motivaci k založení podniku, různé úspěchy, strategie a údaje o minulých i 

současných majitelích a vedoucích pracovnících. Zvláště zde by neměl chybět 

kompletní název firmy, adresa jejího sídla, popřípadě jejich poboček, jména jednatelů, 

také uvedeme právní formu podnikání , popis předmětu podnikání, zda se jedná o 

obchodní, výrobní nebo služby poskytující firmu. Můžeme zde uvést zařazení do 

odvětvové klasifikace ekonomické činnosti.  

Prezentace produktů nebo služeb, ze kterých hodláme těžit výnosy. Popis 

výrobků a služeb by měl být natolik podrobný, abychom na něm ukázali, jak hodláme 

uspět před konkurencí a prosadit se na trhu. Dále uvedeme, jakým způsobem budeme 

produkt nebo službu dále rozvíjet a co vše si uděláme sami a co zajistíme 

outsourcingem.  

Stručný popis chodu celého podniku může být popsán například diagramem. 

Zmíníme, jakým způsobem povedeme účetnictví a jaké si sjednáme pojištění. Deskripci 

podnikových prostor a přístupových komunikací můžeme doplnit obrázkem v přílohách, 

kde tyto prvky zvýrazníme.  

Současný stav firemních prostor, je také pro investory důležitý. Zejména 

pokud jsou nutné nějaké opravy, se pokusíme odhadnout náklady, které se můžou 

v případě nutnosti rozsáhlejších oprav, například oprava rozvodů elektřiny, plynu a 

vody vyšplhat do velkých čísel. Velmi důležitá informace je také, zda jsou firemní 

prostory pronajímány nebo v našem vlastnictví. Pokud by nám nestačily na dosavadní 

prostory na provedení záměru, jaké jsou možnosti přístavby. Taktéž je vhodné popsat 

možnost parkování před firmou a umístění směrovek a poutačů. 

 

1.4.6 Obchodní (výrobní) plán 

V této kapitole se uvedené informace budou lišit v závislosti na tom, zda jde o 

výrobní, obchodní nebo popřípadě kombinace obou typů podniku.  
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Bude-li se jednat o výrobní podnik, musí tvůrce podnikatelského plánu vytvořit 

výrobní plán, který kompletně popíše výrobní proces. Dále zde bude popsán, výrobní 

závod, strojní vybavení, suroviny požívané ve výrobním procesu, výrobní náklady a 

budoucí kapitálové potřeby. V této části nesmí chybět informace o dodavatelích, 

podnikatel popíše domluvené smluvní podmínky, proč si vybral právě tyto a vzdálenost 

jejich závodu od jeho. 

Pokud se jedná o obchodní podnik, pak zde bude popsán kompletní sortiment 

prodejce, velikost skladovacích prostor, způsob průběhu inventury. Důležité je také 

rozhodnutí, zda bude zásobování prováděno externími dodavateli nebo vlastními 

zaměstnanci. V případě externích dodavatelů, musíme uvést stejné údaje jako u 

výrobního podniku.      

 

1.4.7 Marketingový plán 

Marketingový plán je jednou z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu, 

neboť určuje strategii podniku. Je plánem, který popisuje, jakým způsobem se hodláme 

prosadit na trhu a jak porazíme konkurenci. Musí obsahovat návrh marketingového 

mixu neboli metodu 4P. Philip Kotler a Gary Armstrong uvádějí v jedné z 

nejpoužívanějších učebnic marketingu Marketing následující definici marketingového 

mixu: "Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů - výrobkové, 

cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle 

přání zákazníků na cílovém trhu [1]." Produkt  neoznačuje pouze službu nebo výrobek, 

ale také design, obal, značku, sortiment, záruky, služby a další faktory, které jsou pro 

zákazníky rozhodující. Cena je hodnota, za kterou se výrobek nebo služba prodává, 

vyjádřená v penězích. Může také zahrnovat podmínky a termíny placení, možnosti 

splátkového prodej, slevy a zaváděcí cenovou politiku. Distribuce uvádí, jak a kde se 

bude výrobek nebo služba prodávat. Dále popis distribučních cest, dostupnost 

distribuční sítě, zásobování a dopravy. Poslední částí marketingového mixu je 

propagace, která nás má seznámit s tím, jak se zákazníci dozvědí o našem produktu. 

Možné cesty propagace jsou přímý prodej, public relations a reklama. 

V této části plánu se musí jeho tvůrce pokusit odhadnout objem produkce a 

prodeje, podle kterého je později odhadnut zisk. Měl by také sepsat marketingové cíle, 
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kterých chce firma v budoucnosti dosáhnout, dále ambice na růst a pokud se nejedná o 

nový produkt, tak také současné obraty a způsob jejich zvýšení.         

1.4.8 Organizační plán 

Rozsáhlost této kapitoly je přímo úměrná velikosti podniku a druhu činnosti, 

které se chce podnikatel zabývat. Popis organizační struktury může být znázorněn 

diagramem. Profesní minulost zaměstnanců a hlavně vedení firmy je dalším důležitým 

údajem, který by se zde měl objevit. Pro své rozhodování ho využijí zejména investoři, 

kteří ze zkušeností manažerů mohou odhadnout budoucí potenciál úspěšnosti firmy.  

V tomto oddílu podrobně uvedeme deskripci jednotlivých pracovních pozic, 

jejich pravomocí, povinností a vlastnických vztahů. Důležité je detailně popsat, kdo 

podnik povede, jaké má odborné znalosti, nejvyšší dosažené vzdělání, dosud dosažené 

úspěchy, věk a speciální schopnosti. Dále je nutné si uvědomit, kdo jsou v podniku 

klíčový zaměstnanci a jaké jsou jejich dosavadní úspěchy či neúspěchy. 

Taktéž zde bude popsáno, kolik zaměstnanců podnikatel potřebuje, jaká musí 

být jejich kvalifikace, popis jejich činnosti a věkové složení. Zvláště nutnou kvalifikaci  

by si měl podnikatel ujasnit, co nejdříve, jelikož by později mohl mít problém 

s vyhledáváním zaměstnanců na trhu práce. Tedy, čím kvalifikovanější zaměstnance 

potřebuje, tím dříve by je měl začít hledat. V plánu bude uvedeno také, jakým 

způsobem budou zaměstnanci motivování, jednotlivé složky mzdy a odměny za 

dosažené úspěchy. 

Důkazem profesionality podnikatele je jeho spolupráce s poradci a to například 

právními, daňovými, reklamní agenturou, atd. Měli bychom popsat, o jaký druh 

spolupráce se jedná a jaké jsou náklady na tuto spolupráci.      

 

1.4.9 Hodnocení rizik 

Každý podnikatelský plán ať na založení nové společnosti nebo rozšíření té 

stávající v sobě má určitou míru rizika , že se vše nepovede realizovat tak, jak to bylo 

naplánováno. V této části dokumentu by se tedy měl podnikatel zamyslet nad všemi 

případnými riziky, které by mohla nastat v jeho konkurenčním prostředí. Je nutné 

uvědomit si tyto hrozby a vymyslet efektivní strategie na jejich změnu v náš prospěch, 

popřípadě alespoň strategii, která zabrání bankrotu.  
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Čím kvalitněji a detailněji bude sestaven podnikatelský plán, tím můžeme 

samozřejmě snížit riziko. K tomuto účelu slouží tzv. analýzy rizik , která se pokouší 

předcházet špatným výsledkům budoucího vývoje, vyhodnocuje rizikové faktory a tzv. 

řídí riziko. Mezi nejčastější rizika patří, riziko škody na majetku, kdy můžeme přijít 

k ujmě vinou krádeže, obchodním podvodem, vlivem přírodních katastrof nebo 

požárem. Dále nám hrozí personální rizika, kde nám hrozí, že nás opustí naší stávající 

klíčový zaměstnanci a v horším případě ještě založí konkurenční podnik, také nás 

mohou naši pracovníci okrádat nebo záměrně způsobovat škody na majetku. Třetí 

skupinou jsou zákaznická rizika, zákazníci nám nebudou platit pohledávky, budou 

vymáhat peníze nazpět za produkt, který sami poškodili atd. 

Podnikatel se zkrátka musí připravit na možná rizika, které může předvídat a měl 

by si přiznat svoje slabé stránky. Na základě toho by si měl vytvořit několik variant 

krizových scénářů, které použije, až daná situace nastane.            

 

1.4.10 Finanční plán 

 
Sestavení plánu financí je jedním z nejdůležitějších kroků v sestavování 

podnikatelského plánu. Tento plán stanovuje velikost potřebného kapitálu a 

ekonomickou reálnost projektu.  

Ve finančním plánu se uvádí informace o výdajích potřebných na založení 

podniku, nákup dlouhodobého majetku, reklamu, zařízení provozovny a administrativní 

výdaje. Dále zde uvádíme provozní náklady, ty jsou fixní a variabilní, můžeme se sem 

zařadit mzdy, pojištění, poplatky, leasingy, náklady na telefony a pohonné hmoty. 

Musí zde být základní finanční výkazy, které uvádíme na první rok v měsících, 

v dalších letech na bázi čtvrtletní a roční a to minimálně na první tři roky podnikání. U 

dat, která se v čase mění, se musíme pokusit odhadnout jejich vývoj z dat z minulých 

období. 

Výkazy můžeme vypracovat ve třech variantách. Varianta, kdy počítáme, s 

našimi předpokládanými čísli, nazýváme variantou reálnou. Dále uvedeme variantu 

optimistickou, kdy počítáme se 100% naplněnou kapacitou, popřípadě s prodáním 

všech vyrobených výrobků. Naopak varianta pesimistická vychází, když požijeme 

horší výsledky než ve variantě reálné. 
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    Výkaz cash-flow neboli výkaz peněžních toků nám popisuje předpokládané 

příjmy a výdaje společnosti. Při tvorbě tohoto výkazu musíme mít ovšem jasno v tom, 

jaký je rozdíl mezi nákladem a výdajem a mezi příjmem a výnosem. U výkazu cash-

flow počítáme s příjmy a výdaji, což jsou peníze, které máme už reálně na účtu nebo 

v kase a můžeme jimi tedy i dále disponovat. 

Výkaz zisků a ztrát, zde naopak vyčíslujeme výnosy a náklady společnosti a její 

hospodářský výsledek z jednotlivých činností podniku. Výnos nebo náklad započítáme 

v době v době uskutečnění daného obchodu. To může být před vznikem příjmu nebo 

výdaje nebo až po něm. Výkaz zisků a ztrát je tedy informací o účetním stavu podniku. 

Dále sestavujeme výkaz rozvahy, jedná se o soupis aktiv a pasiv podniku, 

rozložení struktury majetku, vývoj a zdroje financování. Při založení podniku by měla 

být sestavena počáteční rozvaha a pak vždy k 31. 12. daného kalendářního roku. 

 K posouzení využití výrobní kapacity slouží analýza bodu zvratu. Po získání 

bodu zvratu budeme vědět kdy nebo při jakém množství se nám vyrovnají výnosy a 

náklady a od této chvíle budeme vytvářet zisk. 

 

1.4.11 Harmonogram realizace 

Zde je nutné si stanovit kontrolní body, tedy data, ve kterých bude 

kontrolováno plnění podnikatelského plánu. K jednotlivým kontrolním bodům se musí 

uvést osoba, která bude mít za ten konkrétní bod zodpovědná. Tento bod je důležitý i 

pro investory to tím, že zjistí, jak dlouho bude trvat realizace plánu a z toho vypočtou 

návratnost investice.       

1.4.12 Přílohy 

Přílohy tvoří nezbytnou část podnikatelského plánu a můžeme se na ně 

odvolávat v průběhu celého dokumentu. Do příloh můžeme vložit prospekty a 

nabídkové katalogy firmy, kopii oprávnění k podnikání, výpis z obchodního rejstříku, 

korespondenci se zákazníky, účetní výkazy, smlouvy s dodavateli, výpisy z katastru, 

ceníky dodavatelů, atd.  
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASNÉ SITUACE 

2.1 MOŽNOSTI SPORTOVNÍHO VYŽITÍ V MODŘICÍCH 

V současné době město Modřice registruje přes 200 firem, z nichž pouze jedna se 

zabývá poskytováním služeb v oblasti sportovní činnosti. Tímto subjektem je firma 

Fino club Modřice, která má sídlo na ulici U Hřiště 737. Tato firma se však 

soustřeďuje na pronájem tenisových kurtů a kurtů na squash. 

 
Obrázek 1: Fino club Modřice [2] 

 

Další možností sportovního vyžití v městě 

Modřice je stát se členem některého ze spolků.  

Prvním možným spolkem je nohejbalový oddíl 

TJ Sokol SDS EXMOST Modřice, který má 

také hned několik týmů, rozdělených jednak 

podle věku a dále podle výkonnosti. Modřický 

nohejbalový „A“ tým se každoročně účastní 

finále republikové nohejbalové ligy a je 

několikanásobným mistrem republiky. 

Jednotliví členové týmu jsou také součástí 

reprezentace České republiky, která už spolu 

s nimi slavila nejedno světové vítězství.  
Obrázek 2: Extraliga v nohejbale [4] 
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Dalším sportovním spolkem je fotbalový oddíl TJ Sokol Modřice, který má hned 

několik týmů pro všechny věkové kategorie, počínaje přípravkou pro ty nejmenší a 

konče mužstvem starých pánů. 

 Třetím ze sportovních spolků v Modřicích, je spolek žen pravidelně cvičících 

aerobic v tělocvičně patřící TJ Sokolu Modřice. Tento spolek také pořádá víkendové 

pobyty s aerobikem. 

Největší konkurencí ve sportovním vyžití hlavně v letním období bude zdejší síť 

cyklostezek. Nejvýznamnější cyklostezkou je stezka Brno - Vídeň, která je dlouhá asi 

130 km a na ní navazují různé kratší cyklostezky pokrývající území celé jižní Moravy. 

Mezi menší okruhy navazující na cyklostezku Brno – Vídeň patří stezka Za archeologií 

a Habánskou kulturou, které se napojuje ve Vranovicích. Dalším menším okruhem je 

cyklostezka Malý vodní svět, která začíná v obci Pasohlávky. Dále pak cyklostezka 

Vinicemi a sady jižní Moravy navazující v Hrušovanech u Brna. A poslední je 

cyklostezka Okruh přírodním parkem Bobrava, kterou je možno začít přímo 

v Modřicích.   
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2.2 NEJBLIŽŠÍ SPINNING CENTRA 

 

Název Adresa Vzdálenost Lekce Cena 10 vstupů Student 

  [km] [min] [Kč] [Kč] [K č] 
Aerobic 
centrum 

Mehautova 224, 
Brno 

14 60 110  100 

Fitness centrum Husova 16, Brno 10 60 80 700  

Studio Forsage Slepá 556/31, Brno 12 60 120   

Mystik Brno 
Táborská 157, 
Brno 

12 60 120  90 

Draken Brno 
Sedlákova 511, 
Brno 

12 60 110 850  

RS studio 
Kounicova 57, 
Brno 

11 60 90 850 85 

Spinning & 
Fitness 

Kounicova 18, 
Brno 

11 60 120 950  

Centrum 
Ivanovice 

Černohorská 245, 
Brno 

20 50 110 850 85 

Moravská 
Slávia 

tř. Gen. Píky 11, 
Brno 

14 60 120   

Wellness 
centrum 

Masarykova 25, 
Brno 

13 60 100 850  

Blue Gym Kotlářská 51, Brno 12 60 100 900  

Gold's Gym 
Hapalova 2058, 
Brno 

18 60 120 1000  

Squash Brno Cejl 52, Brno 11 60 90 850  

ODC Centrum Lidická 23, Brno 12 60 130 950 90 
Fitcentrum 
Kameňák 

Oblá 469, Brno 12 75 110 990  

 
Tabulka 1: Nejbližší spinning centra 

 

 Z Tabulky 1 je patrné, že v blízkosti se nachází 15 fit center, které nabízejí 

lekce spinningu. Nejbližší spinning centra se nacházejí ve vzdálenosti 11 – 20 km. 

Délka lekce je až na výjimky jedna hodina. Ceny vstupů se pohybují od 80 Kč do 

130 Kč, cena se většinou odvíjí od kvalit jednotlivých spinning center, hlavní činitele 

ovlivňující cenu jsou modernost vnitřního vybavení a zvučnost obchodního jména, pod 

kterým vystupují. Většina fitness center poskytuje na lekce spinningu permanentky, 

které přinášejí cenové zvýhodnění. Některé dávají také studentské slevy po předložení 

studentské karty ISIC.        
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2.3 STRUKTURA OBYVATEL MĚSTA MODŘICE 

 

Celkový počet obyvatel 4 301 

   muži 2 131 

   ženy 2 170 

Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let  622 

   muži 285 

   ženy 337 

Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let  3 038 

   muži 1 579 

   ženy 1 459 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let  641 

   muži 267 

   ženy 374 
 

Tabulka 2: Struktura obyvatelstva města Modřice k 31. 12. 2008[5] 
 

V Tabulce 2 vidíme, že celkový počet obyvatel je přes čtyř tisíce, z čehož pro 

realizaci podnikatelského plánu je nedůležitější údaj o počtu obyvatel mezi 15 a 64 

lety, jelikož pro mladší ani starší občany není spinning vhodný. 

 

Tato čísla však nejsou 

konečná, jelikož se v letošním 

roce dokončuje I. a II. etapa 

bytové výstavby zóny sever a 

začíná se stavět etapa 3, která 

nabídne dalších 127 bytových 

jednotek různé velikosti. Tato 

rozsáhlá výstavba by měla 

zvýši počet obyvatel k hranici 

pěti tisíc.  

 

 

 

Obrázek 3: Bytová výstavba zóny sever [6] 
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2.4 POČET PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ 

 

 
Tabulka 3: Podnikatelské subjekty v městě Modřice k 31. 12. 2007 [5] 

 

 Tato statistika je zde uváděna hlavně proto, že podniky působící v blízkém okolí 

jsou dalšími zdroji potencionálních zákazníků plánovaného spinning centra. Zvláště 

stále nerozšiřující průmyslová zóna Central Trade Park na jižní straně města Modřice 

bude velkým zdrojem budoucích zákazníků. 

 

 Také velkým tempem 

se rozvíjející nákupní centrum 

Olympia bude dobrým 

zdrojem zákazníků. Další růst 

Olympie s sebou nese i zvýšení 

spádové oblasti se současných 

60 kilometrů na téměř 100 

kilometrů a tím zasáhne i města 

Olomouc a Zlín. Do olympie 

zavítalo jen za letošní první 

čtvrtletí 1,86 milionu lidí .  

 

  

Počet podnikatelských subjektů celkem 1379 

   státní organizace 2 

   akciové společnosti 23 

   obchodní společnosti 230 

   družstevní organizace 8 

   podnikatelé - fyzické osoby 585 

   samostatně hospodařící rolníci 24 

   svobodná povolání 42 

   zemědělští podnikatelé - fyzické osoby 11 

   ostatní právní formy 454 

Obrázek 4: Obchodní centrum Olympia [7] 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

3.1 OBÁLKA A TITULNÍ STRÁNKA 

 
 

Spinning centrum 
 Dalibor Prášek 

 

 

 

 

 

 

 

Podnikatelský plán pro založení vlastní malé firmy 
 

 

 

 

 

Spinning centrum 

   Dalibor Prášek 

   Náměstí Svobody 5 

   Modřice 

   664 42 

 

 

 

Tel: 777664422 

Praspin@email.cz 

www.praspin.cz 
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3.2 STUDIE PROVEDITELNISTI 

 
Poznání sebe sama 

 Tato kapitola slouží k ujasnění si vlastností majitele a zaměstnanců jejich 

vhodnost k práci na dané pozici. V rámci studie proveditelnosti je to důležití krok 

k posouzení realizace schopnosti podnikatelského záměru. 

 

Majitel  

Vlastník podniku je důvěryhodnou osobou, k jejíž hlavním osobním cílům patří 

ovládnutí sebe sama a přijmutí stoprocentní zodpovědnosti za svůj život. Majitel dobře 

snáší stresové situace, jelikož je jim vystavován velice často, další jeho předností je 

zodpovědnost a ochota podstupovat riziko a zároveň se ho snažit snižovat náležitou 

přípravou. Bohužel majitel má méně zkušeností z praxe, ale rád se učí. Vlastník nemá 

žádné psychické problémy a je fyzicky zdráv. K jeho dalším vlastnostem patří 

energičnost a schopnost vlévat energii do druhých. Vůdčí schopnosti nabyl při práci 

stavbyvedoucího a jako kapitán fotbalového týmu 

 

Instrukto ři 

Skvělá fyzická kondice je důležitou vlastností instruktorů, kterou nabyli při 

studiu a jelikož k jejich hlavním koníčkům patří samozřejmě sport, budou dělat práci 

která je jejich koníčkem. Všichni trenéři mají trenérské licence na instruktorství 

spinningu a někteří i další diplomy opravňující k vedení sportovních kroužků. Jelikož je 

sport jejich životní náplní, dá se očekávat zvýšená loajalita. Trenéři mají několikaletou 

praxi ve fitness centrech jako instruktoři spinningu.    

 

Recepční 

 K vlastnostem recepční patří flexibilita, jelikož studuje FP dálkově má spoustu 

volného času a ráda by pracovala ve styku s lidmi, má příjemné vystupování. Dále je 

vynikající, že má praxi na podobné pozici a ovládá účetnictví.  
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Identifikace oblasti příležitostí  

V této kapitole bude popsáno, nad jakými alternativními podniky jsem přemýšlel 

a na základě čeho se rozhodlo pro spinning centrum.   

 

Restaurace  

Od realizace této podnikatelské příležitosti mě odradila příliš velká konkurence 

restauratérských zařízení v nedalekém nákupním centru Olympia, dále nově vznikající 

restaurace v obytném komplexu Grand Residence. Dalším negativním prvkem při 

založení restaurace je obrovská počáteční investice do vybavení kuchyně. 

 

Knihkupectví  

 Proti založení knihkupectví hraje roli stejně jako při stavbě restaurace velká 

konkurence ze strany obchodního centra Olympia. Dalším negativním trendem je 

snižující se sečtělost nastávajících generací. 

 

Spinning centrum 

Pro realizaci tohoto podnikatelského záměru hovoří nízká konkurence a velká 

poptávka, která není uspokojena. V Modřicích působí spousta velkých firem, do kterých 

denně dojíždí obrovské množství lidí z širokého okolí. Při realizaci tohoto 

podnikatelského záměru jsou také relativně nízké počáteční náklady. 

 
 

Rozhodnutí: 

 

Při shrnutí všech těchto bodů jasně zvítězilo spinning centrum, které bude největším 

přínosem do segmentu podniků působících v Modřicích. Navíc díky nízkým nákladům 

lze již velmi brzy počítat se ziskovostí. 
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Cesta vstupu na trh 

Pro svoje podnikání jsem si vybral formu živnosti ohlašovací volné. Živnost patří 

mezi nejrozšířenější formy podnikaní v České republice, jedná se taká o nejjednodušší 

formu podnikání. V České republice se počet vydaných živnostenských oprávnění 

pohybuje kolem 1 milionu.  

Podnikání na živnostenský list má spoustu výhod. Jednou z nich je, že člověk 

nemusí shánět větší množství peněz na vytvoření povinného základního jmění, jako je 

tomu například u společnosti s ručením omezeným nebo u akciové společnosti. Člověk 

tedy může začít podnikat i s minimálním množstvím finančních prostředků. Jedinou 

částkou, kterou je budoucí podnikat nucen složit, je platba za vydání živnostenského 

listu. V současné době je to 1000 Kč. 

Další výhodou je nízká administrativní náročnost. Většinou si živnostník 

veškerou administrativu obstarává sám. Případné sjednání pomoci od daňového poradce 

nebo právníka využívá většinou podnikatel pouze v krizových situacích. Nebo v situaci, 

kdy ho administrativa obtěžuje a zdržuje od samotného podnikání. 

Nevýhodou je, že živnostník vstupuje na trh, jako fyzická osoba z čehož vyplývá 

určité riziko. Tím největším rizikem je, že podnikatel ručí za své podnikatelské závazky 

celým svým majetkem. 

Podmínky, které musí splňovat každý, kdo se chce stát živnostníkem, jsou tři. 

První je dosažení věku 18 let, druhá je způsobilost k právním úkonům. Poslední 

podmínkou je trestní bezúhonnost. S tím souvisela povinnost podnikatele zažádat o 

výpis z Rejstříku trestů, v dnešní době už si tuto povinnost vyřizuje sám živnostenský 

úřad.  

Po obdržení povolení k podnikání, se musí každý podnikatel registrovat na 

finančním úřadě, ve zdravotní pojišťovně a na okresní správě sociálního zabezpečení. 

Všechny tyto registrace je možné vyřídit na živnostenském úřadě spolu s ohlášením 

živnosti.  
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3.3 EXECUTIVE SUMMARY 

 
Předkládaný podnikatelský plán je na realizaci firmy zabývající se poskytováním 

služeb v oblasti instruktorství  spinningu a prodeje doplňků stravy. Náš podnik je 

téměř již od samého počátku ziskový, čehož se nám podařilo dosáhnout zvláště, díky 

bezúročné půjčce od rodičů majitele, kteří na nás nebudou tlačit ani v případě opoždění 

plateb i přesto máme naplánován splátkový kalendář, který hodláme plnit. 

Kapitál potřebný pro založení tohoto podniku je 1,5 milionu korun, jak už bylo 

zmíněno z části, je tato potřeba financována z bezúročné půjčky od rodičů majitele a to 

do výše 1, 2 milionu korun. Další potřebný kapitál dodá přímo majitel ze svých úspor. 

Částka 1 187 969 korun je investována do přestavby stávajících prostor, které budou 

pronajímány od města Modřice, přestavbu provede firma Komfort, a.s., která i dodá 

kompletní vybavení nábytkem. Firemní prostory se nacházejí v přízemí domu na 

náměstí Svobody. Plánek firemních prostor je přiložen v příloze. Druhou největší 

investicí je nákup spinningových kol za 256 tis. korun.     

 Nouze o zákazníky v Modřicích není, protože poptávka po spinningu není 

v tomto městě a okolí vůbec uspokojena, navíc přítomnost pracovníků technologického 

parku, pro které budeme nabízet speciální team buildingové lekce program. 

Cena lekce je stanovena na 110 Kč, po předložení studentského průkazu je 

poskytnuta sleva, dále budeme nabízet výhodné permanentky.  

Tržní potenciál tohoto podniku je dobrý, zisk po odečtení daní je v prvním roce 

podnikání 88 tis. korun a každým rokem se zvyšuje. Po pěti letech podnikání dosahuje 

zisk po odečtení daní 385 tis. korun. Při výpočtu bodu zvratu bylo zjištěno, že podnik 

začíná vytvářet zisk při překročení hranice 890 zákazníků za měsíc.  

Tento podnik jsme nezačali budovat, jen kvůli penězům, ale také proto, že jsme 

všichni velkými milovníky spinningu a chtěli bychom možnost dělat tento sport dát 

všem. Lekce pro zákazníky s nasazením zajistí Dalibor Prášek, recepční Hana Veselá a 

instruktoři Blanka Hladká, Eva Dulíková a Slávek Máša. 
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3.4 ANALÝZY 

3.4.1 SWOT analýza 

 Interní faktory 

 

 Silné stránky 

 Mezi silné stránky podniku patří loajální a nadšený tým, který je každých 

okolností připraven podat maximální výkon. Tým dosahuje vysoké efektivity práce. 

Všichni členové týmu znají cíle podniku, kterým jsou nekompromisní služba 

zákazníkům. Další silnou stránkou podniku je perfektní lokalita, přímo na náměstí 

Modřic. Veškeré vnitřní vybavení podniku je nové a moderní. 

   

Slabé stránky 

Ke slabým stránkám podniku patří nevelká zkušenost majitele a zaměstnanců se 

zakládáním a řízením podniku. Je to dáno hlavně tím, že celý tým je velmi mladý.   

  

 

Externí faktory 

 

Příležitosti 

 Velkou příležitostí tohoto podniku je, že přichází na trh, kde je o tento sport 

velký zájem. Další příležitostí je hektický životní styl, kdy většina lidí si jde raději na 

hodinu intenzivně zacvičit, než aby podnikaly nějaké výlety v přírodě. Příležitostí je 

také nedostatečné uspokojení a kapacity poskytovaných služeb. Zvyšující se počet 

obyvatel a pracovníků technologického parku je také velkou příležitostí.   

 

Hrozby 

 Mezi hlavní hrozby patří rychle rostoucí konkurence, a riziko podnikání 

v pronajatých prostorech. 
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3.4.2 PEST analýza 

 

Politická oblast 

V blízké době nepřepokládáme, žádný zásadní převrat, který by způsobil neřešitelné 

problémy naší společnosti. 

  

Ekonomická oblast 

Ekonomický pokles v současné době je horší pozicí pro založení nové 

společnosti. Daňový systém také hovoří pro nás, jelikož já a všichni moji zaměstnanci 

jsou studenti 

  

Sociální oblast 

Velký počet potencionálních zákazníků z Modřic, pracovníků z technologického 

parku a také obyvatel blízkých vesnic a přilehlých částí města Brna.    

V nebližším okolí se nacházejí především moderní lidé, kteří mají zájem o svou 

image a vzhled a nechají se snadno ovlivňovat módními trendy a jsou to také 

inteligentní lidé, kteří si uvědomují důležitost zdravého životního postoje nejen 

k dosažení dlouhověkosti. 

 

Technologická oblast 

Technologické trendy zvláště důsledky vývoje internetu budou pozitivně 

ovlivňovat úspěch naší firmy, jelikož můžeme naším zákazníkům nabídnout unikátní 

rezervační systém. Na druhou stranu náklady na energie rostou, což není pozitivní 

zpráva 
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3.5 POPIS PODNIKU  

 
Firma se celým názvem jmenuje Spinning centrum Dalibor Prášek. Sídlo firmy 

se nachází na Náměstí Svobody 5, Modřice, 664 42. 

Profil vlastníka – Dalibor Prášek, 3. rokem student Vysokého učení technického, 

fakulty strojní, obor Strojírenství a fakulty podnikatelské, obor Manažerská informatika, 

zkušenosti s vedením lidí získal ve stavební firmě v pozici stavbyvedoucího a dále jako 

kapitán fotbalového mužstva, jazykové znalosti angličtina, němčina. 

Profil trenéra  - Bohuslav Máša, 3. rokem student VUT, fakulta strojní, trenérská 

licence na indoor cycling a zdravověda, praxe jako instruktor spinningu v ČR i 

v zahraničí, jazyková vybavenost – angličtina, španělština. 

Profil trenérky  – Blanka Hladká, studentka vysoké školy pedagogické obor 

tělovýchova, praxe jako instruktorka spinningu v zavedeném fitness centrum a držitelka 

licence instruktorství, jazyková vybavenost – angličtina. 

Profil trenérky  – Eva Dulíková, studentka vysoké školy pedagogické obor 

tělovýchova, praxe jako instruktorka spinningu, cvičitelka aerobiku a pilates 

v zavedeném fitness centrum a držitelka licence instruktorství na indoor cycling, 

jazyková vybavenost – angličtina. 

Profil recepční – Hana Veselá, studentka FP, praxe na obdobné pozici, jazyková 

vybavenost – angličtina, němčina. 

Předmětem podnikání je poskytování služeb v oblasti trenérství spinningu. Forma 

živnosti je ohlašovací živnost volná. Zařazení předmětu podnikání dle OKEČ - 92600 

Sportovní činnosti. 

Přístupové komunikace jsou v dobrém stavu a parkování zajištěno před budovou 

na náměstí Svobody, kde je dostatek parkovací míst, dostupnost spojem č. 49 

z Olympie, jehož zastávka je vidět na mapě. Pokračováním Náměstí Svobody směrem 

k Olympii je ulice Chrlická (na Obrázku 5 diagonálně). Další možnou přístupovou 

cestou je ulice Masarykova, která je kolmá na ulici Chrlickou, na konci této ulice je 

zastávka tramvaje č. 2.  
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Obrázek 5: Mapa příjezdových komunikací [8] 

 
Firemní prostory jsou umístěny v domě patřícímu městu Modřice a nacházejí se 

v přízemí budovy na ploše 240 m2. Jsou zde nutné provést přestavby v ceně 

1 187 969 Kč. Jednalo se vystavění šaten, koupelen a WC, dále dokonalá zvuková 

izolace, vzduchotechnika a klimatizace. Kompletní úpravy včetně vybavení nábytkem 

provede firma Komfort, a.s. sídlící na ulici Křenová 72, Brno, 602 00, telefon: 

543 235 500. Tato firma už dodala kompletní cenovou nabídku. Její shrnutí nabízí 

Tabulka 4.  

   

 
STAVEBNÍ ROZPOČET 

 

  

Celkem  
[Kč] 

HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA   

    

 Svislé a komplet konstrukce 124 358,98 

 Úpravy povrchů, podlahy  90 616,24 

    

HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM K č: 214 975,22 
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PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA   

 Vnitřní kanalizace 118 000,00 

 Konstrukce truhlářské 214 300,00 

 Podlahy z dlaždic 19 590,60 

 Podlahy povlakové 173 600,00 

 Obklady keramické a protipožární 74 979,51 

 Malby 17 847,65 

    

PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM K č: 618 317,76 

    

MONTÁŽNÍ PRÁCE   

 Elektromontáže 55 000,00 

 Montáže vzduchotechnických zařízení 110 000,00 

    

MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM K č: 165 000,00 

    

ROZPOČET CELKEM: 998 292,98 

  
 
CELKOVÉ NÁKLADY OBJEKTU (v č. DPH)                                 1 187 969 Kč 
 

 
Tabulka 4: Rekapitulace rozpočtu stavby 

 
 

Prostory jsou ve vlastnictví města Modřice a jsou poskytovány za roční 

nájemné 1 000 Kč/m2 se smlouvou na 20 let. 

 Vnit řní vybavení kompletně dodá firma Komfort, a. s. a jedná se o 60 ks 

skříněk na oblečení, 4 lavice na převlékání, recepční pult, stůl a 4 židle. Dále bude 

dodáno vnitřní zdivo, včetně omítek, keramické dlažby, PVC podlahových krytin, 10 ks 

dveří včetně ocelových zárubní. K dispozici budou 4 toalety, koupelna se dvěma 

sprchovými kouty a třemi umyvadly. 

 Další vnitřní vybavení dodá majitel a to počítač, tiskárnu, hifi – soupravu, psací 

potřeby, papíry, firemní mobilní telefon, náležitosti k úklidu, potřebné nářadí atd.     
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Spinningová kola jsou 

značky Keller, model SPEED PRO, 

výrobce udává tyto vlastnosti: 

variabilně nastavitelná řidítka 

se speciálním povrchem a ruční 

rychlobrzdou, čelisťový systém 

s plynulou regulací brzdné síly, rám 

s nosností 130 kg, chromovaný 

setrvačník o hmotnosti 18 kg 

s tichým chodem bez volnoběhu, 

vertikálně a horizontálně 

nastavitelné závodní sedlo, kvalitní 

šlapací střed osazený ložisky SKF 

pro bezúdržbový provoz, nášlapné 

pedály SPD, rozměry: 120 x 53 x 

120 cm (d x š x v) [9]  

 

 

3.6 OBCHODNÍ PLÁN 

Dodání spinningových kol a iontových nápojů provádí firma MALL.cz 

prodejnou na ulici Bašty 8, 602 00, Brno, telefon: 810 625529. 

Kompletní vnitřní stavební úpravy a vybavení interiéru nábytkem provede 

firma Komfort, a.s. sídlící na ulici Křenová 72, Brno, 602 00, telefon: 543 235 500. 

Služby poskytované plánovanou firmou Spinning centrum Dalibor Prášek, jsou 

lekce spinningu, které povedou zkušení a kvalifikovaní instruktoři. Dále se bude 

zabývat prodejem potravinových doplňků pro sportovce, zvláště iontových nápojů. 

Prodej iontových nápojů bude probíhat na baru, kde obsluha provede dávkování nápoje 

do láhve na kolo, kterou si zákazník sám donese.  Pokud by si zákazník svoji láhev 

zapomněl, budou dále k zakoupení půl litrové láhve s neperlivou vodou, do kterých se 

může iontový nápoj připravit. Nákup neperlivé vody bude realizován v obchodním 

domě Makro Cash and Carry prodejnou na ulici Kaštanová 506/50, 620 00, Brno – 

Obrázek 6: Spinningové kolo [9] 
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Tuřany. O nákup a kontrolu dostatečných zásob vody a iontových nápojům bude starat 

recepční. 

Skladovací prostory jsou k dispozici o rozměrech 2 x 1,5 m, kde budou 

uskladněny potřebné zásoby balíků půl litrových lahví neperlivé vody a lahve 

s iontovými nápoji.   

Lekce bude trvat 70 minut , na začátku rozehřátí svým tempem na kole, dále 

bude následovat jízdy dle pokynů trenéra do rytmu hudby a nakonec závěrečné vyjetí a 

strečink. 

Návštěvníci budou mít k dispozici moderně vybavené šatny, každá skříňka má 

svůj zámek, dále sprchy a toalety. 

 

3.7 MARKETINGOVÝ PLÁN 

Podnik se hodlá prosadit na trhu  proti konkurenci cenami na úrovni těch 

levnějších spinningových center, ovšem kvalitou služeb a vybavení na úrovni těch 

nejdražších. Prostředí našeho centra bude útulné, stylově a kvalitně vybavené 

Kola v počtu 16 ks hodláme nakoupit od prestižní německé značky Kettler , která 

je zárukou kvality a dlouhé životnosti nakoupeného vybavení a při takto velkém odběru 

dostaneme slevu od dodavatele, takže jedno kolo bude stát na 16 000 Kč místo 

20 000 Kč.  

Posláni podniku je nekompromisní službu zákazníkovi a vyvolání úsměvu na 

jejich tvářích. Prostory centra budou pravidelně uklízeny, aby byla zajištěna 

hygieničnost prostředí. 

K dispozici bude také unikátní rezervační systém na našich webových stránkách 

www.praspin.cz, kde si každý zájemce bude moc rezervovat přímo svoje oblíbené kolo, 

podobně, jak je tomu při rezervování míst v kině. 

Další možnost rezervace bude prováděna formou SMS na mobilní telefon 

(777 664 422), který bude obsluhovat naše recepční a bude potvrzovat rezervace. 

Týden před otevřením bude probíhat reklamní spot v brněnských rádiích. Dále 

bude reklama řešena pomocí inzerce v odborných časopisech, pomocí letáků 

rozvěšených na všech veřejných nástěnkách v blízké okolí, také ve firmách 
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v technologickém parku a nákupním středisku Olympia. Náklady na reklamu budou 

činit 20 000 Kč první měsíc, od dalšího to bude už pouze 500 Kč za měsíc. 

Cena za lekci je 110 Kč, budeme nabízet studentské slevy, po předložení 

studentského průkazu, je cena lekce 95 Kč. Dále zákazníci budou mít možnost zakoupit 

permanentku na deset lekcí, cena permanentky je 950 Kč a pro studenty 800 Kč. Podle 

našich odhadů bude asi 30 % zákazníku z řad studentů. A celkového počtu zákazníku 

bude mít asi 60 % permanentky. 

V prvním měsíci počítáme s průměrnou obsazeností kol 40 %, to znamená, že 

v prvním měsíci bude průměrně využito pouze šest kol z patnácti možných. A v každém 

dalším měsíci se bude průměrná využitelnost kol zvyšovat.  

Už od samého počátku spinning centra bychom chtěli oslovit firmy a průmyslová 

zóně města Modřice a uspořádávat pro ně pravidelné team buildingové lekce. 

Počet lekcí za týden je 29 od října do dubna a od května do září jich je pouze 17.  

 

Říjen- duben 

  7:00 - 8:00 15:00 - 16:00 16:30 - 17:30 18:00-19:00 19:30 - 20:30 

Pondělí          

Úterý           
Středa           
Čtvrtek           

Pátek           
Sobota           

Neděle           
 

Tabulka 5: Rozpis lekcí (vyznačeno žlutě) od října do dubna 
 

Květen-září 

  7:00 - 8:00 15:00 - 16:00 16:30 - 17:30 18:00-19:00 19:30 - 20:30 

Pondělí           

Úterý           
Středa           

Čtvrtek           
Pátek           
Sobota           

Neděle           
 

Tabulka 6: Rozpis lekcí (vyznačeno žlutě) od května do září 
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Hodnocení spokojenosti zákazníků a případné připomínky, bude zjišťováno 

jednak přímou komunikací prostřednictvím instruktorů a recepční a dále anketami na 

našich webových stránkách, získané informace budeme vyhodnocovat a řídit se jimi. 

Pokud se bude podniku dařit, najdeme vhodnou lokalitu a vybudujeme novou 

provozovnu spinningu. 

 

3.8 ORGANIZAČNÍ PLÁN 

V této kapitole budou popsány kompetence a povinnosti jednotlivý pracovníků. 

Organizační struktura je znázorněná na následujícím schématu.  

 

 

 

 

 

Majitel 

 Mezi hlavní povinnosti majitele patří jednání s dodavateli, zajištění reklamy 

v rádiu, plánování dlouhodobých a krátkodobých cílů podniku. Dále vytváření 

vhodných strategií k dosažení těchto cílů. Povinností majitele v jeho vlastním zájmu je 

kontrola dodržování poslání. 

 Nejdůležitější funkcí majitele je organizace práce a zaměstnanců. Dále bude 

komunikovat s externími poradci v případě potřeby.  

   

 

 

 
Majitel 

Dalibor Prášek 

 
Recepční 

Hana Veselá 

 
Instruktor 1 
Slávek Máša 

 
Instruktor 2 

Blanka Hladká 

 
Instruktor 3 

Eva Dulíková 
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Recepční 

Úkolem recepční je plnění poslání a zajištění reklamy v časopisech, roznos a 

rozvěšení letáků v blízkém okolí na v podnicích v technologickém parku. Další 

povinností recepční je vyřizování rezervací došlých formou SMS. Samozřejmě má 

také v popisu práce komunikaci se zákazníkem, ukázkou firemních prostor, atd. 

Recepční se bude ve firmě starat o úklid .     

 

Instruktoři 

Úkolem instruktorů je plnění poslání, komunikace se zákazníkem, dále pak mají 

na starost obsluhu klimatizace ve cvičebním sále. Před lekcí musí nastavit všem 

nováčkům kola a provést odbornou instruktáž. Jejich hlavní funkcí je starost o průběh 

lekce se všemi náležitostmi.   

 

Externí poradci 

Pro potřeby právního a daňového poradenství slouží externí poradci. 

 

 

3.9 HODNOCENÍ RIZIK 

 

Majetková rizika 

Mezi majetková rizika patří krádež vybavení, pokud by k tomu došlo, znamenalo 

velký problém pro chod podniku, ochranou je vhodné pojištění. Dalším majetkovým 

rizikem je možnost krachu dodavatelská firmy, před dodáním kola po složení zálohy. 

Řešení je nedávat zálohu a v tom případě možnost nalezení nového dodavatele beze 

ztrát na majetku. 

Možnost přírodní katastrofy nebo požáru, zde je, zle ji však opět řešit vhodným 

pojistným produktem. 
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Zákaznická rizika 

K zákaznickým rizikům patří nízká návštěvnost, kterou můžeme ovlivnit 

skvělým přístupem k zákazníkovi a tím využít nepřímé reklamy. Případným 

zákaznickým rizikem také může být úmrtí zákazníka při lekci, které by vážně ohrozilo 

pověst podniku. 

 

 

Personální rizika 

Mezi personální rizika patří nepoctivost zaměstnanců, kteří by mohli krást 

majetek podniku, možnost řešením postupným zvyšováním jejich odměn s rostoucím 

ziskem. 

Dalším personálním rizikem je ztráta klíčových zaměstnanců, tento problém se 

řešil jejich nahrazením ve spoluprácí s personální agenturou. Zakládání konkurenčních 

podniků dřívějšími zaměstnanci, řešení je ochrana v pracovní smlouvě. 

 

 

 

3.10   FINANČNÍ PLÁN 

Kapitál nutný k realizaci podnikatelského plánu je 1,5 milionu korun. Podnik 

bude financován z vlastních prostředků částkou 300 000 Kč. Dalších 1,2 milionu korun 

je bezúročná půjčka od mých rodičů, kterou jim budu splácet v měsíčních splátkách ve 

výši 10 000 Kč. Největší počáteční výdaje jsou na přestavbu budovy 1 187 969 Kč a 

na zakoupení kol, na něž dostaneme slevu od dodavatele 20 %, budou tedy celkem stát 

256 000 Kč. Dalším počátečním výdajem jsou výdaje na reklamu, které ještě před 

zahájením provozu spinning centra vyjdou na 20 000 Kč. Tvorba webových stránek 

s rezervačním systémem bude realizována mým kamarádem za domluvenou odměnu 

5 000 Kč. Vytvoření zásob iontových nápojů a balíků vod bude stát 5 480 Kč. Dalším 

výdajem je nákup prostředků na úklid ve výši 4 000 Kč. Na pořízení živnostenského 

listu budeme potřebovat 1 000 Kč. Na ostatní administrativní výdaje počítáme 

2 000 Kč. Celkové počáteční výdaje jsou 1 481 449 Kč.  
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Dále musíme vyčíslit provozní náklady, mezi ně patří náklady na elektřinu, 

teplo, vodu, mzdové náklady, dále náklady na telefon, internet, reklamu, splátky úvěru, 

nájem, náklady na mimořádné opravy, pojištění atd.   

 

Denní spotřeba osvětlení budovy  19,2 kWh 

Denní spotřeba dalších spotřebičů 120 kWh 

Denní spotřeba celkem 139,2 kWh 

Měsíční spotřeba celkem 2 923 kWh 

Roční spotřeba celkem 34 800 kWh 

Měsíční náklady (4,65 Kč/kWh)   13 592 Kč 

Roční náklady (4,65 Kč/kWh)   163 103 Kč 
 

Tabulka 7: Náklady na elektřinu 
 

 Z Tabulky 5 vidíme, že celkové měsíční náklady na elektřinu jsou 13 592 Kč 

a ročně za elektřinu zaplatíme 163 103 Kč. 

 

 Náklady na topení jsou 57 475 Kč za rok podle údajů majitele nemovitosti. 

Vytápění je realizováno kotlem na zemní plyn. 

 

 Náklady na vodu se lineárně mění s počtem zákazníků, jedná se tedy o 

variabilní náklady. Počítáme, že spotřeba vody na 1 zákazníka je 0,03 m3. Vodné a 

stočné za m3 je 56,67 Kč. Náklady na vodu na jednoho zákazníka jsou tedy 1,7 Kč. 

V prvním roce podnikání počítáme návštěvnost asi 11163 zákazníků a z toho plynou 

celkové náklady za vodu 18 967 Kč za rok. 

 

Mzdové náklady počítám ze slíbené odměny 100 Kč za hodinu hrubého pro 

instruktora, což činí měsíčně 14 887 Kč pro všechny tři instruktory. Recepční má 85 Kč 

hrubého za hodinu, takže 12 654 Kč. V období od května do září se sníží počet lekcí a 

tím i mzdové náklady u instruktorů na 8 727 Kč a u recepční na 7 418 Kč.  
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Náklady na firemní telefon jsou 1 000 Kč za měsíc, náklady na internetové 

připojení O2 ADSL počítáme 750 Kč měsíčně, náklady na reklamu máme 500 Kč za 

měsíc. Nájemné činí 1 000 Kč/m2/rok, celková podlahová plocha je 240 m2, nájemné 

za rok je tedy 240 000 Kč, měsíčně zaplatíme 20 000 Kč. Náklady na mimořádné 

opravy vyčleníme 2 000 Kč měsíčně.  

 

 Další položkou nákladů jsou odpisy, pro odpisování stavby v hodnotě 

1 187 969 Kč volím odpisovou skupinu 2 s délkou odpisování 5 let. Pro odpisování 

dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 256 000 Kč volím odpisovou skupinu 1 

s délkou odpisování 3 roky.    

 

Odpisová skupina 2 

Délka odpisování v letech 5 

Odpisy měsíčně 19 800 Kč 
 

Tabulka 8: Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku 
 

 

Odpisová skupina 1 

Délka odpisování v letech 3 

Odpisy měsíčně 7 111 Kč 
 

Tabulka 9: Odpisování dlouhodobého hmotného majetku 
 

 

 

 Celkové náklady tvoří provozní náklady, finanční náklady a náklady 

mimořádné. Do provozních nákladů patří spotřebované nákupy, které vyjadřují 

všechny spotřebované energie a prodané zboží. Dále se do provozních nákladů zahrnují 

služby, ve kterých započítáváme poplatky za telefon, internetové připojení, reklamu 

a splátky nájemného. Osobní náklady jsou také složkou provozních nákladů a zahrnují 

celkové mzdové náklady. Poslední položkou provozních nákladů, jsou odpisy 

hmotného movitého a nemovitého majetku. Do mimořádných nákladů započítáváme 

náklady na řešení havárií a oprav.   
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Měsíc 

Spotřebované 
nákupy 

Služby Osobní 
náklady 

Odpisy Mimořádné 
náklady 

Celkem 

 [Kč] [K č] [K č] [K č] [K č] [K č] 

1 20 286 12 250 27 540 26 911 2 000 88 987 
2 20 654 12 250 27 540 26 911 2 000 89 346 
3 21 005 12 250 27 540 26 911 2 000 89 706 
4 21 223 12 250 27 540 26 911 2 000 89 924 
5 20 662 12 250 16 144 26 911 2 000 77 967 
6 20 409 12 250 16 144 26 911 2 000 77 714 
7 20 044 12 250 16 144 26 911 2 000 77 349 
8 20 044 12 250 16 144 26 911 2 000 77 349 
9 20 409 12 250 16 144 26 911 2 000 77 714 
10 21 005 12 250 27 540 26 911 2 000 89 706 
11 21 223 12 250 27 540 26 911 2 000 89 924 
12 21 616 12 250 27 540 26 911 2  000 90 317 

Celkem 248 583 147 000 273 504 322 932 24 000 996 019 
 

Tabulka 10: Celkové náklady 
 

 

Měsíc Tržby za lekce Tržby z prodeje 
nápojů 

Celkem za měsíc 

1 74 160 1 210 75 370 

2 86 520 1 500 88 020 

3 98 880 1 750 100 630 

4 111 240 1 925 113 165 

5 86 947 1 500 88 447 

6 79 701 1 270 80 971 

7 65 210 1 045 66 255 

8 65 210 1 045 66 255 

9 79 701 1 270 80 971 

10 98 880 1 750 100 630 

11 111 240 1 925 113 165 

12 123 600 2 125 125 725 

Celkem 1 081 291 18 315 1 099 606 

 
Tabulka 11: Celkové tržby 
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 Z Tabulek 10 a 11 je zřejmé, že podnik v roce 2010 vytváří zisk a to ve výši 
103 587 Kč před zdaněním, po odečtení daně je to 88 048 Kč.   
 
 

Rok 
 

Spotřebované 
nákupy 

Služby Osobní 
náklady 

Odpisy Mimořádné 
náklady 

Celkem 

 [Kč] [K č] [K č] [K č] [K č] [K č] 

2010 248 583 147 000 273 504 322 932 24 000 996 019 

2011 256 654 152 000 273 504 322 932 24 000 1 029 090 

2012 260 405 156 000 283 000 322 932 24 000 1 046 337 

2013 268 243 160 000 283 000 273 600 24 000 1 008843 

2014 274 362 165 000 293 000 273 600 24 000 1 029 962 
 

Tabulka 12: Celkové náklady v letech 2010 - 2014 
 
 
 

Rok Tržby za lekce Tržby z prodeje 
nápojů 

Celkem za rok 

2010 1 081 291 18 315 1 099 606 

2011 1 201 657 21 500 1 223 157 

2012 1 320 491 23 715 1 344 206 

2013 1 398 241 26 825 1 425 066 

2014 1 450 278 31 800 1 482 078 

 
Tabulka 13: Tržby v letech 2010 – 2014 

 
 
 
 
 Z Tabulek 12 a 13 vidíme, že podnik každým rokem navyšuje svůj zisk a to 

i přes rostoucí ceny služeb a energií. Z vytvořeného zisku musí být každoročně 

odvedena daň ve výši 15 %. Sociální a zdravotní pojištění, jako studenti odvádět 

nemusíme, takže ho ve výpočtu neuvažuji. 

 Při zakládání podniku se sestavuje tak zvaná počáteční rozvaha, která je 

zdokumentováním počátečního stavu majetku v podniku. Každá další rozvaha je pak se 

stavována k 31. 12.   
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Aktiva  

Brutto 
(--) 
korekce 

 
Netto 

 
Vlastní kapitál a dluhy 

 
Netto 

A Dlouhodobá aktiva   A Vlastní kapitál   
     Nehmotná aktiva  1187989     Základní kapitál 300000 
     Hmotná aktiva  256000     Kapitálové fondy  
     Investice dlouhodobé       Fondy ze zisku  
     Dlužníci dlouhodobí       Nerozděl.zisk/ztráta min. let  
       Zisk/ztráta za účetní období  
B Krátkodobá aktiva    B Dluhy  
     Zásoby  5480     Věřitelé dlouhodobí 1200000 
     Dlužníci krátkodobí       Věřitelé krátkodobí  
     Investice krátkodobé       Rezervy   
     Peníze a obdobná aktiva  50533   
     
C Přechodné položky   C Přechodné položky  
     
Součet aktiv  1500000 Součet vlast. kapitálu a dluhů 1500000 

 
Tabulka 14: Počáteční rozvaha k 31. 12.  2009 

 
 
 
 
 
 
Aktiva  

Brutto 
(--) 
korekce 

 
Netto 

 
Vlastní kapitál a dluhy 

 
Netto 

A Dlouhodobá aktiva   A Vlastní kapitál   
     Nehmotná aktiva 1187989 950369     Základní kapitál  
     Hmotná aktiva 256000 170668     Kapitálové fondy  
     Investice dlouhodobé       Fondy ze zisku  
     Dlužníci dlouhodobí       Nerozděl.zisk/ztráta min. let 88048 
       Zisk/ztráta za účetní období  
B Krátkodobá aktiva    B Dluhy  
     Zásoby 5480 6000     Věřitelé dlouhodobí 1080000 
     Dlužníci krátkodobí       Věřitelé krátkodobí  
     Investice krátkodobé       Rezervy   
     Peníze a obdobná aktiva 50533 41610   
     
C Přechodné položky   C Přechodné položky  
     
Součet aktiv  1168048 Součet vlast. kapitálu a dluhů 1168048 
 

Tabulka 15: Rozvaha k 31. 12. 2010 
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Firma začíná tvořit zisk při překročení počtu 890 zákazníků v jednom měsíci, 

čehož se podaří dosáhnout v 7 měsících roku 2010.  
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3.11   HARMONOGRAM REALIZACE 

 

12. 9. 2009 - počátek jednání s budoucími zaměstnanci a pronajímatelem nemovitosti 

 

22. 9. 2009 - zahájení stavebních prací v prostoru podnikání a první reklamy na 

veřejných nástěnkách, objednávka nových kol, zadání tvorby webových stránek 

 

18. 11. 2009 - reklamy v rádiích a spuštění webových stránek 

 

20. 12. 2009 - dokončení stavebních prací a montáž nových kol 

 

2. 1. 2009 - první lekce 
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ZÁVĚR 

 Cílů stanovených v úvodu, jako deskripce teoretický východisek, analýzy 

současného stavu a na základě toho vytvoření podnikatelského plánu na založení nové 

společnosti bylo dosaženo. 

 V práci bylo provedeno kompletní rozebrání teoretických východisek 

podnikatelského plánu. V první kapitole bylo popsáno plánováni obecně. V následující 

kapitole jsme se věnovali otázce, proč je vůbec důležité plánovat. Ve třetí části byly 

rozebrány všechny čtyři typy podnikatelských plánů, byla popsána jejich funkce a 

hloubka záběru.  

V poslední kapitole věnující se teoretickým východiskům byla podrobně 

rozebrána struktura podnikatelského plánu. Řekli jsme si, jak má vypadat obálka a 

titulní stránka a také jsme si rozvedli, čím je důležitá studie proveditelnosti. Dále jsme 

si uvedli, že Executive summary je nejdůležitějším kritériem v motivaci investora 

přečíst si celý podnikatelský plán. Po té jsme si vyjmenovali dvě analýzy a definovali, 

čím se zabývají. Bylo uvedeno, co má obsahovat popis podniku a jaké budou rozdíly 

v plánování, jedná-li se o výrobní nebo obchodní podnik. Zavedli jsme si definice 

marketingového, organizačního a finančního plánu. Také jsme se věnovali určování 

možných budoucích rizik. A na konec bylo uvedeno, co má obsahovat harmonogram 

realizace a co můžeme vkládat do příloh. 

Všechny tyto teoretické poznatky jsme využily při tvorbě našeho 

podnikatelského plánu na založení nové společnosti. Nejprve jsme udělali analýzu 

současné situace a zjistili, že v městě Modřice jsou ideální podmínky pro založení 

spinning centra. Jelikož je zde velká koncentrace lidí z okolí dojíždějících za prací do 

zdejšího technologického parku nebo lidí, kteří sem přijeli na nákupy. 

Po tomto zjištění už jsme se pustili do samotné tvorby podnikatelského plánu. 

Byly provedeny výpočty a vše se zaznamenalo do patřičných grafů a tabulek. 

Výsledkem bylo zjištění, že je nutný počáteční kapitál ve výši 1,5 milionu korun a po 

jeho získání s výhodnými podmínkami, je tato lokalita vhodnou pro založení podniku 

poskytujícím tyto služby. Už v prvním roce podnikání bylo dosaženo zisku.        
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