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Abstrakt 

 

Tato práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení podnikové školky. 

Popisuje, jak při zakládání postupovat a na modelovém příkladu ukazuje, jak lze 

podnikovou školku založit. 
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Abstract 

 

This thesis is concerned with the proposal of business plan for creating of company’s 

nursery. It describes how to progress and on the model example shows, how can be 

company’s nursery established. 
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Úvod 
 

Podnikatelský záměr a podnikatelský plán se zaměřují na výzkum a následnou realizaci 

určitého projektu, o kterém jsou autoři přesvědčeni, že je přínosem pro podnik. Rozdíl 

v nich můžeme vysvětlit následovně: 

Podnikatelský záměr  je myšlenka, nápad, kterak zlepšit situaci firmy. Zlepšení může 

mít spoustu podob. Může se jednat o rozšíření výroby, poskytování nějaké služby, ale 

také o založení nové podnikatelské činnosti. 

Podnikatelský plán je písemný dokument, ve kterém autor provede výzkum o 

výhodnosti a způsobu realizace podnikatelského záměru. Může být podkladem pro 

management firmy, nebo pro potencionálního investora, kterého chce firma pro 

financování svého záměru získat. 

Úkolem práce, kterou právě držíte v rukou, je vytvořit právě podnikatelský plán na 

založení podnikové školky. Vznik podnikové školky představuje spoustu výhod nejen 

pro zaměstnance firmy, ale také pro jejich zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele 

představuje přínos především v oblasti sociální odpovědnosti firmy, v oblasti 

marketingu, či v oblasti posílení pracovní morálky. Firma, která podnikovou školku 

založí se může těšit nejen větší loajalitě zaměstnanců, ale zvýší svou atraktivitu i pro 

vnější okolí firmy – nejen pro zákazníky firmy, ale také v rámci konkurenčního boje. 

Pro zaměstnance se nabízí výhody v podobě možnosti bližšího kontaktu s dítětem, 

možnosti dřívějšího návratu do zaměstnání, či v možnosti odstranění bariér s problémy 

vzdálenosti či otevírací doby klasické mateřské školy. Vznik podnikové školky v sobě 

bohužel však pojí také velkou spoustu příkoří a problémů, se kterými se musí 

zaměstnavatelé potýkat. 

Součástí práce jsou nejen teoretická východiska spojená s tvorbou podnikatelských 

plánů, ale také výzkum podnikatelského prostředí, kde by měla podniková školka 

vzniknout, analýza možností zaměstnavatele, či terénní výzkum preferencí rodičů. Na 

základě zjištěných informací by práce měla navrhnout optimální podnikatelský plán, 

který by měl zaměstnavateli pomoci podnikatelský záměr zaměřený na založení 

podnikové školky zrealizovat. 
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V práci jsou z terminologického hlediska používány základní pojmy, jež se vztahují 

k podnikatelskému subjektu jako takovému, jedná se zejména o pojem společnost, což 

je termín plynoucí z obchodního zákoníku, a termíny firma a podnik, která jsou v tomto 

případě synonyma. 
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1 Vymezení problému a cíl práce 
 

Většina ekonomicky aktivního obyvatelstva v dnešní době zvažuje možnost založení 

rodiny a většinou je pro ně přednější jejich kariéra, rodičovství odsouvají na pozdější 

dobu. Tento fakt způsobuje, že obyvatelstvo stárne. 

Trendem současné doby, především v zahraničí, je zaměstnavatelův vstřícný krok, který 

rozhodování o založení rodiny mladým rodičům usnadní, nemusí se bát o ztrátu 

zaměstnání, rapidní pokles příjmů rodiny, navíc pro zaměstnavatele je takový přístup 

známkou atraktivity nejen pro konkurenci, ale především pro potencionální 

zaměstnance či konečného spotřebitele produktu takové firmy. 

Podnikové školky začínají být i u nás často diskutované téma. O jejich založení mají 

sice zatím zájem většinou mezinárodní firmy, které mimo jiné disponují dostatečným 

množstvím kapitálu, trend je však velmi špatně ovlivnitelný (naštěstí pro české 

zaměstnance) a i české firmy se musejí připravit na to, že zakládání podnikových školek 

může být pro některé z nich nutností. Napovídá tomu i fakt, že v současné době dochází 

k velkému navýšení porodnosti a tak se spousta rodičů setkává s hrubým nedostatkem 

volných míst ve školkách. Danou skutečnost dokládá i následující tabulka a graf, které 

zaznamenávají vývoj porodnosti v ČR v letech 2003 – 2007: 

Rok Živ ě narození 
2003 93 685    
2004 97 664    
2005 102 211    
2006 105 831    
2007 114 632    
2008 119 842    

Tabulka 1: Vývoj porodnosti v ČR v letech 2003 – 2008 
Zdroj: Český statistický úřad. [online]. URL: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home>. [cit. 
2009-01-18]. 
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Graf 1: Vývoj porodnosti v ČR v letech 2003- 2008 
Zdroj: Český statistický úřad. [online]. URL: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home>. [cit. 
2009-01-18]. 

 

Díky tomu, že v nedávné době byla zrušena spousta mateřských škol a jeslí z důvodu 

nízkého počtu malých dětí, které by tyto zařízení mohly navštěvovat, potýká se spousta 

mladých rodičů s problémem, kam své dítě umístit. Pokud jsou předškolní zařízení v 

blízkosti jejich bydliště již plně obsazena, vzniká pro ně problém. Některá vzdálenější 

zařízení sice mohou být ochotna přijímat nové děti, ovšem s přihlédnutím k jejich 

otevírací době, k pracovní době rodičů a vzdálenosti předškolního zařízení, musíme si 

uvědomit, že pro spoustu rodičů je značně obtížné, své dítě do takto vzdálené školky či 

jeslí denně dopravovat a včas vyzvedávat. Obzvlášť pro ty, kteří nedisponují 

automobilem a jsou odkázáni na prostředky hromadné dopravy. Představme si, že nám, 

potencionálním rodičům, zavolají z mateřské školky, kde máme svou ratolest, že dítko 

onemocnělo a máme si ho co nejdříve vyzvednout. Školka je však třeba vzdálena 10 

km, pokud nemáme v práci vlastní vůz a nepracujeme zrovna v Brně, kde nám každých 

pár minut jezdí tramvaj, trolejbus či autobus, ale na malém městě, kde intervaly odjezdů 

autobusů jsou například každou hodinu a většinou delší, jsme postaveni před problém. 

Případně nám nadřízený přikáže během pracovní doby přesčas, nestihneme dokončit 

úkol, který je neodkladný, školka zavírá dříve, než budeme schopni odjet z práce a na 

světě je další problém. 
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1.1 Cíl práce 
 

Řešením, jak neztratit své zaměstnance, zkrátit dobu jejich návratu do zaměstnání a jak 

učinit vstřícný krok k pomoci řešit rodinnou situaci jsou podnikové školky. 

Cílem práce je navrhnout podnikatelský plán, který by navrhl založení podnikové 

školky. 

Ač se prozatím většina českých firem této myšlence brání, je nutno uvědomit si, že 

trend převzatý ze zahraničí však nevymizí a jistě se stane brzy předmětem zájmu 

například odborových organizací, které si kladou za cíl zlepšovat pracovní podmínky. 

Inspirovat se však můžeme i v dobách pro naši zemi minulých, kdy podnikové školky 

pro většinu českých podniků byly velmi obvyklé. Tyto školky však bohužel již dávno 

zanikly, v jejích prostorách vznikla například zdravotní střediska a o jejich obnovu dnes 

je na čase bojovat. 

Dílčími cíli diplomové práce je řešení následujících problémů: 

• Průzkum zájmů zaměstnanců o podnikovou školku, 

• Analýzu trhu a tržních podmínek, 

• Návrh podnikatelského plánu, 

• Návrh finančního plánu. 

Na českém trhu působí mnoho firem, které by o zřízení podnikové školky mohly mít 

zájem. Při tvorbě podnikatelského plánu se zaměříme konkrétně na společnost Škoda 

Auto, a. s., která zaměstnává velkou spoustu mladých lidí a je tak vhodným kandidátem 

na zřízení podnikové školky. Úspěšnost činnosti firmy závisí z velké části na 

výkonnosti svých zaměstnanců. Tato diplomová práce si tedy klade za cíl pro 

společnost Škoda Auto, a. s. modelově navrhnout podnikatelský plán, dle kterého může 

připravit případnou realizaci podnikové školky. 
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2 Teoretická východiska práce 
 

2.1 Charakteristika podnikatelského prost ředí 
 

To, jakých úspěchů každá země v ekonomickém prostředí dosahuje, se do velké míry 

odvíjí od jejího podnikatelského prostředí. Na úspěchu zemí se tedy podílí podmínky, 

které je daná země schopná vytvořit. Mezi tyto podmínky patří například prostředí, kde 

mohou vznikat a realizovat se nové nápady, a kde není těžké v případě nezájmu od 

podnikání upustit. Takové podmínky musí být jasné, stručné, bez zbytečné byrokracie. 

Můžeme je charakterizovat následujícím způsobem: 

Zahájení podnikání - podnikatel, pokud chce v současném ekonomickém prostředí 

zahájit novou ekonomickou činnost, musí učinit velkou spoustu potřebných kroků, které 

navíc vyžadují alespoň minimální kapitál a jejich obstarání zabere začínajícímu 

podnikateli spoustu času. Můžeme sem zahrnout například zařízení podnikatelova 

živnostenského listu, při kterém je jednání s našimi úřady bohužel většinou příliš 

zdlouhavé a demotivující.  

Licence potřebné pro výstavbu - pokud se podnikatel rozhodne své podnikání 

realizovat ve vlastní budově, musí počítat s velmi zdlouhavými procesy vyřizování 

stavebního povolení, musí čekat na dokončení stavby, na kolaudaci a na to vše si také 

připravit velkou spoustu kapitálu. 

Zaměstnávání pracovníků - v našem státě bohužel díky daňovému zatížení platí, že 

lépe zaměstnance nemít. Pokud je však pro podnikání nutné zaměstnávat zaměstnance, 

musíme se krom placení daní připravit i na nemzdové náklady na práci, uvědomit si 

také cenu propuštění nepotřebného zaměstnance. 

Registrace majetku - majetek podnikatel musí nejprve pořídit, dochází tedy ke změně 

vlastníků, při které je v podnikání nutno toto vlastnictví zaregistrovat. I zde platí, že 

velká byrokracie škodí. 

Dostupnost úvěrů - málokterý podnikatel je schopen zahájit novou podnikatelskou 

činnost, aniž by si na ni musel nejprve půjčit. K prosperitě podnikatelského prostředí 

přispívá také dostupnost úvěrů, kterými je podnikání z velké části alespoň v prvních 
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letech činnosti realizováno. Je proto potřeba jasně definovat pravidla při poskytování 

úvěrů, práva věřitelů a dlužníků, nebo také výměna informací o dlužnících. 

Ochrana investorů - módním trendem podnikání je také využívání firemního majetku 

pro soukromé účely. Úkolem ochrany investorů je vyměřit postih za takové zneužití, 

zneužití prokázat a vyvést z něho patřičné důsledky. 

Daně - téma daně je mezi podnikateli snad to nejneoblíbenější. Prosperitu ekonomiky 

ovlivňuje výška daní, vedení daňové agendy a s ním spojená časová náročnost a další 

faktory. Všeobecně platí, že daň je povinná, zákonem určená platba do veřejného 

rozpočtu, je to neúčelná (tedy předem není přesně znám účel) a neekvivalentní platba. 

Neekvivalentnost můžeme charakterizovat jednostrannou povinností plátce bez 

jakéhokoli nároku na plnění ze strany státu. Daně jsou hrazeny pravidelně v předem 

daných intervalech či v případě určitých okolností. Platí, že výše daně by měla být 

taková, aby nevedla podnikatele k nezákonné činnosti a měla by být spravedlivá.  

Obchodování přes hranice - i zahraniční obchod posiluje ekonomickou stabilitu. 

Vývoz a dovoz by proto měl být co nejsnazší, náklady s ním spojené co nejnižší. 

Vymahatelnost kontraktů - pryč jsou doby, kdy se dodané zboží platilo například při 

předání. Delší doby splatnosti poskytují podnikatelům levný úvěr, pokud zboží nehradí 

okamžitě, ale až před koncem lhůty splatnosti. Pro toho, kdo platbu provádí, je to 

pozitivní skutečnost, avšak pro podnikatele inkasujícího platbu již méně. Hrozí riziko 

neuhrazení zboží a většina pohledávek je jen těžko vymahatelná. 

Ukončení podnikání - ukončení podnikání je pro podnikatele většinou smutná 

záležitost. Ukončit prosperující podnikání je holý nesmysl, podnikání, která končí, 

většinou zanikají z důvodu neschopnosti dále tvořit ekonomickou hodnotu. Do této 

kategorie tedy patří náklady na ukončení podnikání, délka trvání ukončení podnikání či 

například procento zachráněného kapitálu po bankrotu.(20) 

Zaměřme se ještě na podnikatelské prostředí z pohledu současných trendů. Situace je 

v českých podnicích bohužel zatím spíše taková, že většina podniků zatím uplatňuje 

liberální styl řízení. Firmy plně nevyužívají nástrojů k motivaci zaměstnanců. Tato 

nedostatečná motivace brání uskutečňování závažných změn a stává se tak jednou 

z bariér, která omezuje plné využití všech výhod, které může liberalizace poskytnout.(4) 
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Přitom na nás začíná působit obecný světový trend uplatnění etiky a sociální 

odpovědnosti v podnikání, které mnohdy motivaci zaměstnanců napomáhá. A nejen jí. 

U nás bohužel zatím stále většinou přežívá názor, že zisk je to jediné, o co firma usiluje. 

Tento názor považuje mnoho lidí za sobecký. Zaměříme-li se však na mechanismus 

„neviditelné ruky trhu“, nemusí vždy sledování vlastního zájmu znamenat pouze 

negativum. Mnohdy přispívá také k obecnému dobru. Proto vztah etiky a zisku 

v moderním tržním hospodářství vstupuje do popředí zájmu. Etika se stává nezbytnou 

součástí pohledu na tržní hospodářství. 

Rozdělení zisku firmy by mělo podléhat určitému etickému rozhodování. Vedle 

právních předpisů by mělo podléhat také morálnímu rozhodnutí. Sociální sféra podniku 

nabývá v posledních desítkách let na důležitosti, především ve spojení zaměstnavatelů a 

odborů. Pokud se společnost zaměří na motivaci zaměstnanců, rozhodně svou 

konkurenceschopnost a prosperitu ovlivní pozitivním směrem. S touto problematikou si 

můžeme spojit tedy i nově vznikající termín morální zisk. Tento zisk pak zohledňuje 

kriteria společenské odpovědnosti firem. Důvody pro etické chování podniku tedy 

souvisí se zlepšováním kvality života. Podnik, který se chová eticky nejen že vytváří 

pozitivní klima svého interního prostředí, získává také konkurenční výhodu například 

v oblasti marketingu. Je nutné si tedy uvědomit, že Mravnost je obecným zájmen celé 

společnosti a tedy i podniku. Tento trend v současném demokratickém prostředí bude 

nadále nabývat na své důležitosti a sociální (společenská) odpovědnost firem bude 

nadále stavěna do popředí zájmů. 

Co ale vlastně přesně je již zmíněná sociální odpovědnost firem? Je to jeden z klíčových 

nástrojů, jehož cílem je zkvalitňování vztahů mezi podnikem, státem a občanem. Co se 

zmíněné problematiky zisku týká, podnik, který svou činnost přizpůsobuje sociální 

odpovědnosti, dbá namísto maximálního zisku o zisk optimální. Tento druh zisku bere 

v úvahu principy udržitelného rozvoje společnosti, je transparentní v oblastech 

rozhodování, finančním hospodaření a v personální politice, zastává pevný postoj 

v otázce lidských a občanských práv a do své činnosti se snaží začlenit také 

problematiku dodržování etických norem jednání a chování nad rámec právních norem. 

A to je jistě krok správným směrem.(5) 
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Pokud podnik chce být úspěšný, musí respektovat sociální odpovědnost a činit tak 

kroky, které budou v souladu s touto odpovědností. Krom finančního vyjádření zisku 

tak dochází i k takzvanému morálnímu, nebo také optimálnímu zisku, kdy zisk ze 

založení podnikové školky není tolik měřitelný finančně, nýbrž morálně. Z finančního 

hlediska je založení takové školky spojeno se značnou mírou nákladů, kdy výnosy z této 

investice představují velmi obtížně finančně měřitelnou výši. Jedná se zejména o 

následující oblasti: to, že firma nemusí na místo zaměstnance na mateřské dovolené 

přijímat nového pracovníka. Pořízení nového zaměstnance je velmi nákladné – ať už jde 

o personální náklady spojené s výběrovými řízeními, čas, který je nutno jim věnovat, 

ale také v prvních měsících podstatně nižší výkon takového zaměstnance, jelikož se 

teprve zaučuje. Takovému zaměstnanci navíc musí věnovat čas další zaměstnanec, 

dojde tak navíc ke snížení jeho pracovní výkonnosti. V případě návratu původního 

zaměstnance musí zaměstnavatel pro jednoho z nich zajistit nové pracovní místo, 

jelikož propuštění jednoho ze zaměstnanců z důvodu nadbytečnosti je spojeno s dalšími 

náklady na odstupné. 

 

2.2 Podnikatelský plán 
 

Existuje velké množství vymezení pojmu podnikatelský plán, několik z nich si nyní 

uvedeme: 

„Podnikatelský plán je dokument, kterým podnikatel oslovuje finanční sektor v případě, 

že chce zaujmout investora nebo si půjčit od banky za účelem rozvoje podnikatelské 

myšlenky. Při jeho zpracování se podnikatel dozví objektivní informace o firmě, cílové 

skupině, finanční náročnosti a návratnosti. Obsahuje všechny důležité informace 

týkající se různých aspektů podnikání - cíle podnikatele, financování, rizikové faktory, 

silné a slabé stránky konkurence či strategie vedoucí k dosažení stanovených cílů. 

Pomáhá lépe se orientovat jak v začátcích, tak v průběhu podnikání.“(#&004) 

„Podnikatelský plán je dokument, který slouží jak pro majitele firmy, jejich manažery 

(vedoucí pracovníky), tak i pro externí investory. Napomáhá například při stanovení 

životaschopnosti podniku, poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací činnost, 
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slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů a ke kontrole 

podnikatelských aktivit.“(3 str. 13) 

Osobně bych podnikatelský plán charakterizovala jako písemný dokument, který slouží 

pro potřeby majitelů, případně investorů. Obsahuje cenné informace o firmě, měl by 

zachycovat také její reálný stav. Zachycuje například údaje o finanční situaci, analyzuje 

možnosti firmy, varuje před hrozbami. Jeho dodržování je důležité při dosahování cílů, 

můžeme ho považovat za možnost kontroly při realizaci naší podnikatelské činnosti. 

Rozlišujeme různé druhy plánů, ty mohou být také součástmi podnikatelských plánů. 

Dělíme je dle funkčních oblastí na marketingové plány, organizační plány či finanční 

plány. 

Každý podnikatelský plán musí mít pro svou přehlednost určitou strukturu. Musí splnit 

několik základních kritérií, jako je například jednoduchost podnikatelského plánu, jeho 

srozumitelnost, přesnost, stručnost, splnitelnost. Podnikatelský plán by mimo jiné měl 

být také logický, kompletní, pravdivý. Cíle podnikatelského plánu by měly být 

konkrétní a měřitelné. Všechny tyto podmínky musíme splnit, aby náš podnikatelský 

plán byl skutečně dobrý a přinesl očekávané výsledky.( 3) 

Nyní se zaměřme na základní části, které by v podnikatelském plánu neměly chybět. 

Jsou to především: Titulní strana, exekutivní souhrn, analýza podniku a trhu, popis 

podniku, plány a přílohy. 

 

2.2.1 Titulní strana 
 

Titulní strana podnikatelského plánu má za úkol podat stručný výklad obsahu 

podnikatelského plánu. Měla by obsahovat údaje typu: název společnosti, sídlo 

společnosti, jména podnikatelů a kontakty na tyto osoby, případně jednatelé firmy nebo 

její společníci, krátký popis podniku a jeho činnosti, nebo také způsob financování a 

jeho struktura. 
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2.2.2 Exekutivní souhrn 
 

Exekutivní souhrn je většinou zpracováván až po zhotovení podnikatelského plánu a 

jeho rozsah by měl být maximálně několik stran – dle velikosti podniku. Jeho podoba je 

velmi důležitá, jelikož se investoři totiž na jeho základě rozhodují, zda pro ně vůbec má 

význam podnikatelský plán dále číst. Exekutivní souhrn je ve své podstatě extrakt, 

stručné shrnutí klíčových myšlenek podnikatelského plánu, jeho silné stránky, 

očekávání podnikatelského plánu, stručný finanční plán. Jeho hlavním cílem je vzbudit 

ve čtenáři zvědavost, aby pokračoval ve čtení celého podnikatelského plánu.(3) 

Exekutivní souhrn je možno také charakterizovat takto: Jedná se o stručný popis 

podnikatelského záměru, strategie podniku a její implementace, zhodnocuje manažerské 

a jiné dovednosti podniku, dostupné a potřebné finanční prostředky.(#&004) 

 

2.2.3 Analýza podniku a trhu 
 

Podnik lze analyzovat ze dvou pohledů – z pohledu vnitřního a vnějšího prostředí firmy. 

Na obě tato prostředí působí trh, na kterém se firma pohybuje. Podnik je tak s trhem 

úzce provázán. Na hodnocení prostředí firmy, tedy i trhu, na kterém se pohybuje, 

můžeme využít k hodnocení podniku několik druhů analýz.  

 

Vnější analýza podniku 

SLEPT analýza – je někdy označovaná také jako PEST analýza (vyloučíme faktor L – 

legislativu. Tato analýza posuzuje externí faktory ovlivňující podnik. Každé písmeno 

názvu analýzy vymezuje oblast, která ovlivňuje podnik. S – sociální oblast je vymezena 

například trhem práce, demografickými ukazateli, vlivem odborů podniku, existencí 

korupce, či zvyklostmi v okolí podniku. L  – legislativní oblast je vymezena především 

platnými zákony v dané zemi či prácí soudů. E – ekonomickou oblast charakterizují 

především makroekonomické hospodářské ukazatele, přímé a nepřímé daně platné 

v dané zemi, tržní trendy, omezení importu a exportu a státní podpora. P – politická 

oblast je charakteristická stabilitou poměrů v zemi (státní a municipální instituce), 

politickými trendy nebo postoji k podnikání v zemi. T – technologickou oblast 
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vymezují technologické trendy, kam můžeme zařadit například vývoj a důsledky vývoje 

internetu, technologie a jejich dostupnost a další. 

Porterův model konkurenčních sil – se zabývá analýzou konkurence firmy. Může 

zkoumat jak chování konkurence, či bariéry vstupu konkurence do odvětví a další. 

Vymezuje pět základních oblastí, ve kterých se zaměřuje především na hrozby ze strany 

existujících konkurentů a možný vznik budoucí konkurence. Do již zmíněných pěti 

základních oblastí můžeme zahrnout vnitřní konkurenci firmy, novou konkurenci firmy, 

zpětnou integraci v dodavatelském řetězci, dopřednou integraci v odběratelském řetězci 

a riziko konkurence substitutů.(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Porterův model konkurenčních sil 
Zdroj:  Porterův model konkurenčních sil - Marketing - metody - Marketing - Akademie - 
Poradenství a poradce pro každého. [online]. URL: 
<http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-metody/porteruv-model-
konkurencnich-sil/>. [cit. 2009-01-18]. 

 

Vnit řní analýza podniku 

7S – tento model je složen ze sedmi oblastí, kdy písmeno S označuje počáteční písmeno 

dané oblasti. Mezi tyto oblasti patří: strategie, systémy, strukturu firmy, 

spolupracovníky (lidské zdroje), styl manažerské práce, schopnosti a sdílené 

hodnoty.(3) 
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Obrázek 2: 7S 
Zdroj:  Rozvoj inovačního podnikání organizace. [online]. URL: <http://modernirizeni.ihned.cz/c4-
10065460-18617500-600000_d-rozvoj-inovacniho-podnikani-organizace>. [cit. 2009-01-18]. 
 

4P marketingového mixu – čtyři P opět označují čtyři oblasti, kdy všechny začínají 

písmenem P. Jedná se o produkt(anglicky product), kdy zanalyzujeme produkt ve 

vztahu s trhem, životní cyklus trhu a výrobku a další, cena (anglicky price), při které se 

analyzuje naše cena a cenová politika, podpora prodeje (anglicky promotion), kde je 

důležité zanalyzovat množství a způsob efektivního informování zákazníků, a to 

způsobem, který vyvolá poptávku po našem produktu a distribuce (anglicky place), kdy 

se jedná o správné umístění našeho produktu tak, aby byl dostupný všem 

zákazníkům.(3) 

BCG matice (The Boston Consulting Group) – vyvinutá belgickou společností a 

označuje portfoliový model strategie. Tato matice nám ukazuje spojitost mezi tempem 

růstu obchodů a konkurenční pozicí podniku. Slouží především manažerům společností 

jako pomoc při řízení a rozhodování o zdrojích. Použití této matice by mělo probíhat ve 

třech krocích, které zahrnují rozdělení podniku na strategické podnikatelské jednotky, 

jejich vzájemné porovnání a přínos a vývoj strategických cílů s ohledem na jednotlivé 

strategické podnikatelské jednotky.(18) 
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Jedná se o matici o čtyřech polích, která jsou rozdělena dle výnosových potenciálů dle 

jejich výšky na nízké a vysoké tempo růstu trhu. Jednotlivé kvadranty jsou označeny dle 

českého překladu názvy „Hvězdy“ (Stars), „Dojné krávy“ (Cash Cows), „Psi“ (Dogs) a 

„Otazníky“ (Question Marks). Dojné krávy jsou charakteristické vysokým relativním 

tržním podílem na pomalu rostoucím trhu, kdy svou činností generují více prostředků, 

než samy potřebují. Hvězdy představují výrobky s vysokým růstem prodejů a vysokou 

konkurenceschopností. Psi představují naopak nízký podíl na trhu a pomalý růst, nejsou 

proto pro firmu perspektivní. Otazníky můžeme charakterizovat jako výrobky s nízkým 

tržním podílem, kdy však trh vykazuje rostoucí tendenci, pokud jejich pozici zlepší, 

mohou tyto výrobky být pro firmu hvězdami.(6) 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - BCG matice 
Zdroj: SEDLÁ ČKOVÁ, H. a BUCHTA, K. Strategická analýza. 2. vyd. Praha. C. H. Beck, 2006. 
ISBN 80-7179-367-1. 

 

SWOT analýza je zaměřena na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících 

strategické postavení podniku. Jejím úkolem je konfrontovat vnitřní zdroje a schopnosti 

podniku se změnami v jeho okolí. Využívá závěrů předchozích analýz tak, že 

identifikuje silné a slabé stránky podniku a porovnává je s hlavními vlivy z okolí 

podniku –tedy příležitostmi a hrozbami podniku, ze kterých následně formuluje strategii 

podniku. Cílem této analýzy není ovšem pouze analyzování silných a slabých stránek a 

příležitostí a hrozeb firmy, slouží především jako hluboce strukturovaná analýza, která 

poskytne firmě užitečné poznatky.(6) 
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Obrázek 4 - Swot analýza 
Zdroj: SEDLÁ ČKOVÁ, H. a BUCHTA, K. Strategická analýza. 2. vyd. Praha. C. H. Beck, 2006. 
ISBN 80-7179-367-1. 

 

2.2.4 Popis podniku 
 

Podnikatelský plán by měl obsahovat také podrobný popis podniku. Pro úspěšnost 

podnikatelského plánu je důležité, aby byla potencionálnímu investorovi 

zprostředkována představa o velikosti podniku a jeho záběru. Popis podniku by měl 

obsahovat pouze doložitelná fakta, týkající se založení podniku, jeho úspěchů a měl by 

definovat strategie podniku, jeho cíle a způsob jeho dosažení. Klíčovými prvky této 

části jsou výrobky či služby, umístění a velikost podniku, jeho organizační struktura, 

technické vybavení a znalosti podnikatele, jeho předchozí praxe a reference.(3) 

 

2.2.5 Plány 
 

Aby byl podnik úspěšný, musí předem řádně naplánovat každou svou činnost. Plány lze 

klasifikovat dle různých hledisek. Plány klasifikujeme z hlediska času, obsahu, či 

funkce. Z časového hlediska dělíme plány dále na krátkodobé – nazývané též plány 

operativními, které jsou sestavovány přibližně na 1 rok; střednědobé – nazývané též 

taktickými plány, sestavujeme je na období 1 – 5 let a dlouhodobé – které můžeme též 
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označit pojmem strategie a které sestavujeme na období delší pěti let. Z obsahového 

hlediska dělíme plány na: 

Výrobní plán  – měl by odpovědět na otázky, které se zaměřují na velikost výrobní 

plochy, na stroje a jejich počet, měl by se zaměřovat také na otázku kvality výrobků a 

služeb, na otázku likvidace odpadů a na legislativní požadavky. 

Marketingový plán  – zodpovídá otázky v oblasti zákazníků, cen produktů a způsobu 

propagace produktů. Objasňuje, jak budou produkty firmy distribuovány. Marketingové 

plány obsahují i odhady objemu produkce, ze kterých lze dále odvodit odhad rentability 

podniku. Bývá často investory považován za nejdůležitější součást zjištění úspěchu 

podniku. 

Organizační plán – je zaměřen na organizační strukturu podniku, na informační systém 

podniku, na potřebné znalosti a dovednosti pro výkon podnikání a také na znalosti 

zaměstnanců. V organizačním plánu je tedy popsána forma vlastnictví firmy. U 

obchodních společností je nutné detailně rozvést informace o managementu podniku a 

uvést vedoucí klíčové pracovníky. 

Finanční plán – se zabývá problematikou objemu finančních zdrojů potřebných pro 

výkon činnosti firmy, pro zahájení podnikání, pro první roky výkonu podnikání, 

zaměřuje se na stav majetku a na způsoby financování tohoto majetku, na příjmy 

z podnikání a na způsob a velikost finančních prostředků potřebných pro podnikání. 

Finanční plán ukazuje, v jaké výši je ekonomicky reálný podnikatelský plán. Zabývá se 

třemi důležitými oblastmi – předpokladem objemu příjmů a výdajů výhledově alespoň 

na tři roky včetně očekávaných tržeb a kalkulace nákladů, vývojem hotovostních toků 

Cash-Flow v následujících třech letech a plánované rozvahy, která by měla čtenáře 

seznámit s finanční situací firmy k určitému datu. 

Dále může podnik sestavovat též plány pro řízení kvality, plány výzkumu a vývoje či 

počítačové plány.(3) 
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2.2.6 Přílohy 
 

V příloze podnikatelského plánu nalezneme vše, co se do předchozích částí „nevešlo“, 

případně to, co nebylo vhodné detailně popisovat, a přesto je to na tolik významné, aby 

se toto stalo součástí podnikatelského plánu. Může se jednat například o obchodní 

smlouvy s důležitými obchodními partnery, jejichž existence může v budoucnosti 

významně ovlivnit chod podniku, nebo bližší informace o klíčových zaměstnancích 

podniku, o jejich kvalifikaci, zkušenostech či schopnostech a další dokumenty, které 

vyplývají z činnosti podniku a jsou pro podnikatelský plán důležité.(1) 

 

2.3 Zdroje financování 
 

Zdroje financování nalezneme v rozvaze na straně pasiv, jejich skladbu označujeme 

pojmem Finanční struktura podniku. Strana pasiv je někdy označována také jako 

kapitálová struktura. Rozlišujeme dva druhy zdrojů financování – vlastní a cizí. 

Vlastní zdroje financování představují výši vkladů vlastníků - do této kategorie 

zahrnujeme např. Základní kapitál a hospodářských výsledků, kterých bylo dosaženo 

podnikatelskou činností. Tyto hospodářské výsledky vlastník prozatím ponechal 

k rozvoji další činnosti firmy. 

Cizí zdroje financování představují výši závazků podniku vůči externím osobám, pod 

kterými si můžeme představit například dodavatele, banky či stát. 

Pokud podnik využije financování pomocí zapůjčených peněz, zaplatí za tyto finance 

úrok, který představuje cenu za půjčení. 

Chce-li podnikatel realizovat svou činnost, musí k tomu nutně mít finanční zdroje. 

Jejich plánování a zajištění musí proběhnout se značným předstihem, aby bylo možné 

podnikatelskou činnost bez problémů a ohrožení realizovat. Prvním krokem by vždy 

mělo být sestavení reálného rozpočtu výdajů na zahájení podnikání a na financování 

provozu. Tento rozpočet nazýváme zakladatelským rozpočtem. Každý podnikatel si 

však musí uvědomit, že prodává své výrobky, vystavuje faktury, přičemž k jejich 

úhradě však dochází mnohdy se značným zpožděním. Aby podnik mohl prodávat 
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výrobky, musel nakoupit materiál, uhradit energie, zaplatit zaměstnance a pokud 

finance realizované za prodej výrobků získá zpět, můžou se u něho v případě nedostatku 

financí objevit problémy s platební schopností, což může vést až k jeho krachu. 

Účelem finančního plánu je minimalizovat riziko neúspěchu. Jedním z nejdůležitějších 

úkolů zakladatelského rozpočtu je určit výši potřebných zdrojů financování. Mnohdy se 

podnikatel může objevit v situaci, kdy nemá potřebnou výši vlastních zdrojů k realizaci 

svého záměru. 

 

2.3.1 Financování podnikatelských zám ěrů 
 

Z podnikatelského plánu by mělo jasně vyplynout, jaký typ zdrojů je možné k jeho 

financování použít. Měli bychom se držet pravidla, že dlouhodobý majetek musí být 

financovaný dlouhodobými zdroji, majetek oběžný by měl být financován 

krátkodobými zdroji. Protože podnikatelský záměr většinou podnikatelé realizují 

v delším časovém horizontu, je proto potřeba především dlouhodobých zdrojů 

financování. Mezi dlouhodobé zdroje patří: vlastní zdroje, bankovní úvěr, leasing, 

venture cupital (rizikový kapitál), emise cenných papírů a dotace. Všeobecně platí 

pravidlo, že financování by mělo probíhat především z vlastních zdrojů financování, 

které představují například odpisy, nerozdělený zisk minulých let a fondy ze zisku. 

Také však platí, že vlastní financování je pro firmu dražší, než cizí. Firma může 

přistoupit k dluhovému financování (financování z cizích zdrojů), ovšem musí hlídat 

svou míru zadlužení, aby se nedostala do platebních potíží. 

Bankovní úvěry  – velmi častý způsob cizího zdroje financování. Bankovní úvěry 

můžeme přijímat krátkodobé (kontokorentní úvěr, lombardní úvěr) a dlouhodobé 

(termínované půjčky, hypotéční úvěr). U krátkodobých bankovních úvěrů zpravidla 

není požadován podnikatelský plán, u dlouhodobých je požadována navíc záruka, 

většinou v podobě dlouhodobého majetku. 

Leasing – představuje velmi oblíbenou formu financování, kdy podnikatel může užívat 

pořizovanou věc, aniž by měl finanční zdroje ve výši ceny pořizované věci. Leasingové 

splátky jsou navíc daňově uznatelným nákladem. Nevýhodou je, že po ukončení 

leasingu přechází do vlastnictví pořizovatele již takřka odepsaný majetek, další 
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nespornou nevýhodou je fakt, že pořizovatel formou leasingových splátek zaplatí cenu 

vyšší, než je skutečná cena pořizovaného majetku. Rozeznáváme dva druhy leasingu – 

finanční, kdy majetek po splacení dlužné částky přechází do majetku pořizovatele; a 

provozní (někdy též operativní), kdy si pořizovatel majetek pouze „zapůjčí“, po 

skončení doby pronájmu zůstává majetek ve vlastnictví původního majitele. 

Venture capital – běžně označovaný také rizikový kapitál. Je to především kapitál 

používaný k investicím do začínajících a rostoucích firem. Rizikový kapitál poskytují 

většinou fondy rizikového kapitálu, mezi které řadíme např. penzijní fondy, pojišťovny, 

banky a investiční společnosti. Investice probíhá formou vstupu do podniku, kdy je 

navýšen základní kapitál firmy.(3) 

Emise cenných papírů – emise cenných papírů může probíhat na primárním a 

sekundárním trhu. Na primárním se provádí prvotní nabídka cenných papírů, kdežto na 

sekundárním trhu se obchoduje již s dříve vydanými cennými papíry. Emisí cenných 

papírů firma navyšuje svůj základní kapitál, její akcionáři mají tři hlavní práva: podílet 

se na řízení společnosti, právo na výplatu dividend a právo na likvidačním zůstatku. 

Dotace – nejčastěji jsou vypláceny ze strukturálních fondů Evropské unie. Ty se dělí na 

následující: Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond, Evropský 

podpůrný a záruční fond a Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu. V případě 

podnikových školek se nejvíce nabízí Evropský sociální fond, jehož cílem je 

podporovat nezaměstnané, zapojení mladých lidí do pracovního procesu, či stabilizace a 

růst zaměstnanosti.(4) 
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3 Analýza problému a sou časná charakteristika firmy 
 

Abychom navrhli správné řešení situace firmy, je nutné nejprve se dobře seznámit 

s jejím vnějším a vnitřním prostředím. Vnější okolí do značné míry ovlivňuje fungování 

podniku, podnik však faktory působící z vnějšího okolí ovlivňovat ve velké míře 

nemůže. Zaměřme se proto tedy nejprve na faktory vnitřní, do značné míry ovlivnitelné. 

 

3.1 Vnit řní prost ředí firmy 
 

Společnost Škoda Auto, a. s. působí na českém trhu již od roku 1895, kdy začali pánové 

Václav Laurin a Václav Klement vyrábět jízdní kola. Firma zprvu působila pod značkou 

Laurin & Klement, díky sloučení s podnikem Škoda Plzeň v roce 1925 působí již pod 

námi známou značkou Škoda. Firma se ve svých počátcích věnovala výrobě jízdních 

kol, od roku 1899 vyráběla motocykly, od roku 1905 se věnuje výrobě automobilů. 

V roce 1991 se stává součástí německého koncernu Volkswagen. 

V současné době se na území České republiky nachází tři výrobní závody – hlavní 

závod nalezneme v Mladé Boleslavi, dva pobočné pak v Kvasinách a Vrchlabí. Firma se 

dlouhodobě snaží při své činnosti minimalizovat dopady na životní prostředí, snaží se 

zachovat rovnováhu mezi ekonomickou, ekologickou a sociální sférou. V současné 

době v jejím výrobním plánu nalezneme modely Superb, Octavia, Fabia a Roomster, 

které jsou vyráběny v různých variantách výbav, u modelových řad Octavia a Fabia 

navíc můžou zákazníci volit z varianty Combi či Sedan. Je připravována výroba nové 

modelové řady: vozu Yeti. Výrobní závody nalezneme již i v zahraničí, například 

v Indii, Ukrajině, Kazachstánu, Sarajevu, Číně a v Rusku. 

 

3.1.1 Lidské zdroje 
 

Společnost Škoda Auto, a. s. zaměstnávala v roce 2007 29 141 zaměstnanců, kdy 

kmenových bylo 23 559 a agenturních 4 194, v dceřiných společnostech pak 
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zaměstnávala 1 388 zaměstnanců. V roce 2008 se počet zaměstnanců v důsledku 

ekonomické krize snížil o 8,4%, tedy na 26 695 zaměstnanců celkem. 

Představenstvo firmy je složeno z 6 členů: Reinhard Jung, Klaus Dierkes, Fred Kappler, 

Holger Kintscher, Horst Mühl, Eckhard Scholz. V dozorčí radě nalezneme dalších 6 

členů, mezi které patří: Hans Dieter Pötsch, Jochem Heizmann, Jan Miller, Horst 

Neumann, Jaroslav Povšík a Detlef Wittig. Klíčové manažery můžeme rozdělit do 6 

oblastí – do oblasti předsedy představenstva, oblasti technického vývoje, oblasti 

ekonomie, oblasti prodeje a marketingu, oblasti výroby a logistiky a oblasti řízení 

lidských zdrojů. 

Nyní si ukažme organizační strukturu firmy: 
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Obrázek 5 - Organizační struktura firmy Škoda Auto, a. s. 
Zdroj: Škoda Auto Výro ční zpráva 2007. Mladá Boleslav: Škoda Auto, 2008. 192 s. 

 

Vnitřní hodnotu firmy tvoří například věrnost zaměstnanců, kteří se podílí na výrobě 

kvalitních automobilů, čímž přispívají k úspěšnosti a rozvoji firmy. 

Mzdový systém je ve firmě zaměřen na mzdovou stimulaci zaměstnanců. Firma si klade 

za cíl pozitivně stimulovat zaměstnance a tím zabezpečit dlouhodobou výkonnost a 
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prosperitu firmy. Jako příklad motivace můžeme uvést i firemní systém zlepšovatelství, 

zvaný Z.E.B.R.A., do kterého se ročně zapojuje kolem 5 000 zaměstnanců. Ti jsou 

pravidelně odměňováni body na svá zlepšovatelská konta, mohou se ale dočkat navíc i 

mimořádných cen, příkladem může být i cesta na Ženevský autosalon 2009, které se 

dočkalo hned 15 zlepšovatelů. 

 

3.1.2 Ekonomická situace ve firm ě 
 

Firma se neustále rozvíjí, na trhu má stabilní pozici a u svých zákazníků se těší velké 

oblibě. Nyní prozkoumáme ekonomickou situaci firmy hlouběji: 

Analýza aktiv 

Aktiva v mil. K č 31.12.2008 31.12.2007 
Aktiva celkem 122 456 115 781 
Nehmotný majetek 13 192 14 039 
Pozemky, budovy a zařízení 43 548 41 197 
Dlouhodobá aktiva 60 017 56 767 
Zásoby 15 136 13 543 
Pohledávky z obchodních 
vztahů 

9 351 7 874 

Peníze 4 720 6 198 
Krátkodobá aktiva 62 439 59 014 

Tabulka 2 - Přehled aktiv firmy Škoda Auto, a. s. 
Zdroj: Škoda Auto Výro ční zpráva 2007. Mladá Boleslav: Škoda Auto, 2008. 192 s. 

Škoda Auto Výroční zpráva 2008. Mladá Boleslav: Škoda Auto, 2009. 192 s. 

 

Celková výše aktiv činila v roce 2008 112 456 mil. Kč, v roce 2007 činila celková 

aktiva 115 781 mil. Kč. Z toho dlouhodobá aktiva činila v roce 2008 60 017 mil. Kč, 

v roce 2007 byla tato aktiva ve výši 56 767. Celková aktiva se o cca 6,5 mil. Kč zvýšila, 

stejně tak i dlouhodobá aktiva se zvýšila a to o cca 3,2 mil. Kč. Dlouhodobá aktiva 

činila cca ½ celkových aktiv. Tento fakt můžeme považovat za optimální stav, firma 

není ani překapitalizovaná, ani podkapitalizovaná. Nehmotný majetek byl v roce 2008 

ve výši 13 912 mil. Kč, v roce 2007 pak ve výši 14 039 mil. Kč. Pokles nehmotného 

majetku je nejspíše způsoben tím, že firma nový nehmotný majetek nenakupovala, 

pouze ho odepisovala. Pozemky, budovy a zařízení činila v roce 2008 43 548 mil. Kč, 

v roce 2007 činila 41 197 mil. Kč. Zásoby držela firma v roce 2008 ve výši 15 136 mil. 

Kč, v roce 2007 byly zásoby firmy nižší a to ve výši 13 543 mil. Kč. Firma se 
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všeobecně snaží držet minimum zásob, jelikož ty v sobě nejenže vážou vysoké náklady 

na skladování, nadbytečná zásoba ovšem zabírá i skladové prostory, které jsou pro 

firmu omezené. Pokud se však zaměříme na dodávky zákazníkům, ty v roce 2008 

představovaly 675 tisíc vozů a v roce 2007 630 tisíc vozů. Z právě uvedeného lze 

usoudit, že zvýšení dodávek vozů je nutně podmíněno i zvýšením objemu zásob. 

Pohledávky z obchodních vztahů měla firma v roce 2008 ve výši 9 351 mil. Kč a v roce 

2007 ve výši 7 874 mil. Kč. Ačkoliv došlo ke zvýšení pohledávek o cca 1,5 mil. Kč, 

tyto pohledávky jsou však nižší, než závazky firmy z obchodních vztahů. To znamená, 

že firma svým zákazníkům neprodává na úvěr, naopak ho od svých dodavatelů sama 

využívá. Peníze byly v roce 2008 v objemu 4 720 mil. Kč, v roce 2007 v objemu 6 198 

mil. Kč. Pokles o cca 1,5 mil. Kč může být způsoben např. zvýšením položky Pozemky, 

budovy a zařízení. 

 

Analýza pasiv 

Pasiva v mil. K č 31.12.2008 31.12.2007 
Pasiva celkem 122 456 115 781 
Vlastní kapitál 71 608 67 034 
Základní kapitál 16 709 16 709 
Dlouhodobé závazky 13 693 13 940 
Závazky z obchodních vztahů 19 403 21 540 
Krátkodobé závazky 37 155 34 807 

Tabulka 3 – Přehled pasiv firmy Škoda Auto, a. s. 
Zdroj: Auto Výro ční zpráva 2007. Mladá Boleslav: Škoda Auto, 2008. 192 s. 

Škoda Auto Výroční zpráva 2008. Mladá Boleslav: Škoda Auto, 2009. 192 s. 

 

Celková pasiva firmy byla v roce 2008 ve výši 122 456 mil. Kč, v roce 2007 pak ve 

výši 115 781 mil. Kč. Vlastní kapitál byl v roce 2008 v úhrnu 71 608 mil. Kč a v roce 

2007 v úhrnu 67 034 mil. Kč. Vlastní kapitál tvoří asi 60 % celkových pasiv. Základní 

kapitál firmy činí 16 709 mil. Kč v obou letech, což znamená, že firma ve sledovaném 

období nenavyšovala základní kapitál. Dlouhodobé závazky firmy byly v roce 2008 

13 693 mil. Kč, v roce 2007 13 940 mil. Kč, což znamená, že se takřka nezměnily. 

Závazky z obchodních vztahů představovaly v roce 2008 19 403 mil. Kč a v roce 2007 

21 540 mil. Kč. Došlo tak ke snížení o cca 2,1 mil. Kč. 
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Analýza výkazu zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty 2008 2007 
Tržby 200 182 221 967 
Provozní výsledek 13 620 19 784 
Finanční výsledek 262 171 
Zisk před zdaněním 13 376 19 860 
Daň z příjmů 2 558 3 878 
Zisk po zdanění 10 818 15 982 

Tabulka 4 - Výkaz zisku a ztráty firmy Škoda Auto, a. s. 
Zdroj: Auto Výro ční zpráva 2007. Mladá Boleslav: Škoda Auto, 2008. 192 s. 

Škoda Auto Výroční zpráva 2008. Mladá Boleslav: Škoda Auto, 2009. 192 s. 

 

Firma dosáhla v roce 2008 tržeb ve výši 200 182 mil. Kč, v roce 2007 činily její tržby 

221 967 mil. Kč. Tržby firmy se tak snížily o cca 21,8 mil. Kč. Ačkoliv dokázala firma 

v roce 2008 prodat o 45 tisíc vozů více, než v roce 2007, vlivem kolísajícího kurzu a 

rovněž silné koruny došlo ke snížení jejích tržeb. Na firmu navíc působila počínající 

ekonomická krize. Provozní výsledek firmy činil v roce 2008 13 620 mil. Kč, v roce 

2007 byl ve výši 19 784 mil. Kč. Pokles představuje cca 6,1 mil. Kč. Finanční výsledek 

realizovala firma v roce 2008 ve výši 262 mil. Kč, v roce 2007 činil 171 mil. Kč. Došlo 

tak ke zvýšení o 91 mil. Kč. Zisk firmy před zdaněním byl v roce 2008 13 376 mil. Kč, 

v roce 2007 činil 19 860 mil. Kč. Opět zde může hrát roli existence ekonomické krize, 

kolísavý kurz a posílení české koruny. Daň z příjmů byla v roce 2008 2 558 mil. Kč, 

v roce 2007 3 878 mil. Kč. Snížení o 1,3 mil. Kč je způsobeno především snížením 

sazby daně z příjmů právnických osob z 21 % pro rok 2007 na 20 % v roce 2008. Zisk 

po zdanění byl v roce 2008 10 818 mil. Kč, v roce 2007 byl 15 982 mil. Kč. 

 

Důležité finanční ukazatele 

Finan ční ukazatele 2008 2007 
Běžná likvidita 1,68 1,70 
Pohotová likvidita 1,27 1,31 
Okamžitá likvidita 0,13 0,18 
Pracovní kapitál 25 284 24 207 
Rentabilita vloženého kapitálu 0,09 0,14 
Rentabilita vlastního kapitálu 0,15 0,24 
Rentabilita tržeb 0,05 0,07 

Tabulka 5 - Důležité finanční ukazatele firmy Škoda Auto, a. s. 
Zdroj: Auto Výro ční zpráva 2007. Mladá Boleslav: Škoda Auto, 2008. 192 s. 

Škoda Auto Výroční zpráva 2008. Mladá Boleslav: Škoda Auto, 2009. 192 s. 
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Běžná likvidita firmy byla v roce 2008 ve výši 1,68 a v roce 2007 1,70. U běžné 

likvidity jsou doporučovány hodnoty v rozmezí 1,5 až 2,5. Firma tedy doporučené 

hodnoty splňuje. Pohotová likvidita firmy v roce 2008 činila 1,27 a v roce 2007 pak 

1,31. U pohotové likvidity se doporučuje hodnota větší jak 1, firma Škoda tak opět 

doporučenou hodnotu splňuje. Okamžitá likvidita firmy Škoda činila v roce 2008 0,13 a 

v roce 2007 0,18. U okamžité likvidity se doporučují hodnoty v rozmezí 0,2 – 0,5, firma 

Škoda ovšem dosahuje hodnot nižších! Můžeme si také všimnout jevu, kdy hodnoty 

likvidit jsou vždy v roce 2007 vyšší, jak v roce 2008. Opět je to způsobeno poklesem 

hospodářského výsledku firmy, který ovlivnila ekonomická krize, kolísavost kurzu a 

poměrně silná česká koruna. Pracovní kapitál firmy byl v roce 2008 ve výši 25 284 mil. 

Kč a v roce 2007 24 207 mil. Kč. Zde došlo k mírnému růstu. Rentabilita vloženého 

kapitálu byla v roce 2008 ve výši 0,09 a v roce 2007 0,14. Rentabilita vlastního kapitálu 

činila v roce 2008 0,15 a v roce 2007 0,24. Rentabilita tržeb činila v roce 2008 0,05 a 

v roce 2007 0,07. Oborové porovnání se mi bohužel nepodařilo z dostupných informací 

ministerstva obchodu a českého statistického úřadu zjistit, je to však s největší 

pravděpodobností způsobeno tím, že firma Škoda je jedinou firmou automobilového 

průmyslu, která vznikla v České republice a ač je v současné době součástí koncernu 

Volkswagen, můžeme ji stále považovat za ryze českou firmu. Porovnání můžeme 

provést pouze se skupinou Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o., která 

v roce 2007 dosáhla rentability vloženého kapitálu ve výši 0,03, rentability vlastního 

kapitálu ve výši 0,13 a rentability tržeb ve výši 0,02. Z tohoto jasně vyplívá, že firma 

Škoda dosáhla lepších výsledků. Na závěr snad jen poznámka, že rentabilita znamená 

ziskovost, čili čím vyšších hodnot firma dosáhne, tím je to pro ni lepší. 

 

3.1.3 Zákazníci firmy 
 

Zákazníky firmy tvoří prodejci a zprostředkovatelé v podobě autorizovaných center a 

leasingových společností, kde si konečný zákazník vybere vůz, který pak může buď 

v hotovosti, či formou leasingu pořídit. 
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3.1.4 Strategie firmy 
 

Firma klade důraz na kvalitu a ekologickou šetrnost svých výrobků. Nové vozy vyvíjí 

dle přání zákazníků s cílem nabídnout jim atraktivní design, technické inovace při 

výborném poměru ceny a výkonu vyráběných vozů. Jednoduché funkční vlastnosti dle 

hesla firmy „Simply Clever“ jsou samozřejmostí. Za posledních 5 let firmě nebyla 

udělena sankce ani s ní nebylo vedeno správní řízení k odstranění nedostatků v oblasti 

ochrany životního prostředí. 

Pokud se firma chce měřit s konkurencí, musí dbát na neustálou inovaci výrobních 

technologií, na nové a nove designy vozů, samozřejmě ale také na kvalitu, na výkon, na 

cenu. Právě kvalita a cena je zřejmě největším kritériem hodnocení dnešní světové 

produkce vozů. A také značka. Firma Škoda může hrdě říci, že za dobu své působnosti 

urazila dlouhou cestu při budování jména své značky, protože vozy škoda nenalezneme 

pouze v Evropě, ale i na vzdálenějších kontinentech, o čemž svědčí i fakt existence 

zahraničních závodů například i v Asii. 

 

3.1.5 Model 7S 
 

Strategie firmy, jak již bylo zmíněno výše, spočívá především v neustálé inovaci 

výroby, výrobních procesů a zboží firmy, přičemž je kladen důraz na kvalitu, 

ekologickou šetrnost nejen v průběhu celého procesu výroby, ale také následného 

provozu a likvidace výrobků. 

Systémy firmy  – firma používá informační systém SAP, který obsahuje všechny 

důležité agendy, například sledování stavu a pohybu zásob, objednávání nových dílů, 

mzdová agenda. 

Struktura  – je pro firmu důležitá s hlediska delegace pravomocí. Pokud má být 

dosaženo maximální možné efektivnosti činnosti firmy, musí mít firma efektivně 

fungující řídící systém. Ve firmě Škoda nalezneme liniovou organizační strukturu, která 

je charakteristická například jasným vymezením podřízenosti a nadřízenosti, či 

možností specializace v rámci jednotlivých oddělení, zaměstnanci jsou motivováni díky 
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možnosti kariérního postupu, kdy všechny tyto vlastnosti umožňují vedoucím oddělení 

pracovat efektivně. Za negativum můžeme vytknout zdlouhavost informačních toků. 

Spolupracovníci – jsou k dobré práci vedeni například mzdovou motivací. Pro firmu 

jsou klíčoví věrní zaměstnanci, kteří mohou čerpat navíc zaměstnanecké výhody 

v podobě například zvýhodněných cen vozů. 

Styl manažerské práce – přístup managementu firmy musí být vstřícný. Zaměstnanci 

se navíc mohou podílet na zlepšování pracovních procesů například pomocí programu 

ZEBRA, kdy jsou úspěšné návrhy zaváděny do praxi a autoři nápadů se mohou těšit na 

finanční bonus. 

Schopnosti – tzv. Know-how. Tento výraz označuje technologické a informační 

předpoklady a znalosti firmy, které si každá firma zpravidla bedlivě střeží. Je to jejich 

konkurenční výhoda, to, co je činí „lepšími“, než konkurence, to, co je odlišuje. 

Sdílené hodnoty – do kterých můžeme zahrnout například značku Škoda. 

 

3.1.6 4P marketingového mixu 
 

Product – firma vyrábí několik modelových řad, které neustále zlepšuje, uvádí na trh 

nové. Snaží se je co nejlépe přizpůsobit požadavkům zákazníků, pracuje na zvyšování 

bezpečnosti svých vozů, vyvíjí nové technologie na snižování emisí. Konečnými 

spotřebiteli je někdy vyčítán nedostatečný prostor uvnitř kabiny některých modelových 

řad, či nápadná podobnost s některými vozy vyráběnými koncernovými kolegy. 

Společnost se snaží uspokojit širokou veřejnost výrobou široké nabídky vozů pro 

všechny – ať už výrobou luxusních vozů s vysokou vybaveností (například řada Superb) 

pro tu nejnáročnější klientelu, či spíše sportovní vozy do náročnějšího terénu (verze 

Scout u řad Fabia a Octavia), či důraz na ekologickou šetrnost (řada Green Line). 

Price – cena vozů se odvíjí od výrobních nákladů a zisku. Ve srovnání s některými 

konkurenty jsou vozy značky Škoda určeny spíše pro nižší a střední třídu, jsou cenově 

dostupné. Výhodou je možnost využití leasingu. Konečnými spotřebiteli je ale někdy 

kritizována „na české poměry vyšší cena“. Zákazník však nekupuje pouze osobní vůz, 

kupuje také bezpečnost, výkon vozu a tyto hodnoty samy o sobě nejsou zadarmo. Pokud 
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chce firma uspokojovat zákazníky i nadále, musí držet tempo s konkurencí, tudíž ani 

vývoj není zadarmo. Rozhodování kupujícího je tedy spíše na preferenci svých zájmů a 

možností. Srovnáme-li vůz Fabia a konkurenční vůz Dacia Logan, je vůz Dacia Logan 

interiérově větší a cenově „přístupnější“, ovšem Fabia nabídne zákazníkům vyšší a 

luxusnější výbavu, propracovanější detaily a v neposlední řadě bezpečnější interiér, což 

ocení všichni především v případě kolize. Navíc vlivem ekonomické krize, která 

ovlivňuje současné světové dění, dochází k poklesu cen automobilů, cenová dostupnost 

automobilů je nyní nejlepší za posledních několik desítek let. 

Promotion – podpora prodeje probíhá především formou reklamy. Reklamu využívá 

firma pomocí veřejných sdělovacích prostředků (televize, rádio, časopisy, billboardy), 

formou sponzoringu různých akcí – od těch dobročinných, sportovních až po 

společenské. Firma vydává navíc svůj vlastní firemní časopis. Dobrým reklamním 

tahem jsou i dny otevřených dveří a předváděcí jízdy. Většina stálých zákazníků si 

může přát například množstevní slevy – čili slevy za to, že nakupují pouze vozy této 

značky, ovšem taková přání zůstanou zřejmě skutečně pouhým snem, nikoli realitou. 

Place – distribuce probíhá pomocí autorizovaných center, které dnes již nalezneme 

v každém větším městě. V autorizovaném centru si může zákazník nejprve objednat 

předváděcí jízdu, která může usnadnit rozhodování o koupi. Tyto autorizovaná centra 

navíc v drtivé většině nabízí i servis vozů, či prodej náhradních dílů. Čeští vynalézaví 

zákazníci by jistě poradili například i dovoz vozu až do domu, což je ovšem spíše 

v kompetenci autorizovaných center, tedy firma Škoda tuto možnost již nemůže plně 

ovlivňovat. 

 

3.1.7 SWOT analýza 
 

Sestavení SWOT analýzy může usnadnit firmě Škoda Auto zanalyzovat a porovnat 

vnější rizika a příležitosti s vnitřními silnými a slabými stránkami. Kombinace faktorů 

ovlivňujících prostředí firmy vytváří určité varianty možných budoucností, díky tomu 

vyžaduje rozdílné strategické volby. Může managementu firmy pomoci zvolit správnou 

strategii.  
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Obrázek 6 - Swot analýza firmy Škoda Auto, a. s. 
 

První kvadrant, pro podnik nejpříznivější, představuje příležitosti firmy a zároveň 

množství silných stránek, které zmíněné příležitosti podporují. Pro podnik tento 

kvadrant představuje oblast, na kterou by se měl zaměřit. Pro firmu Škoda tyto její silné 

stránky představují zejména zavedené jméno firmy, které má na trhu dlouholetou 

tradici. Další silnou stránkou firmy jsou její produkty. Oproti levnějším konkurenčním 

vozům představují podstatně vyšší kvalitu, bezpečnost a komfort. Produkty firmy jsou 

schopny uspokojit jak tu nejnáročnější klientelu, tak i střední třídu, jelikož firma nabízí 

u jednotlivých modelových řad různé stupně vybavenosti, každý zákazník si tak může 

vybrat. Ve své činnosti se může chlubit dlouholetými zkušenostmi, neustále pracuje na 

svém zlepšování, zkoumá stále nové technologie. Zaměřením se na vývoj nových 

technologií a designů rozhodně nemůže nic zkazit. 

Druhý kvadrant představuje pro firmu také její silné stránky, ty jsou však podrobeny 

nepřízni okolí. V tomto kvadrantu se střetávají silné stránky firmy s jejími hrozbami. 

Její situaci zde mohou jak pozitivně, tak i nepříznivě ovlivňovat legislativní změny, 

které v případě pozitivního vývoje (především v daňové oblasti) mohou firmu posunout 

směrem vpřed. V případě negativních legislativních změn (různá výrobní omezení, 

vysoké daňové zatížení atd.) však mohou způsobit propad firmy. I nové technologie 
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mohou vývoj firmy pozitivně ovlivnit. Pokud firma dokáže držet tempo s konkurencí, či 

ji předstihne v oblasti nových technologií, úspěch je zaručen. Pokud by však nebyla 

novým technologiím schopna přizpůsobit se, může tento fakt představovat její propad 

na trhu. I moderní trendy v současnosti velmi ovlivňují automobilový průmysl. Pryč 

jsou doby, kdy byla vyráběna pouze jedna modelová řada, zákazník si nemohl vybrat 

výbavu svého vozu dle svého zájmu. Pro konečné zákazníky je to rozhodně příznivý 

vliv. Na druhou stranu firmy automobilového průmyslu jsou nuceny vynakládat nemalé 

finance na neustálý vývoj, což je v konečném důsledku od konkurence dokáže odlišit, 

může to pro ně představovat jasnou konkurenční výhodu. 

Třetí kvadrant představuje opět pro firmu příležitosti, musí přitom ale čelit také 

velkému množství svých slabých míst. Firma by se měla zaměřit na eliminaci slabých 

stránek a rozvoj svých tržních příležitostí. Příležitost, ale současně i možné slabé místo 

může pro firmu Škoda představovat opět její produkt. Firma vyrábí kvalitní vozy, které 

mají na světovém trhu své příznivce. Na druhou stranu jí je vyčítán nedostatečný 

prostor v kabině vozu a mnohdy i cena vozů. V důsledku ekonomické krize však byly 

světové automobilové závody nuceny snížit cenu svých výrobků, což zapůsobilo 

kladným směrem na klientelu. Rok 2008 je označován v prodeji vozů jako rok rekordní. 

Firmy tak sice snížily ceny, dočkaly se však zvýšení prodeje. Design vozů je pro firmu 

možnost, jak se může odlišit od konkurence, přilákat novou klientelu. Spokojená 

klientela opět představuje pro firmu příležitost, oproti tomu zklamaná klientela není 

moc příznivým jevem. Průzkumy prokazují, že nespokojený zákazník sdělí svou 

zkušenost mnohem více známým, než zákazník spokojený. Spokojenost a loajalita 

zaměstnanců je pro firmu velmi důležitá. Lidský kapitál představuje jednu z nejdražších 

forem kapitálu. Nevyžaduje totiž pouze mzdové ohodnocení, investice totiž musí 

probíhat i do jejich zaškolení. Navíc existence odborů neustále tlačí do neustálého 

zvyšování mezd. Proto je pro firmu prioritní stálý zaměstnanec, který po zaškolení 

přinese firmě přínos ve formě dobře odvedené práce. V současné době, kdy většinu 

firem straší hromadné propouštění zaměstnanců, nejsou pro firmy dobré podmínky. 

Firmě v případě propouštění hrozí fakt, že svým zaměstnancům bude muset vyplatit 

tučné odstupné a při následném znovu přijmutí investovat do zapracování a zaučení 

zaměstnanců nových. 
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Poslední – čtvrtý kvadrant představuje pro firmu nejméně příznivou situaci. Převažují 

slabé stránky a současně je okolí nasyceno velkým množstvím rizikových faktorů – 

hrozeb. Firma se musí zaměřit na eliminaci faktorů, které nalezneme v tomto kvadrantu, 

neustále je bedlivě sledovat a vyvozovat z nich řádně a včas možné důsledky. Je také 

dobré mít více možných variant řešení různých situací, které mohou v této oblasti 

vzniknout. Firmu Škoda Auto v posledních měsících velmi negativně ovlivňuje 

existence ekonomické krize, která ovlivňuje veškeré dění nejen v Americe, kde 

propukla, ale také významným způsobem ovlivňuje Evropu. V jejím důsledku dochází 

k omezování výroby, zastavení výroby, propouštění zaměstnanců. Dalším negativním 

faktorem v našem prostředí je nestabilní politická situace. Vláda namísto cílené práce na 

změně legislativy v důležitých oblastech, na přípravě potřebných zákonů, hlasuje 

nezdravě často o nedůvěře vlády, nyní byla dokonce odhlasovaná nedůvěra vládě, země 

se připravuje na nové předčasné volby. To samozřejmě znamená razantní zpomalení 

přípravy některých důležitých změn v daňové a právní oblasti. Česká republika 

předsedá Evropské unii, občané mohou očekávat odsun důležitých zájmů v oblasti změn 

některých potřebných zákonů ve prospěch předsednictví a přípravy nových voleb. 

Firmy se musejí dnes více jak kdy dřív potýkat s velmi náročnými a neustále 

zpřísňujícími se ekologickými normami. V případě jejich nedodržení jim hrozí přísné 

sankce.  

 

3.2 Vnější prost ředí firmy 
 

Vnější prostředí ovlivňuje firmu také značným způsobem, na rozdíl od vnitřního 

prostředí ho firma však může ovlivňovat pouze minimálně. Musí ho respektovat, 

přizpůsobit se mu a vyvinout maximální úsilí při reakci na změny v jejím okolí. 

V současné době vnější prostředí ovlivňuje hlavně ekonomická krize, která vznikla 

v Americe, kde zasáhla převážně bankovní sektor a automobilový průmysl, odtud se 

pak rozšířila i do Evropy. V Evropě naštěstí prozatím automobilový průmysl není 

zasažen v takové míře, jako v Americe. Důsledky krize však ovlivňují i evropské 

automobilové velikány, koncernem Volkswagen či firmou Škoda Auto včetně. 

Důsledky se projevují především ve snížení poptávky, firmy musí propouštět 

zaměstnance. 
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Dalším vlivem z vnějšího prostředí můžou být ekonomické normy, životní styl 

obyvatelstva, nové trendy v automobilovém průmyslu (např. existence alternativních 

paliv). Těmto všem vlivům musí firma čelit a to nejlépe tak, že je bude respektovat a 

přizpůsobí se jim. Toto ovšem většinu firem stojí nemalé peníze. Nyní si zanalyzujme 

firmu Škoda Auto z hlediska vnějších podmínek ovlivňujících chod firmy. 

 

3.2.1 SLEPT analýza 
 

Sociální oblast – na firmu působí v současné době zřejmě nejvíce vliv ekonomické 

krize. Zatím platí za jednoho z největších zaměstnavatelů v regionech, kde nalezneme 

její závody. Takové oblasti patřili donedávna mezi oblasti s nejnižší nezaměstnaností. 

Nyní však i takto velká firma musí propouštět své zaměstnance, naštěstí pro český 

pracovní trh však nejprve propouští agenturní zaměstnance (jsou to zaměstnanci ze 

zahraničí najímané agenturami, nejčastěji to jsou občané Slovenské republiky či 

Polska). Můžeme říci, že korupce tohoto českého velikána neovlivňuje. Odbory ve 

firmě působí a snad v jako každé jiné firmě se snaží vyjednávat stále lepší podmínky 

pro zaměstnance. 

Legislativní oblast – ovlivňuje firmu především v daňové a právní oblasti. Lze 

všeobecně říci, že daňové podmínky by pro české firmy všeobecně mohly být lepší. 

Vláda slibuje již několik let, že se začne věnovat problematice podnikových školek. Na 

tyto úpravy také většina velkých firem čeká. Nabízí se varianty Firemních školek, 

Miniškolek a Sousedské výpomoci. 

Ekonomická oblast- Nejprve se zaměřme na ukazatele týkající se České republiky 

obecně. Hrubý domácí produkt České republiky činil v roce 2007 3 530,2 mld Kč, což 

v přepočtu na 1 obyvatele činí 341 989 Kč. Míra registrovaných nezaměstnaných činila 

v roce 2007 5,45%. Míra inflace činila za rok 2007 6,3%. Vládní deficit činil v roce 

2007 34,9 mld. Kč. Průměrná úroková sazba hypoték činí přibližně 5,75%. Sazba daně 

z příjmů právnických osob má klesající tendenci, v současné době (rok 2009) činí 20%.  

Politická oblast – se v současné době zřejmě na činnosti firmy podílet bude více a více. 

Znovu působí důsledky ekonomické krize a odborníci zatím pouze spekulují, jak dlouhé 

období nás v oblasti eliminace důsledků krize ještě čeká. Vláda připravuje „balíček“, 
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který by měl pomoci v nyní těžké situaci firmám, kterých se důsledky krize dotkly. 

Předsednictví České republiky Evropské unii sice českou politickou situaci posiluje, 

ovšem neustálé politické boje a hry dvou vládnoucích českých stran působí negativně 

nejen uvnitř státu, ale i na jeho prezentaci ve světě.  

Technologická oblast – vývoj nových technologií ovlivňuje automobilový průmysl 

globálně od samých začátků. Porovnejme například situaci v evropských automobilkách 

a revoluci, kterou způsobilo Fordovo zavedení výrobní linky. V současné době ovlivňují 

firmu převážně nové technologie, používané ve výrobě, snižování emisí vyráběných 

vozů, či hledání alternativních paliv, použitelných při provozu vozidel tak, aby jejich 

provoz byl pro ekologii celé planety co nejpříznivější. Svůj podíl v neustálém 

zlepšování technologií má i stupeň zavádění automatizace, používání výpočetní 

techniky, která v dnešní době za pomoci lidí řídí a ovlivňuje fungování vyspělých zemí. 

 

3.2.2 Porter ův model konkuren čních sil 
 

Potencionální noví konkurenti se v automobilovém průmyslu objevují zřídka. Jedná se 

spíše o rozšiřování poboček, vstup úplně nové firmy do odvětví je ale velmi složitý, 

neboť automobilový průmysl je oblast, kde vstupní investice je velmi vysoká. Firma 

potřebuje pozemky, budovy, stroje, lidské zdroje. Navíc v automobilovém průmyslu se 

naštěstí neobjevují levné výrobky z Číny. O Čínském lidu sice všeobecně platí, že je 

velmi zdatný a schopný napodobit a vyrobit takřka vše, levné kopie automobilu by si 

však koupil pouze blázen a sebevrah, navíc nikdo není schopen vyrobit tak velký počet 

automobilů, aby s ním pronikl a naplnil nový trh. 

Odběratelé jistou hrozbu představovat mohou. V rámci krize mohou omezit své výdaje, 

omezit nákup nových automobilů a tak ohrozit výrobce automobilů. Ohrozit pozici 

firmy mohou odběratelé navíc v tom, že začnou kupovat konkurenční vozy například 

z důvodu nižší pořizovací ceny automobilů, z důvodu existence pro ně přijatelnějších 

technických vlastností vozů (levnější provoz automobilů z hlediska pohonu, pro ně lepší 

jízdní vlastnosti atd.) Navíc automobil ve velké spoustě případů dotváří image jeho 

vlastníka. 
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Náhradní nové výrobky mohou přijít v podobě vozů s novými technologiemi, ať už jde 

o často zmiňované alternativní paliva, které v současné době nabírají na důležitosti. 

Konkurencí v oblasti nových výrobků mohou být také nová mini vozítka, která 

v budoucnosti jistě najdou své místo v přeplněných velkých městech, která marně bojují 

s hustým dopravním ruchem, který navíc nepříznivě ovlivňuje ovzduší měst. V takovém 

případě se firma ubrání snad jen změnou orientace své výroby, kdy se zaměří mimo jiné 

také na výrobu takových dopravních prostředků. 

Mnozí dodavatelé jsou schopni ovlivnit průběh ve firmě značným způsobem. Jde 

především o ty nezodpovědné, porušující smluvní podmínky. Každá firma, respektive 

její logistické oddělení by mělo s takovými dodavateli aktivně bojovat. Ať už formou 

neustálých upomínek, pohovorů, pokutami. Každá firma by ve svém vlastním zájmu 

měla mít stanovené pokuty a sankce, kterými může postihnout dodavatele, který jí svou 

nedbalostí způsobil zpoždění výroby. Je povinností každého disponenta, který je 

zodpovědný za své díly, s dodavateli komunikovat, ověřovat stav zásob a dlouhodobě a 

řádně plánovat. Komunikace je jedním z nejdůležitějších nástrojů, protože když 

komunikace nefunguje správně, nemůže správně fungovat dodavatelský řetězec. 

Konečný úspěch firmy je ve své podstatě úspěchem správné týmové práce mezi 

dodavateli a jejich odběrateli. 

Konkurenční rivalita – platí spíše mezi koncerny. V rámci koncernu firmy spolupracují, 

jelikož úspěch koncernu závisí převážně na úspěších jednotlivých spolupracujících 

firem. Spolupráce je jak finanční, tak i materiálová (použití některých stejných 

součástí). Všeobecně platí, že každá automobilová společnost nabízí mírně odlišné 

produkty, které mají své příznivce. A odlišení je jedním z nástrojů boje v rámci 

konkurenčního prostředí. 
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Škála intenzity ohrožení:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 - Porterův model konkurenčních sil firmy Škoda Auto, a. s. 
 

3.3 Současná situace českých rodin a českých firem 
 

Dříve, než se pustíme do analýzy situace českých rodin a českých firem, vysvětleme si 

nejprve rozdíl mezi pojmy mateřská a rodičovská dovolená, se kterými se budeme 

v dalším textu velmi často setkávat a které jsou mnohými z nás zaměňovány, mnozí 

z nás v nich nespatřují žádný rozdíl. Ten však existuje ve velké míře: Matce 

v souvislosti s porodem a péčí o novorozence přísluší mateřská dovolená po dobu 28 

týdnů. Pokud žena současně porodí dvě a více dětí, přísluší jí mateřská dovolená po 

dobu 37 týdnů. Na mateřskou dovolenou nastupuje žena většinou počátkem šestého 

týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však na mateřskou dovolenou může 

nastoupit osm týdnů před tímto dnem. Mateřská dovolená nesmí být nikdy kratší než 14 

týdnů a v žádném případě nemůže skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode 

dne porodu. Oproti tomu rodičovskou dovolenou je povinen poskytnout zaměstnavatel 

Potencionální noví 
konkurenti 

Prakticky se neobjevují, pouze 
vznik nových poboček již 

existujících závodů. 

Konkurenční rivalita 

V rámci koncernu 
spolupráce, konkurence 

koncernů. 

Odběratelé 

Ovlivňovány trendy, 
politickou situací, životní 

úrovní. 

Dodavatelé 

Nezodpovědní jsou 
hrozbou, dobře 

spolupracující výhodou. 

Náhradní (nové) výrobky 

Nové druhy pohonů, 
ekologická šetrnost, hybridní 
vozy, městská minivozítka. 

Slabá Střední Silná 
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zaměstnankyni či zaměstnanci na jejich žádost k prohloubení péče o dítě a to v rozsahu, 

v jakém o ni pořádají, nejdéle však do dosažení 3 let věku dítěte.(15 § 195 a 196) 

Současný životní styl většiny ekonomicky aktivního obyvatelstva České republiky 

vyznává spíše aktivní způsob života, mezi který patří též budování své kariéry. České 

obyvatelstvo můžeme členit dle spousty kritérií, nyní si je pro potřeby naší práce 

rozdělíme na dvě základní skupiny – finančně zajištěné a nezajištěné obyvatele. Ač se 

na první pohled tyto skupiny zdají rozdílné, mají jeden základní společný znak. 

Finančně zajištění obyvatelé většinou pracují na upevnění a zlepšení své pracovní 

pozice, stejně tak ale i finančně nezajištění pracují na zlepšení své pracovní pozice, na 

zlepšení své finanční situace. 

Mnozí z nich také zvažují důležité životní rozhodnutí: Mít či nemít rodinu a kdy? Lidé 

pracující na manažerských a obdobných pozicích se obávají ztráty pracně budované 

pozice, rodičovství je na různě dlouhou dobu „vyřadí“ z jejich současného života, 

z pozice, na kterou se mnohdy obtížně vracejí. Stejně tak sociálně slabší jedinci, 

pracující většinou na špatně placených pozicích, často na hranici minimální mzdy, jistě 

také otázku rodičovství dlouze zvažují. V mnohých okresech je vysoká nezaměstnanost, 

udržet si svou pozici je proto velmi těžké a obtížné. 

Rodičovství představuje pro většinu z nás nejistou budoucnost. Pro matky je hrozbou už 

rizikové těhotenství, při kterém musí v co nejkratším období opustit své povolání a 

„zůstat doma“. Navíc novorozenec nejvíce v prvních týdnech svého života potřebuje 

péči matky, dle módy poslední doby spousta maminek kojí svou ratolest dokud je to pro 

ni možné. Dá se říci, že pro pracující matku je tedy situace horší, než pro pracujícího 

otce, ovšem přibývá též spousta případů, kdy na rodičovskou dovolenou nastupují též 

otcové. 

V malých městech či na venkově je situace o to horší, že zde většinou nalezneme 

absenci jeslí, kam by rodiče své dítě mohli alespoň na část dne svěřit do péče odborného 

personálu. Samotná existence jeslí také neznamená, že do nich každý rodič může svěřit 

své malé dítě. Školné v takových jeslích se totiž pohybuje v řádů tisíců Kč měsíčně a 

takový luxus si může dovolit jen málo rodičů. Někteří budoucí rodičové plánují opustit 

svou pozici jen na několik málo týdnů či měsíců, jedná se však většinou o pracovníky 

na vůdčích pozicích. Většinou mají také finanční zdroje na umístění jejich potomka 
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v jeslích, či na osobní chůvu, au pair a jiné formy hlídání. Pro ty sociálně slabší však 

rodičovství představuje finanční závazek. Už jen výbava pro novorozence přestavuje 

pro střední a nižší třídu obyvatelstva poměrně velkou investici, stejně tak následná péče 

o dítě. Rodičovství pak zvažují už jen z důvodu, zda ho finančně zvládnou, narození 

potomka vyžaduje především zodpovědnost. Musí počítat s tím, že při mateřské a 

rodičovské dovolené jejich příjmy značně klesnou a většinou také nemají finance na 

zajištění náhradní péče o dítě umístěním dítěte v jeslích, či ostatních forem hlídání. 

Situaci mnohých rodičů z obou těchto kategorií by mohly řešit takzvané podnikové 

školky, které by působily v rámci zaměstnávající firmy, kam by rodiče své potomky 

mohly umístit a rodičovská dovolená by pro ně nepředstavovala takový problém. 

Podniková školka je tak řešením jak pro rodiče z vůdčích funkcí, kteří nechtějí na delší 

dobu opustit svou pracovní pozici, pro rodiče, pro které zaměstnání představuje důležitý 

zdroj příjmů, stejně tak i pro rodiče, kteří mají problém s umístěním jejich dítěte do 

obyčejné školky, například z důvodu nevyhovující otevírací doby mateřské školky či 

nedostatku volných míst pro děti ve školkách z jejich okolí. 

Z předchozích řádků lze jasně vyčíst, že situace pro rodiče není snadná. Jaká je však 

situace pro podniky, kteří zaměstnávají zaměstnance? Odchod pracovníka na mateřskou 

dovolenou pro zaměstnavatele představuje spoustu komplikací. Zaměstnanec opouští 

v případě mateřství své pracovní místo na o moc delší období, než v případě pouhé 

nemoci. Jeho pozici tedy musí zaměstnavatel znovu obsadit pracovníkem novým. Toto 

v sobě představuje nové výběrové řízení, spoustu pohovorů, mnohdy těžké rozhodování 

a také zaučování pracovníka nového, trpělivost, jelikož každý, kdo nastoupí na novou 

pozici není schopen takové výkonnosti jako zaměstnanec na stejném místě již 

zapracovaný. Nejen že svou práci nestíhá v původním časovém intervalu „starého“ 

zaměstnance, první týdny jeho práce vyžaduje také dozor a pozornost nových kolegů, 

kteří ho musí na nově získané pozici zaučit. Tím pádem dochází i ke snížení jejich 

výkonnosti. Když je již nový zaměstnanec natolik samostatný a pracuje výkonně, je již 

většinou čas, kdy se hodlá vrátit zaměstnanec původní a spoustě zaměstnavatelům 

vzniká problém nový: Kam s ním? Jednu pozici přeci nemohou zastávat dva 

zaměstnanci a jednoho z nich je tedy zaměstnavatel nucen převést na práci jinou a 

koloběh se zaučováním začíná nanovo. A pokud společnosti odjede na mateřskou a 

rodičovskou dovolenou klíčová manažerka? V takovém případě je v zájmu takové 
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společnosti vytvořit pro tyto pracovníky odpovídající podmínky, aby situaci s hledáním 

nového manažera zabránili. Je bohužel smutnou pravdou, že spousta společností na tyto 

klíčová místa raději zaměstnává pracovníky – muže, u nichž je podstatně nižší riziko 

ztráty takového zaměstnance. 

Ideálním řešením je tedy opět podniková školka, která spoustě zaměstnavatelům ušetří 

spoustu problémů v oblasti přijímání a zaučování nového zaměstnance a následné 

hledání nové pozice. Matky se mohou brzy vrátit na svá místa a své děti mohou brát do 

podnikové školky s sebou. Mohou ho tam docházet kojit, zkontrolovat a vědí, že je o 

jejich dítě dobře postaráno. Zprvu zřejmě bude muset být jejich pracovní doba kratší, 

ovšem je jisté, že za tuto dobu jistě vykonají množství práce minimálně ve stejném 

rozsahu, jako zaměstnanec nový, který se teprve zaučuje. 

Podnikové školky mají ovšem další nespornou výhodu pro zaměstnavatele. 

V posledních letech je veřejně velmi diskutované téma tzv. Společenská odpovědnost 

firem, která klade na moderní podniky značné nároky. Pokud se zaměříme na 

podnikatelskou etiku, je nutné si uvědomit, že může posloužit jako důležitý nástroj 

nejen při posílení loajality zaměstnanců. Příznivé sociální klima působí pozitivně na 

vazby mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Přispívá tak k důvěře zaměstnanců vůči 

firmě. A věrný a výkonný zaměstnanec dokáže firmě uspořit spoustu nákladů. 

Správným směrem také dokáže ovlivnit image firmy, loajalitu investorů a tak dosáhnout 

i vyššího zisku. Lze tedy říci, že pokud se firma řídí určitými etickými postupy, je 

schopna zlepšit své vnitropodnikové klima, zvyšuje svou konkurenceschopnost.(&#001) 

Společenská odpovědnost firem se stala světovým trendem. Stejně tak i zakládání 

podnikových školek se stává obecným světovým trendem a nám nezbývá nic jiného, než 

si přát, aby i přes současnou ekonomickou situaci České republiky tento světový trend 

se usídlil i v českých podnicích a stal se skutečností, nikoli pouhým přáním budoucích 

rodičů, nýbrž dobrým nástrojem firem, kterak pomoci řešit nejen nepříznivou situaci pro 

podnik sám, ale také pro své zaměstnance rodiče. 
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3.4 Možnosti v oblasti p ředškolního vzd ělávání d ětí 
 

Pro firmy a rodiče se nabízí hned několik variant, jak vyřešit situaci s hlídáním dětí, 

pokud oba rodiče již pracují, či z nějakého důvodu potřebují návrat do zaměstnání 

uspíšit. Jde především o vznik firemní školky, o vznik miniškolky a o sousedskou 

výpomoc a další. Tyto pojmy však bývají velmi často zaměňovány a spousta lidí 

prozatím nevidí mezi nimi rozdíl. Ten je však značný. Nyní si tyto pojmy vysvětleme, 

zjistíme, že tyto rozdíly mezi jednotlivými variantami jsou velké. 

 

Sousedská výpomoc 
 

V současné době připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh, dle kterého by 

rodič, který se stará o malé dítě do 7 let, mohl hlídat až 3 další děti. Od státu by za tuto 

hlídací činnost inkasoval 5 000 Kč/měsíc/dítě, které by nemusel zdanit. Hlídání dětí by 

probíhalo v domácnosti tohoto rodiče. Stát ovšem není nijak schopen zajistit kvalitu 

poskytovaných služeb těchto „chův“, hygienické normy prostor používaných k hlídání, 

hygienické normy stravy podávané hlídaným dětem a tyto dále pravidelně kontrolovat. 

Uvědomme si, že takový rodič by si měsíčně přišel na čistý příjem ve výši 15 000 Kč, 

což může být zneužíváno sociálně slabšími vrstvami, které by hlídání mohly zneužít 

coby dobrý přivýdělek a přitom zanedbat důležité aspekty při vývoji dětí. A období dětí 

ve věku 3 – 6 let je přitom jedno z nejdůležitějších, děti se učí nejvíce nových věcí, 

osvojují si návyky, které je budou provázet celým životem a je tak velmi nebezpečné 

svěřit dítě do rukou nespolehlivé osoby. Navíc se zde nabízí důležitá otázka: „Kdo a jak 

a jak často bude kontrolovat kvalitu poskytovaných služeb v kontrastu s nároky na 

správný vývoj dítěte?“ Tato varianta naráží proto na velký odpor jak ze strany občanů, 

tak především ze strany pedagogů, psychologů a dalších odborníků.(21) 

 

Miniškolky 
 

Protože prozatím nebyl schválen prorodinný balíček Ministerstva práce a sociálních 

věcí, mají české firmy prozatím možnost zřídit tzv. Dětský koutek, určený pouze pro 
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krátkou péči o děti zaměstnanců a zaměstnankyň. K tomu je nutné zajištění volné 

živnosti Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Hlavním „ulehčením“ u této 

varianty a tedy živnosti je, že se na ní nevztahuje vyhláška o hygienických požadavcích 

zmíněných výše. Provoz takového zařízení není v žádném případě určen pro celodenní 

provoz s pravidelnou docházkou. 

Ačkoliv Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje v oblasti firemní péče o děti 

schvalování tzv. Prorodinného balíčku, lze ovšem předpokládat, že díky nejasné 

současné politické situaci bude toto schválení zřejmě prozatím odloženo. Připravovaný 

dokument pracuje s problematikou firemních zařízení péče o děti v části věnující se 

„miniškoličkám“. Pokud se český lid dočká, po přijetí balíčku bude moci zaměstnavatel 

bez požadavku dodržení hygienické vyhlášky (s drobnými výjimkami), zřídit na 

pracovišti miniškoličku pro maximálně čtyři děti ve věku od 0 do 7 let. V rámci jednoho 

místa lze zřídit více miniškolek za předpokladu, že bude dodržen charakter miniškolky 

v plném rozsahu. (29) 

 

Peněžní příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci za účelem využití 
jakékoli mateřské školky 
 

V praxi probíhá tak, že zaměstnavatel přispívá zaměstnanci určitou částkou na krytí 

nákladů spojených s umístěním dítěte do kterékoli mateřské školy. Je vhodné tuto 

skutečnost, tedy že zaměstnavatel bude takový peněžní příspěvek vyplácet, zakotvit 

v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, pracovní či jiné smlouvě. 

 

Úhrada nákladů na pobyt dítěte zaměstnance v mateřské škole 
provozované jinými subjekty než zaměstnavatelem 
 

Tato varianta může mít podobu například proplácení faktur firmou mateřským školám 

za poskytnuté služby.  
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Firemní školky 
 

Ve zkratce můžeme o firemních školkách říci, že firma si může zřídit vlastní firemní 

školku či jesle. Pokud je takové zařízení zřízeno dle školského zákona, může si zřizující 

firma náklady na zřízení a následný provoz odepsat z daní. Hygienické normy jsou 

podrobeny přísné kontrole. Pokud však firma tyto podmínky splní, ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy pak finančně přispívá na pedagogické pracovníky a 

školní pomůcky. Rodiče však musí počítat s tím, že pokud své dítě do školky umístí na 

celý den – tedy na docházku delší než povolenou, mohou přijít o rodičovský 

příspěvek.(27) 

Povolenou dobu školní docházky upravuje zákon o státní sociální podpoře. Ten říká, že 

dle § 30b odst. 2 písm. a) a b) je podmínkou nároku na rodičovský příspěvek, že dítě 

mladší 3 let nenavštěvuje jesle nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku déle než 5 

kalendářních dnů v kalendářním měsíci. Dítě, které dovršilo 3 roky věku, může 

pravidelně navštěvovat mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu 

nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním 

měsíci.(12) 

Nyní se však na situaci zaměřme podrobně: Aby firma mohla úspěšně založit 

podnikovou školku a tu dále provozovat, musí splnit první předpoklad pro úspěch 

tohoto projektu – musí podrobně znát a orientovat se v české legislativě. V případě, že 

by podniková školka nesplňovala požadavky stanovené zákonem, bude jí přikázáno 

nedostatky odstranit, pokud tak neučiní, hrozí nebezpečí, že při kontrole bude firmě 

nařízeno ukončení činnosti podnikové školky. Tato situace je pro firmy pak zcela 

negativní, neboť její úsilí a finance vynaložené na realizaci projektu by vyšlo zcela 

nazmar. 

Přitom založení takového firemního zařízení je velmi dobrý program firmy na podporu 

slaďování pracovního a rodinného života svých zaměstnanců a zaměstnankyň. Zcela 

zásadní pro realizaci projektu je mít jasnou představu o tom, jak staré budou děti v 

plánované firemní školce a zda v ní budou umístěny v tzv. denním režimu péče či 

nikoliv. K založení a provozu firemních jeslí, tedy takového zařízení, které by 

umožňovalo celodenní péči o děti do tří let, je potřeba zajistit vázanou živnost s názvem 
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Péče o dítě do tří let věku v denním režimu. V případě, že by podnikovou školku 

navštěvovali děti ve věku od tří let, nabízí se volná živnost s názvem Mimoškolní 

výchova a vzdělávání. Pokud by firemní předškolní zařízení navštěvovaly obě skupiny 

dětí, tedy jak ve věku do tří let, tak ve věku od tří let, musí firma disponovat oběma typy 

živností. 

Kromě živnostenského zákona je na zřízení firemní školky (varianta vzniku zařízení pro 

děti od tří let) možné využít také zákona školského a zařadit se tím do již zmiňovaného 

školského rejstříku. Hlavní výhoda tohoto kroku pro firmy spočívá v možném získání 

části finančních prostředků od státu. Zároveň však tento krok s sebou nese i závazek 

dodržet jisté vzdělávací programy, které stanovuje Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy. Tyto vzdělávací programy by měly garantovat přípravu dětí pro budoucí 

přijetí na základní školu. 

Velkým příkořím pro firmy při provozu předškolních zařízení je existence velmi přísné 

hygienické vyhlášky Ministerstva zdravotnictví číslo 410/2005 Sb., která podrobně 

stanovuje požadavky na prostory a hygienu, včetně vyžadovaného množství zeleně 

v okolí, teploty a vlhkosti vzduchu v interiéru a podobně. Příkladem můžeme uvést:  

• Nejméně 30 m2 nezastavěné plochy pozemku na 1 dítě, 

• nejméně 4 m2 plochy dětského hřiště na 1 dítě, 

• nejméně 4 m2 plochy denní místnosti užívané jako herna a ložnice, 

• nejméně 1,2 m2 podlahové plochy školní jídelny na 1 dítě, 

• počty hygienických zařízení v provozovnách pro výchovu a vzdělávání 

pro děti předškolního věku stanovené takto: záchody a umývárny u 

těchto zařízení nejsou děleny podle pohlaví a na 5 dětí musí připadat 1 

dětská mísa a 1 umyvadlo, 

• a další.(16) 

Kromě znalostí a dodržení zákonných předpisů by firma měla při zakládání firemního 

zařízení péče o děti uvažovat především ekonomicky. Měla by být nejprve zodpovězena 

otázka:  

• Kolik nás bude založení a provoz firemní školky stát? 
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• Vyplatí se nám tento krok z dlouhodobého hlediska? 

Konečný náklad projektu je, kromě jiného, závislý i na tom, zda si podnik školku 

zřizuje sám nebo zřízení a provoz objednává od externí agentury. Plus tohoto druhého 

kroku spočívá v tom, že pak odpovědnost za celý projekt na sebe přebírá dodavatelská 

agentura. Na druhou stranu je ale potřeba najít takovou agenturu, která k danému typu 

byznysu přistupuje profesionálně, s nutnou znalostí všech vyžadovaných zákonů a 

pravidel a která dětem zajistí minimálně takovou úroveň služby, jaké by se jim dostalo v 

tradičních jeslích či obecních mateřských školách. Zde firmy opět narážejí, jelikož 

takovým projektem se v ČR zabývá minimum organizací.(29) 

Co se ale konkrétní realizace projektu firemních školek týká, firmy mají v podstatě dvě 

možnosti výběru, lišící se od sebe především v daňové oblasti a v oblasti financování 

všeobecně.  

 

Firemní školky zapsané do školského rejstříku 

Rejstřík škol vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o veřejný 

seznam, který obsahuje rejstřík škol a školských zařízení a rejstřík školských 

právnických osob. Pokud chce zřizující firma svou školku do školského rejstříku zapsat, 

předkládá žadatel ve své žádosti následující informace: druh a typ školy nebo školského 

zařízení, název, sídlo a právní formu právnické osoby, která bude vykonávat činnost 

školy a další údaje dle ustanovení. § 147 školského zákona. Žádost o zapsání do 

školského rejstříku se podává pro následující školní rok u krajského úřadu příslušného 

podle sídla právnické osoby do 30. září. Orgán, který vede rejstřík škol a školských 

zařízení, rozhodne o žádosti o zápisu školy do rejstříku do 90 dnů od doručení žádosti 

tomuto orgánu. Účinností zápisu školy do rejstříku škol vzniká této škole právo 

poskytovat vzdělání a školské služby. Navíc jí účinností zápisu vzniká nárok na 

přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu, či z rozpočtu územního 

samosprávného celku.(14) 

Aby firma pro svou firemní školku získala státní dotaci, musí být bezpodmínečně 

zapsána ve školském rejstříku, jinak nárok nevzniká. Tato státní dotace je poskytována 

k financování neinvestičních výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním. Aby tato 

dotace byla poskytnuta, musí firma podat žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí 
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dotace škole, kterou zřizovatel školy předkládá školskému úřadu buď do 15 října, nebo 

do 30 dnů od doručení rozhodnutí o zařazení do sítě. Tato dotace se stanoví podle 

skutečného počtu žáků, nejvýše však do počtu žáků uvedeného v rozhodnutí o zařazení 

školy do sítě, a procentním podílem z normativu jako ročního objemu neinvestičních 

výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů připadajících na dítě. Výše 

procentního podílu z normativu se stanoví na 60%. Pokud má školka poslední 

hodnocení České školní inspekce průměrné nebo lepší, může zažádat o zvýšení dotace 

na 100%. Dotace je poskytována na školní rok zálohově na jednotlivá čtvrtletí 

kalendářního roku dle skutečného počtu žáků.(13) Výše normativu na jednoho žáka ve 

věku 3 až 5 let je pro rok 2009 stanovena v celkové roční výši 37 496 Kč.(17) 

Dotace je poskytována například na platy, mzdy, na odměny za pracovní pohotovost, na 

příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb, výdaje na školní pomůcky, výdaje na 

školní potřeby a další.(14) 

Všeobecně je ovšem soukromými školkami, fungujícími v současnosti například coby 

obecně prospěšné společnosti, dokázáno, že pokud například mateřská školka chce 

nabídnout rodičům výhodu v podobě delší otevírací doby školky, není státní dotace 

schopná pokrýt plnou výši mezd pedagogů, školka pak musí na mzdy přispívat z výše 

školného. 

 

Firemní školky nezapsané do školského rejstříku 

Firma se může svobodně rozhodnout, zda chce být ve školském rejstřík zapsána, nebo 

ne. Pokud zvolí variantu nežádat o zápis do školského rejstříku, představuje tento krok 

výhodu v tom, že nemusí splňovat normy tak přísné, jako předškolní zařízení zapsané 

do školského rejstříku. Hygienické normy jsou mírnější, ovšem zaměstnavatel se musí 

připravit na variantu, že od státu ale nemůže očekávat dotaci, která pokrývá například 

příspěvek na mzdy zaměstnanců školky, na školní pomůcky pro děti.(8) 
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3.4.1 Hledisko dan ě z přidané hodnoty 
 

Sousedská výpomoc 
Protože problematika sousedské výpomoci doposud nemá své legislativní řešení (jedná 

se o pouhý návrh možného řešení), nebudeme se problematikou možnosti hlídání dětí 

předškolního věku formou sousedské výpomoci zabývat. 

 

Miniškolky 
I v případě miniškolek se prozatím české firmy potýkají s chybějícími legislativními 

podmínkami. Zaměříme se proto na možné řešení v podobě dětských koutků, kdy není 

takové zařízení zapsáno do školského rejstříku, má možnost odečíst si daň z přidané 

hodnoty. Jedná se totiž o klasickou ekonomickou činnost, u které je povinnost odvádět 

tuto daň.  

 

Peněžní příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci za účelem využití 
jakékoli mateřské školky 
 

Pokud zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům peněžní příspěvek za účelem 

využití jakékoliv mateřské školky, není tato platba uskutečněním zdanitelného plnění – 

tj. nemá s daní z přidané hodnoty žádnou spojitost.  

 

Úhrada nákladů na pobyt dítěte zaměstnance v mateřské škole 
provozované jinými subjekty než zaměstnavatelem 
 

Pokud se jedná o úhradu nákladů na pobyt dítěte zaměstnance v mateřské škole zapsané 

do školského rejstříku, jedná se o plnění osvobozené od daně, tudíž si nelze žádné DPH 

odečíst. I v případě, že by se jednalo o mateřskou školu nezapsanou do školského 

rejstříku, nelze si DPH odečíst, protože se jedná o přijaté zdanitelné plnění, které není 

použito pro uskutečnění vlastní ekonomické činnosti. 
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Firemní školky 
 

Firemní školky zapsané do školského rejstříku 

Pokud mateřská škola zřizovaná zaměstnavatelem je zapsána ve školském rejstříku, 

jedná se o plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně z přidané hodnoty. V případě 

budování takovéto školky (tj. v době, kdy není tato školka zapsána do školského 

rejstříku) není možné uplatnit si DPH, neboť předpokládáme, či budeme usilovat o zápis 

vznikající školky do školského rejstříku. 

 

Firemní školky nezapsané do školského rejstříku 

Pokud mateřská škola zřizovaná firmou nebude zapsána do školského rejstříku, lze 

odečíst daň z přidané hodnoty. Jedná se totiž o klasickou ekonomickou činnost, u které 

je povinnost odvádět tuto daň a tudíž je možnost odečíst si DPH na vstupu. 

 

3.4.2 Hledisko dan ě z příjmů 
 

Financování z fondu kulturních a sociálních potřeb 
 

Fond kulturních a sociálních potřeb slouží k zabezpečování kulturních, sociálních a 

dalších potřeb zaměstnanců, jehož prostředky zaměstnanci využívají ke kulturním, 

sociálním a dalším účelům. Na poskytnutí příspěvku z tohoto fondu nebo jiné plnění 

neexistuje právní nárok, jedná se pouze o dobrou vůli zaměstnavatele. 

Ti ho tvoří (pokud se nejedná o státní podnik) základním přídělem ze svého rozpočtu 

běžného roku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady 

platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, na 

odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na 

produktivních činnostech žákům učilišť a na stipendia interním vědeckým aspirantům a 

zaměstnancům na studijních pobytech.(28) 

V případě financování z fondu kulturních a sociálních potřeb se nejedná o náklad. 

Podnik může kulturní a sociální potřeby zaměstnanců hradit navíc přímo ze zisku. 
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Zaměstnavatel 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o náklad, pro zaměstnavatele neexistuje žádné hledisko 

daně z příjmů. 

 

Zaměstnanec 

Jedná se o příjem osvobozený dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP. Osvobození pro 

zaměstnance se vztahuje ke všem variantám poskytnutí „pomoci“ zaměstnavatele řešit 

zaměstnancovu situaci s umístěním dítěte v předškolním vzdělávacím zařízením, ať už 

firemním, či jiném. Současně platí osvobození bez rozdílu, ať se jedná o peněžní, či 

nepeněžní příjem. 

 

Financování z nákladů firmy 
 

Sousedská výpomoc 

Tuto variantou se z důvodu absence legislativy, upravující správné fungování této 

varianty, nebudeme zabývat. 

 

Miniškolky 

Miniškolky nemají prozatím podporu české legislativy, je však očekáváno, že se 

náklady spojené se zřízením a provozem miniškoličky stanou pro firmu daňově 

uznatelnými. V současné době jsou však zatím tyto náklady daňově neuznatelným 

nákladem dle § 25 odst. 1 písm. h) bod 2 ZDP. Nezbývá tak jen nic víc, než jen doufat, 

že změnu přinese lepší legislativa. 

 

Peněžní příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci za účelem využití jakékoli 

mateřské školky 

Pokud je skutečnost, že zaměstnavatel bude peněžní příspěvek vyplácet, zakotvena 

v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu, pracovní či jiné smlouvě, pak pro 
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zaměstnavatele tento příspěvek představuje daňově uznatelný náklad (§ 24 odst. 2 písm. 

j) bod 5 ZDP). Pro zaměstnance je to peněžní příjem, ke kterému se vztahuje povinnost 

odvádět daň dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP (8) a zdravotní a sociální pojištění. 

Na tuto variantu řešení může mít pozitivní vliv změna legislativy, kdy by se pro 

zaměstnance stal tento příjem osvobozený od daně a zdravotního a sociálního pojištění 

a pro zaměstnavatele to přitom byl daňově uznatelný náklad. Obecně ale bohužel 

můžeme předpokládat pravý opak situace, kdy je opačná varianta výhodnější pro stát 

(přináší vyšší příjem do státního rozpočtu) a současně tak může demotivovat 

zaměstnavatele. 

 

Úhrada nákladů na pobyt dítěte zaměstnance v mateřské škole provozované 

jinými subjekty než zaměstnavatelem 

Pro zaměstnavatele tato varianta představuje daňově neuznatelný náklad (dle § 25 odst. 

1 písm. h) bod 2 ZDP). Pro zaměstnance je to nepeněžní příjem, který je od daně 

osvobozen.(8) 

Pro firmu může být výhodnější varianta, kdy mateřským školám poskytne například dar, 

jelikož ten je odčitatelnou položkou od základu daně. Zde ovšem velký POZOR! Pokud 

mateřská škola, která je příjemcem daru, přednostně přijímá děti zaměstnanců dárce, 

nejedná se o dar! Dar je bezplatné poskytnutí bez nároku na poskytnutí protislužby. 

 

Firemní školky zapsané do školského rejstříku 

Firemní školky zapsané do rejstříku škol představují pro zaměstnavatele daňově 

uznatelný náklad dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP. Umístění dítěte ve firemní školce 

fungující pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy představuje pro 

zaměstnance nepeněžní daňový příjem, z něhož plyne pro zaměstnance povinnost 

odvádět z tohoto příjmu daň a zdravotní a sociální pojištění. 

V případě firemních školek zapsaných do školského rejstříku se ovšem nabízí otázka, 

jak je to s uplatněním nákladů z hlediska daně z příjmů při vzniku firemní školky, neboť 

ta je do školského rejstříku zapsána nejdříve po její kolaudaci. V případě, že vzniknou 

nějaké náklady před zápisem školky do školského rejstříku (např. nákup drobného 
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vybavení školky, atd.), tyto náklady jsou daňově neuznatelnými, avšak po zápisu školky 

do školského rejstříku lze tyto náklady dodatečně uplatnit podání dodatečného 

daňového přiznání. 

 

Firemní školky nezapsané do školského rejstříku 

Firemní školky nezapsané do rejstříku škol představují pro zaměstnavatele daňově 

neuznatelný náklad dle § 25 odst. 1 písm. h) ZDP. Pro zaměstnance představuje 

umístění dítěte ve firemní školce nezapsané ve školském rejstříku nepeněžní příjem, 

který je dle § 6 odst. 9 písm. d) ZDP osvobozený od daně z příjmů a od platby 

pojistného. 

Z výše uvedeného plyne pro zaměstnavatele nevýhoda, kdy financování zřízení a 

provozu vlastního předškolního zařízení provádí výhradně on sám, bez nároku na 

příspěvek od státu, navíc jsou náklady spojené se zřízením a provozem pro něho daňově 

neuznatelným nákladem. Výhodu ale takové zařízení představuje pro zaměstnance. 

 

Protože je problematika financování z fondu kulturních a sociálních potřeb a nákladů 

firmy velmi komplikovaná, uvádím pro přehlednost následující tabulky: 

 

Financování z fondu kulturních a sociálních pot řeb 
Řešení situace pomocí Zam ěstnavatel  Zaměstnanec 
Příspěvek zaměstnanci 
(peněžní plnění) 
Úhrada nákladů mateřské 
škole provozované jinými 
subjekty 

Provoz firemní školky zapsané 
do školského rejstříku 

Provoz firemní školky 
nezapsané do školského 
rejstříku 
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Tabulka 6 - Financování různých variant řešení situace s umístěním dětí zaměstnanců z fondu 
kulturních a sociálních potřeb 
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Nákladové hledisko realizace možných řešení situace 
Řešení situace pomocí Zam ěstnavatel  Zaměstnanec 

Příspěvek zaměstnanci 
(peněžní plnění) 

Daňově 
uznatelné dle § 

24 odst. 2 
písm. j) bod 5 

ZDP 

Daňová 
povinnost dle § 
6 odst. 9 písm. 

d) ZDP 

Úhrada nákladů mateřské 
škole provozované jinými 
subjekty 

Daňově 
neuznatelné 

dle § 25 odst. 1 
písm. h) bod 2 

ZDP 

Osvobození dle  
§ 6 odst. 9 

písm. d) ZDP 

Provoz firemní školky zapsané 
do školského rejstříku 

Daňově 
uznatelné dle § 

24 odst. 2 
písm. j) bod 3 

ZDP 

Daňová 
povinnost dle § 
6 odst. 9 písm. 

d) ZDP 

Provoz firemní školky 
nezapsané do školského 
rejstříku 

Daňově 
neuznatelné 

dle § 25 odst. 1 
písm. h) bod 2 

ZDP 

Osvobození dle 
§ 6 odst. 9 

písm. d) ZDP 

Tabulka 7 - Nákladové hledisko realizace možných řešení situace s umístěním dětí zaměstnanců 
 

  

Sazba pro 
zaměstnavatele  

Sazba pro 
zaměstnance 

Daň z příjmů 20% 15% 
Pojistné na sociální 
zabezpečení 

25% 6,5% 

Pojistné na všeobecné 
zdravotní pojištění 

9,5% 4,5% 

 
Tabulka 8 - Sazby daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní 
pojištění 
 

A malé shrnutí závěrem: V současné době je pro zaměstnavatele nejvýhodnější varianta 

peněžního příspěvku zaměstnancům za účelem využití jakékoliv mateřské školky, kdy 

však není schopen tato zařízení jakkoliv ovlivňovat, například ve vstřícnější otevírací 

době těchto zařízení. Výhodná je pro něho i varianta vzniku firemní školky zapsané do 

školského rejstříku, kdy však musí vynaložit podstatně vyšší náklady například na 

zřízení takového zařízení, ale současně vznik takového zařízení pro něho přináší 

spoustu výhod již dříve popsaných (otevírací doba zcela v jeho režii, sociální 

odpovědnost, spokojení zaměstnanci a další). Pro zaměstnance firmy je nejvíce výhodná 

varianta vzniku firemní školky nezapsané do školského rejstříku. 
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3.5 Terénní výzkum preference zájm ů rodi čů 
 

Aby mohla firma zvážit rozhodnutí, zda založit firemní školku, musí nejprve provést 

podrobnou analýzu situace. Ta by měla být zaměřena především na zájmy a možnosti 

rodičů zaměstnanců a dle zjištěných informací pak následně zvážit své možnosti a 

schopnosti. Ze závěrů, které vyplynou, je pak schopna rozhodnout, zda je pro ni zřízení 

firemní školky vůbec výhodné a zda je pro ni také možné. 

Pro potřeby terénního výzkumu jsem vytvořila dotazník, který byl pomocí několika 

mateřských škol předán 50 rodičům a ti tak požádáni o jeho vyplnění. Zjištěné 

informace pomohou zvážit rozhodnutí o možných variantách řešení situace s umístěním 

dětí zaměstnanců v různých formách předškolních zařízení. Nutno však poznamenat, že 

zjištěné výsledky mohou sloužit pouze orientačně, pro plnou vypovídací schopnost by 

museli být osloveni všichni rodiče firmy Škoda Auto, a. s., kteří pečují o děti 

předškolního věku. Pro potřeby této diplomové práce však takový průzkum nebyl 

možný. Na mnou zjištěných výsledcích se navíc podílí i rodiče, kteří nejsou nutně 

zaměstnanci firmy Škoda Auto, jelikož selekce školek na děti zaměstnanců firmy Škoda 

není možná.  

Dotazník, který byl použit v mateřských školách, naleznou čtenáři v příloze č. 1 na 

konci této práce. Výsledky výzkumu jsou následující: 

Jak již bylo zmíněno, vyplněním dotazníku bylo osloveno 50 rodičů. Z této skupiny 

dotazník vyplnilo a vrátilo celkem 47 rodičů, tedy 94%. Protože firma Škoda Auto na 

území České republiky vlastní hned tři závody, z nichž každý se nachází v odlišném 

prostředí, je dobré rozdělit i analyzované dotazníky dle místa, kde byly vyplněny. Jedná 

se o okolí závodu Kvasiny, kde bylo rozdáno 20 dotazníků, zpět vráceno 17. A dále se 

jedná o okolí závodu Mladá Boleslav, kde z rozdaných 30 dotazníků bylo vráceno 

vyplněných všech 30. Z analýzy vyplynuly následující informace: 
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Oblast závodu Kvasiny 
 

Otázka: Kolik d ětí předškolního věku máte? 

Všichni rodiče shodně odpověděli, že mají pouze jedno dítě předškolního věku. 

 

Otázka: Věk těchto Vašich dětí: 

35% rodičů má dítě ve věku 0 – 3 let. 59% rodičů má dítě ve věku 4 – 5 let. 6% rodičů 

má dítě ve věku 6 a více let. 

 

Otázka: Navštěvují Vaše děti alespoň několik dní v týdnu předškolní vzdělávací 

zařízení (např. mateřská škola, jesle)? 

88% rodičů odpovědělo, že jejich dítě předškolní vzdělávací zařízení navštěvuje. Z toho 

87% dětí navštěvuje toto zařízení 5 dní v týdnu, 6,5% dětí navštěvuje toto zařízení 4 

dny v týdnu a 6,5% dětí navštěvuje toto zařízení dle okolností 3 – 5 dní v týdnu. 12% 

rodičů odpovědělo, že jejich dítě žádné zařízení prozatím nenavštěvuje. 

 

Otázka: Pokud navštěvují, vyhovuje Vám otevírací doba tohoto zařízení? 

56% rodičů odpovědělo, že jim otevírací doba současného zařízení vyhovuje. 31% 

rodičů odpovědělo, že by doba stávajícího předškolního zařízení, které jejich dítě 

navštěvuje, mohla být delší, ale nemají problém se jí přizpůsobit. 13% rodičů 

odpovědělo, že jim otevírací doba stávajícího předškolního zařízení nevyhovuje, tito 

rodiče by si přáli otevírací dobu od 5 do 15 hod. 

 

Otázka: Pokud Vaše děti předškolní vzdělávací zařízení prozatím nenavštěvují, 

uvažujete o jejich umístění v něm? 

Na tuto otázku odpovědělo pouze 24% rodičů, z nichž 75% své dítě do budoucna do 

mateřské školy umístit chce, 25% rodičů chce své dítě umístit až do základní školy. 
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Otázka: Jaký je pro Vás důvod umístit dítě v předškolním vzdělávacím zařízení? 

Mezi odpověďmi z 41% převládala odpověď, že důvodem pro umístění dítěte 

v mateřské škole je pro rodiče to, aby si jejich dítě zvyklo v kolektivu stejně starých 

dětí. Mezi odpověďmi z 31% převládala odpověď, že důvodem pro umístění dítěte 

v mateřské škole je pro rodiče to, že uvažují o možnosti vrátit se zpět do zaměstnání. 

Mezi odpověďmi z 20% převládala odpověď, že důvodem pro umístění dítěte 

v mateřské škole je pro rodiče to, že pro své dítě nemají jiné hlídání, například babičku, 

chůvu a další. Ve zbylých 8% odpovědí převládal důvod, že rodiče již oba pracují a 

proto musí jejich dítě navštěvovat mateřskou školu, že si dítě v mateřské škole rozšíří 

své dovednosti a schopnosti a že bude lépe připraveno pro základní školu. 

 

Otázka: V případě, že by ve Vašem zaměstnání vzniklo firemní předškolní 

vzdělávací zařízení, měli byste zájem umístit v něm Vaše dítě? 

41% rodičů odpovědělo, že o umístění svého dítěte v podnikové školce by měli zájem, 

59% rodičů o umístění svého dítěte v podnikové školce nemá zájem. Mezi nejčastější 

důvody pro umístění dítěte ve firemním zařízení patří: úspora času při doprovodu dítěte 

do a ze školky, školka je blízko zaměstnání, snazší doprava dítěte do školky, protože 

dítě cestuje s jedním z rodičů, rodiče jsou více informováni o dění ve školce, mají 

možnost návštěv dítěte, mohou společně trávit přestávky, oběd. Mezi nejčastější důvody 

proti umístění svého dítěte v podnikové školce patří: současná školka je blízko domova, 

dítě může ze současné školky vyzvedávat více členů rodiny. 

 

Otázka: V čem by tato pomoc v podobě vzniku podnikové školky pro Vás 

představovala? 

Na tuto otázku bohužel odpovědělo pouze 59% rodičů. 30% odpovědí znělo, že by se 

již rodič na rodičovské dovolená rád vrátil do zaměstnání. 20% odpovědí znělo, že 

vznik firemního předškolního zařízení a následné umístění dítěte v něm by pro rodiče 

představoval zlepšení finanční situace, protože rodič by se mohl již vrátit do 

zaměstnání. V dalších 20% odpovědí rodiče uvedli, že jim končí rodičovská dovolená a 

pro své dítě nemají jinou formu hlídání, potřebují své dítě umístit do předškolního 
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zařízení. 20% rodičů uvedlo jiný důvod, kterým je lepší časové uspořádání dne, kdy dítě 

by bylo blíže jejich zaměstnání a doprava dítěte do a ze školky by pak pro rodiče 

nepředstavovala žádný problém. Navíc se rodiče obávají, že rodič z mateřské dovolené 

bude do zaměstnání nastupovat v době, kdy se nejvíce projeví nedostatek míst ve 

školkách, od firemní školky také očekávají vyšší komfort poskytovaných služeb a 

důvodem pro umístění jejich dítěte ve firemní školce je i ten fakt, že se nebudou muset 

obávat pozdních příchodů do zaměstnání, jelikož budou mít dítě na blízku, budou mít 

nad ním vyšší kontrolu. V 10% odpovědí byl uveden důvod, že rodičům nevyhovuje 

současné předškolní vzdělávací zařízení. 

 

Otázka: O jaké služby byste měli u takového firemního zařízení zájem? 

50% rodičů uvítá delší otevírací dobu než u běžných předškolních zařízení, nejlépe od 

5:30 do 17 hod. 33% rodičů by si ve firemní školce přálo zájmové kroužky pro děti 

v podobě výuky cizích jazyků, různých sportovních aktivit, možnosti pobytu dětí venku, 

vycházky pro děti, či biostrava pro děti. 

 

Otázka: Jakou maximální částkou měsíčně jste ochotni přispívat na školné? 

42% rodičů je ochotno zaplatit 500,- Kč měsíčně, 25% rodičů je ochotno zaplatit 300,- 

Kč měsíčně, 25% rodičů je ochotno zaplatit částkou 200,- Kč měsíčně. Zbylých 8% 

rodičů je ochotno přispět částkou 1000,- Kč měsíčně. 

 

Otázka: Jak často by Vaše dítě v případě vzniku podnikové školky toto zařízení 

navštěvovalo? 

54% rodičů by své dítě rádo umístilo v podnikové školce na každý pracovní den, 38% 

rodičů nemá o umístění v podnikové školce zájem. 8% rodičů by rádo začalo pracovat 

nejprve na částečný pracovní úvazek, kdy dítě by ve firemní školce bylo jen pár hodin 

denně, později, kdy by rodič pracoval již na plný úvazek by i předškolní docházka byla 

již standardní, tedy dítě by ve školce bylo po dobu pracovní doby rodiče. 
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Otázka: Pokud by Vaše dítě podnikovou školku navštěvovalo, na jak dlouho by 

každá tato návštěva byla? 

44% rodičů by uvítalo, kdyby jejich dítě mohlo v podnikové školce být umístěno na 

dobu shodnou s pracovní dobou rodiče. 22% rodičů by své dítě rádo umístilo do 

podnikové školky na 9 hodin denně, 22% rodičů preferuje 8hodinovou předškolní 

docházku, zbylých 12% rodičů by uvítalo alespoň 6 hodinovou předškolní docházku. 

 

Otázka: Co je pro Vás prioritní v případě návštěvy Vašeho dítěte ve školce? 

Pro 50% rodičů je nejdůležitější co nejdelší otevírací doba školky, 39% rodičů preferuje 

co nejkratší vzdálenost školky od zaměstnání, pro 5,5% rodičů hraje roli cena školného 

a 5,5% rodičů doplnilo odpověď, že je pro ně nejdůležitější kvalita poskytovaných 

služeb, kvalita stravy a přístup zaměstnanců k dětem. 

 

Diskuze výsledků výzkumu: 

Oslovení rodiče v nadpoloviční většině o vznik firemní školky nemají zájem. Tento fakt 

je zřejmě ovlivněn tím, že závod Kvasiny se nachází v takřka venkovském prostředí, 

kdy většina zaměstnanců skutečně bydlí v malých obcích, kde se mohou s péčí o dítě a 

tím spojeným i doprovodem dítěte do a ze současné školky podělit s širokým okruhem 

rodiny. Pokud je otevírací doba současné školky kratší, než jejich pracovní doba, 

většinou situaci řeší tak, že děti do mateřské školy v ranních hodinách doprovází starší 

sourozenci či prarodiče, odpoledne si již vlastní dítě vyzvedávají sami. V okolí je běžná 

otevírací doba mateřských škol od 7 do 15:30 hod. Jejich rozhodnutí může ovlivňovat i 

fakt, že na stávající školku jsou již zvyklí, v malých obcích znají dobře nejen 

pedagogický personál, ale i ostatní děti a rodiče. Možná se částečně obávají i „něčeho 

nového, neozkoušeného“, stávající školka je pro ně již osvědčená, jelikož ji většinou 

navštěvovali jejich starší děti, sami ji navštěvovali, či prostě pouze chtějí, aby si jejich 

děti zvykly v kolektivu dětí, se kterými pak většinou budou pokračovat při docházce na 

základní školu. Je známo, že děti si svůj kolektiv utváří již v mateřské škole, pokud by 

po dokončení docházky ve firemní školky přešli jejich děti do kolektivu nových dětí na 

základní škole, mohly by se pak vymykat již utvořenému kolektivu, ten by nové dítě 
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nemusel přijmout. Při osobních konzultacích téma vzniku podnikových školek 

s některými rodiči jsem se navíc setkala s názorem: „Vždyť jich bylo, a zrušily se, tak 

proč je obnovovat?“ Bohužel většina těchto rodičů přisuzuje důvod zrušení školek spíše 

politickým vlivům, než samotnému demografickému vývoji, kdy došlo k poklesu dětí, 

tyto školky nebylo možno plně obsadit a tak nutným vývojem situace bylo sloučení 

některých školek a snížení jejich počtu. 

 

Oblast závodu Mladá Boleslav 
 

Otázka: Kolik d ětí předškolního věku máte? 

57% rodičů má jedno dítě předškolního věku, 43% rodičů má dvě děti předškolního 

věku. 

 

Otázka: Věk těchto Vašich dětí: 

27% dětí je ve věku 0 až 3 let, 41% dětí je ve věku 4 až pěti let, 32% dětí je věku šesti a 

více let. 

 

Otázka: Navštěvují Vaše děti alespoň několik dní v týdnu předškolní vzdělávací 

zařízení (např. mateřská škola, jesle)? 

3% dětí navštěvují předškolní vzdělávací zařízení 4 dny v týdnu, zbylých 97% dětí 

navštěvuje toto zařízení 5 dní v týdnu. 

 

Otázka: Pokud navštěvují, vyhovuje Vám otevírací doba tohoto zařízení? 

Všem 100% rodičů otevírací doba zařízení, které jejich děti navštěvují, plně vyhovuje. 

 

Otázka: Pokud Vaše děti předškolní vzdělávací zařízení prozatím nenavštěvují, 

uvažujete o jejich umístění v něm? 
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Všech 100% rodičů, jejichž dítě prozatím žádné předškolní zařízení nenavštěvuje, 

uvažuje o jejich umístění v něm. 

 

Otázka: Jaký je pro Vás důvod umístit dítě v předškolním vzdělávacím zařízení? 

Pro 49% rodičů je důvodem pro umístění svých dětí v předškolním vzdělávacím 

zařízení, aby si dítě zvyklo v kolektivu stejně starých dětí. 29% rodičů uvažuje o 

návratu do zaměstnání, 7% rodičů nemá pro své dítě jiné hlídání (např. formou chůvy, 

babička na hlídání, atd.). 15% rodičů má pro umístění dítěte v předškolním vzdělávacím 

zařízení jiný důvod, nejčastěji ten, že oba rodiče již pracují, případně uvažují o návratu 

do zaměstnání a v neposlední řadě by umístění jejich dítěte v mateřské škole a možný 

návrat do zaměstnání zlepšil finanční situaci rodiny. 

 

Otázka: V případě, že by ve Vašem zaměstnání vzniklo firemní předškolní 

vzdělávací zařízení, měli byste zájem umístit v něm Vaše dítě? 

80% rodičů o umístění dítěte ve firemní školce neprojevilo zájem. 17% rodičů by 

naopak takové zařízení uvítalo, jeho vznik by jejich rodině pomohl. 3% rodičů nevědí, 

zda by o umístění ve firemní školce měli zájem. 

 

Otázka: V čem by tato pomoc v podobě vzniku podnikové školky pro Vás 

představovala? 

Vznik firemní mateřské školky představuje pro 50% rodičů šanci na zlepšení finanční 

situace, jelikož by rodič na rodičovské dovolené mohl nastoupit zpět do zaměstnání. 

10% rodičů pouze touží po návratu do zaměstnání. 40% rodičů má pro umístění dítěte 

ve firemní školce jiný důvod: firemní školka by byla blíže jejich zaměstnání, mohli by 

vynaložit podstatně kratší čas na převoz dítěte do a ze školky, obávají se nedostatku 

míst v současných mateřských školách a také by dítě ve firemní školce umístili za 

předpokladu, že by bylo nižší školné. 

 

Otázka: O jaké služby byste měli u takového firemního zařízení zájem? 
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37% rodičů má zájem o delší otevírací dobu, ve většině případů figuroval preferovaný 

čas od 6 do 17:30 hod. 63% rodičů by uvítalo zájmové kroužky pro děti. Nejčastěji 

zmíněné byly tyto: 13% rodičů má zájem o sportovní aktivity dětí, 13% rodičů má 

zájem o taneční kroužek, 17% rodičů by si přálo kroužek keramiky, 17% rodičů má 

zájem o kroužek výtvarné výchovy, 30% rodičů by preferovalo pro své děti kroužek 

angličtiny, 5% rodičů by mělo zájem o pěvecký kroužek a zbylých 5% rodičů by uvítalo 

kroužek hraní na flétnu. 

 

Otázka: Jakou maximální částkou měsíčně jste ochotni přispívat na školné? 

20% rodičů je ochotno přispívat částkou 0 až 999 Kč. 60% rodičů je ochotno přispívat 

částkou 1 000 až 1 999 Kč, kdy nejčastěji preferovaný příspěvek byl ve výši 1 000 Kč. 

Zbylých 20% rodičů je ochotno hradit školné ve výši 2 000 až 3 000 Kč. 

 

Otázka: Jak často by Vaše dítě v případě vzniku podnikové školky toto zařízení 

navštěvovalo? 

48% rodičů nemá zájem o umístění svých dětí v podnikové školce, 52% rodičů by své 

dítě posílalo své děti do podnikové školky každý den. 

 

Otázka: Pokud by Vaše dítě podnikovou školku navštěvovalo, na jak dlouho by 

každá tato návštěva byla? 

44% rodičů uvedlo, že jejich dítě by v podnikové škole bylo po dobu pracovní doby 

rodiče. 31% rodičů uvedlo, že jejich dítě by podnikovou školku navštěvovalo na 6 až 9 

hodin denně, zbylých 25% rodičů by své dítě v podnikové školce rádo umístilo na dobu 

od 7 do 16:30 hod. 

 

Otázka: Co je pro Vás prioritní v případě návštěvy Vašeho dítěte ve školce? 

Pro 13% rodičů je prioritní cena školného, pro 56% rodičů je prioritní co nejkratší 

vzdálenost do zaměstnání. Pro 13% rodičů je prioritní co nejdelší otevírací doba 

předškolního zařízení. 10% rodičů uvedlo, že je pro ně nejdůležitější přístup pedagogů 
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k dětem, pro 5% rodičů je nejdůležitější spokojenost dítěte a pro 3% rodičů je také 

důležitá spolupráce mateřské školy a rodiny. 

 

Diskuze výsledků výzkumu: 

Vzhledem k tomu, že Mladá Boleslav je poměrně velké město (přibližně 41 tisíc 

obyvatel), mají zde rodiče větší výběr předškolních vzdělávacích zařízení. S tím je 

spojena většinou i delší otevírací doba těchto zařízení, která je ve velkých městech 

velmi obvyklá. Proto jsou i všichni rodiče spokojeny s otevírací dobou současných 

zařízení, která jejich děti navštěvují. Toto ovlivňuje i existence soukromých školek, 

které v drtivé většině tuto otevírací dobu mají skutečně delší a tím i rodičům vyhovující. 

Rodiče, kteří jsou prozatím se svým dítětem stále doma na rodičovské dovolené, chtějí 

v budoucnosti své dítě do mateřské školy umístit. Důvodem pro umístění dítěte 

v mateřské škole je pro ně především to, aby si jejich děti zvykly v kolektivu stejně 

starých dětí. O umístění jejich dětí ve firemní mateřské škole spíše zájem nemají, je to 

především ovlivněno faktem, že mateřské školy bývají zpravidla otevřeny podstatně 

déle, než  v malých městech, či na venkově. Pokud by však jejich dítě firemní školku 

navštěvovalo, výhodu spatřují rodiče především v tom, že se mohou vrátit z rodičovské 

dovolené do zaměstnání dříve, zlepší se finanční situace jejich rodiny. Ve firemní 

školce mají zájem především o různé zájmové kroužky, z nichž s jasnou převahou vítězí 

výuka angličtiny. Na školné jsou ochotni přispívat vyšší částkou, jelikož jsou na toto již 

většinou zvyklí ze soukromých mateřských škol. Pokud by jejich dítě firemní školku 

navštěvovalo, předškolní docházka dětí by byla na každý den po dobu, kdy je rodič 

v zaměstnání. Pro rodiče je nejdůležitější co nejkratší vzdálenost od zaměstnání, což je 

jedním z poslání podnikových školek. 

 

 

Oblast závodu Vrchlabí 
 

V oblasti závodu Vrchlabí výzkum nebyl z důvodu omezených možností proveden. 
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Shrnutí zjištěných informací a závěrečná doporučení 
 

Pro skutečnou a pravdivou vypovídající hodnotu by bylo nutné v rámci výzkumu 

oslovit všechny zaměstnance firmy, kteří jsou rodiči dětí předškolního věku. Jedině tak 

firma může zjistit skutečný zájem rodičů o vznik firemní školky a jejich možnosti, 

především týkající se finanční oblasti a tedy i zjištění částky, kterou jsou ochotny na 

chod takového zařízení přispívat. Lze ovšem říci, že v oblasti závodu Kvasiny, kde je 

absence soukromých školek, rodiče nebudou ochotni přispívat příliš vysokou částkou. 

Stejně tak můžeme usuzovat i o oblasti závodu Vrchlabí, kde se rovněž soukromé 

školky nenacházejí. Soukromé školky však často využívají rodiče dětí v oblasti závodu 

Mladá Boleslav, který je současně ze všech tří závodů největší a zaměstnává tak nejvíce 

zaměstnanců. Navíc jsou soukromé školky pověstné vyšším příspěvkem na školné dětí, 

rodiče jsou zvyklí vydávat proto na předškolní výchovu svých dětí vyšší částku. 

Odměnou je jim skutečně delší otevírací doba soukromých školek, které jsou však 

bohužel většinou od místa výkonu zaměstnání rodičů vzdáleny. 

Nabízí se i otázka, zda ve firemní školce zavést různé zájmové kroužky pro děti. Je 

jasné, že pokud chce firma inkasovat od rodičů vyšší příspěvek, než jaký rodiče platí ve 

státních školkách, musí nabízet skutečně kvalitní služby. Kroužky by vedly učitelky, 

které jsou ve školce zaměstnány. Nebo by vedení kroužků mohla firma zajistit formou 

brigády pro studenty vysokých škol pedagogického zaměření, čímž by těmto studentům 

navíc mohla umožnit i školní praxi, která se velmi obtížně shání. Existence kroužků 

může navíc firemní školce dopomoci k hodnocení České školní inspekce průměrné nebo 

lepší, což je pro firmu pozitivním ve směru vyšší státní dotace. 

Jaká však nastavit kritéria výběru dětí do podnikových školek? Předně je nutno provést 

skutečně důkladný průzkum zájmů, který firmě napoví, s jak velkou kapacitou by měla 

počítat, pokud chce uspokojit všechny zájemce. Pokud však není schopna uspokojit 

poptávku ze strany svých zaměstnanců, musí metody výběru dětí zvážit důkladně, 

jelikož na chodu firmy se velkou měrou podílí i odbory, které v případě nespokojenosti 

jsou schopny vyvolat spoustu nepříjemností a potíží zaměstnavateli. Situaci může řešit 

například rozdělením míst tak, že část míst bude určena pro děti výrobních zaměstnanců 

a část druhá pro děti zaměstnanců managementu firmy. Každá žádost by pak však měla 

být posuzována jednotlivě s přihlédnutím k možnostem žadatele. Mezi tyto možnosti 
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patří předně pracovní doba, kdy pokud zaměstnanec musí pracovat od 6:00 hod a 

většina školek otevírá své dveře předškoláčkům úderem nejdříve půl sedmé hodiny, 

není schopen své dítě do běžných mateřských škol dopravovat. Obzvlášť pokud pro 

firmu pracují oba rodiče dítěte a oba na stejnou pracovní dobu. Stejný příklad je i 

s pracovní dobou zaměstnanců, kteří mají pracovní dobu delší, než je běžná otevírací 

doba mateřských škol, za předpokladu, že takto dlouhou pracovní dobu mají oba rodiče. 

V takovém případě by tito rodiče měli mít přednost před ostatními, kteří pouze chtějí 

mít své dítě na blízku. Obdoba může platit u zaměstnanců, kteří dojíždějí z velké dálky, 

pokud mají o umístění ve firemní školce zájem. Takoví rodiče opět mohou mít 

problémy s otevírací dobou školky, ale také s tím, že pokud jejich dítě například 

onemocní ve školce, nejsou schopni vyzvednout ho v co nejkratším možném čase. 

Vhodnou skupinou mohou být i sociálně slabší zaměstnanci, kterým výrazně pomůže 

dřívější návrat do zaměstnání a také klíčoví manažeři, které je pro firmu obtížné po 

dobu mateřské a rodičovské dovolené nahradit. Zaměstnavatel by neměl navíc ani 

opomenout podmínku, že přednostně by k předškolnímu vzdělávání měly být přijímány 

děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Prvním krokem 

k úspěchu firmy je však skutečně podrobný a důkladný průzkum zájmů - například na 

základě dotazníků. 

Navíc pro nový výzkum doporučuji úpravu stávajícího dotazníku v podobě doplnění 

některých podnětů ze strany rodičů, podílejících se na výzkumu pro potřeby této práce. 

Dále navrhuji vypuštění otevřených otázek, které by bylo dobré nahradit otázkami, kde 

mají rodiče na výběr z určitého intervalu. Tento krok velmi usnadní vyhodnocení 

odpovědí. 

Doporučenou formu nového dotazníků mohou čtenáři nalézt na konci této práce coby 

přílohu č. 2. 

 

3.6 Možný budoucí demografický vývoj 
 

Je statisticky dokázáno, že nejvíce dětí se nyní rodí matkám s datem narození v rozmezí 

let 1976 až 1978, tedy matek, které dosahují v současné době věku 31 – 33 let. Růst 

intenzity plodnosti se rok od roku zrychluje (což dokazuje i Tabulka 1: Vývoj 
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porodnosti v ČR v letech 2003 – 2008 v kapitole 1). Velikost populace roste, vliv na 

tuto skutečnost má i nízká úroveň úmrtnosti. Avšak oživení plodnosti nebude 

pravděpodobně trvat dlouho; předpokládá se, že během pěti let, až odrodí silné ročníky 

žen sedmdesátých let, začne počet živě narozených dětí opět klesat. Není ale 

předpokládán takový pokles živě narozených dětí, jako např. od roku 1989, kdy se 

vlivem snížení úrovně porodnosti snížil počet dětí ve věku 3 – 6 let o více jak 33%. 

Důkazem toho je fakt, že mateřské školy (jak státní, tak i soukromé a církevní) 

navštěvovalo ve školním roce 1989/1990 celkem 395 164 dětí, ve školním roce 

2005/2006 to však bylo pouhých 278 462 dětí. Pokles počtu mateřských škol byl tedy 

logický následek demografického vývoje. Přesný vývoj porodnosti budoucích let je ale 

velmi obtížně odhadnutelný, na porodnost bude mít vliv mnoho faktorů, mezi než patří 

například ekonomický vývoj země, ten je pak ovlivňován například legislativními 

podmínky a další faktory.(8) 

Firmy si musí také uvědomit skutečnost, že pokud se v roce 2008 narodil rekordní počet 

dětí za posledních 6 let, bude největší nedostatek volných míst v mateřských školách až 

za další tři roky, kdy tyto děti začnou navštěvovat mateřské školy. Investice do mateřské 

školy tak není krátkodobou záležitostí, pokud by byl rok 2008 skutečně rekordním 

oproti rokům ostatním, nejvyšší nedostatek volných míst pro děti v mateřských školách 

je tedy předpokládán v roce 2011, navíc tyto místa budou využívána po celou dobu 

školní docházky dětí, tedy minimálně do roku 2014. Pokud se bude i nadále ještě 

několik let porodnost zvyšovat, je nutno počítat s výhledem delším. Pokud se tedy naše 

země potýká s nedostatečnou nabídkou již nyní, musíme si uvědomit, že situace 

s nedostatkem volných míst ve školkách se i nadále ještě několik let bude zhoršovat. 

Nabízející otázku „co s podnikovými školkami v případě většího poklesu porodnosti?“ 

by však měla každá firma zvážit již při rozhodování o realizaci firemní školky. 

V případě poklesu poptávky ze stran rodičů zaměstnanců může uvažovat o oslovení 

zaměstnanců rodičů spolupracujících firem, např. dodavatelských, které si svou vlastní 

firemní školku nemohly dovolit a jsou v blízkém okolí. Firemní školky lze do budoucna 

využívat i například jako centra, kde mohou trávit volný čas starší děti zaměstnanců, 

jako domy dětí a mládeže. Firma je znovu může pronajmout, aby nezůstaly nevyužívané 

– navíc by z nich měla alespoň malý příjem i přesto, že sama je již nevyužívá. 
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3.7 Nejdůležit ější závěry plynoucí z analýzy 
 

Firma Škoda Auto, a. s. má na českém trhu dlouholetou tradici, mezi její silné 

stránky patří především její značka, která je pro většinu jejích klientů zárukou 

spolehlivosti a kvality. Její ekonomická činnost je v současnosti nejvíce ovlivňována 

vývojem ekonomické krize ve světě, firma však svůj boj nevzdává a snaží i za této pro 

všechny negativní situace nezklamat své zákazníky, na trh přichází s novou modelovou 

řadou – vozem Yeti. Pro firmu je v konkurenčním boji koncernů stěžejní udržet si svou 

klientelu a též kmenové zaměstnance, jež jsou velmi důležitým článkem při realizaci 

ekonomické činnosti. Pouze spokojení a loajální zaměstnanci jsou plně výkonní. 

Naopak by měla klást důraz na posílení dodavatelskoodběratelských vztahů a na udržení 

tempa v inovátorství a v oblasti nových designů, technologií. 

V současné poměrně nelehké situaci pro většinu českých firem navíc přichází do 

popředí zájmů firem tzv. sociální odpovědnost, která je důrazně podporována 

zájmy odborových organizací a trendem vyspělých ekonomických zemí. Se sociální 

odpovědností úzce souvisí již zmiňovaná spokojenost a loajalita zaměstnanců firmy, 

kterou se snažil podporovat už například i Henry Ford dostupností vyráběných vozů pro 

zaměstnance Fordových závodů. I v dobách dávno minulých se tak můžeme inspirovat 

možnými nástroji na podporu loajality zaměstnanců. V současnosti je v této oblasti 

velmi diskutovaným téma vznik např. firemních školek a ostatních forem péče o dítě, 

které jsou velmi užitečným nástrojem na pomoc při slaďování rodinného a pracovního 

života zaměstnanců, leč tento krok bohužel prozatím není podporován legislativními 

podmínkami v takové míře, v jaké by bylo tuto cestu třeba podporovat. 

S přihlédnutím k demografickému vývoji můžeme očekávat, že i nadále bude 

pokračovat trend zvýšené úhrnné míry plodnosti. Lze tedy předpokládat, že poptávka ze 

strany rodičů po nabídce různých typů péče o dítě bude i nadále vysoká. Toto je 

způsobeno především potřebami jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany 

zaměstnavatelů. Firmy by v zájmu profesního růstu a nabytých profesních kvalit a 

zkušeností měly umožnit svým zaměstnancům aby si v průběhu péče o malé dítě udrželi 

kontakt se zaměstnáním a mohli se tak dál profesně rozvíjet. Zaměstnanci, kteří si udrží 

profesní kvalifikaci i po dobu péče o dítě, případně si ji ještě více zvýší, nebudou pro 

zaměstnavatele představovat riziko „neefektivní investice“. Poptávka po nabídce 
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různých typů péče o dítě se bude nadále zvyšovat zejména například u vysokoškolsky 

vzdělaných žen, které často nechtějí, nebo si z nejrůznějších důvodů nemohou dovolit 

absolutní přerušení pracovní kariéry po dobu 3 – 4 nebo v případně opakovaných 

porodů i 6 a více let. Různé typy péče o dítě budou vyhledávat ale i rodiče, pro které je 

udržení kontaktu se zaměstnáním důležité například v podobě zlepšení finančního 

zabezpečení rodiny výdělečnou činností - např. v situaci splácení hypotéčního úvěru a 

dalších.(8) 

Firmy tedy stojí před jasným konfliktem – podřídit se novému trendu i za cenu snížení 

zisků firmy, či setrvat v současném stavu a doufat, že zisky nebudou ovlivněny 

nespokojeností zaměstnanců, které v několika následujících letech jistě čeká stav, kdy 

budou mít problémy s umístěním svých dětí v mateřských školách, což pro ně 

v podstatě představuje nutnost absencí v zaměstnání, nemožnost návratu z rodičovské 

dovolené dle svých představ, nesnadná finanční situace a mnohé další negativní faktory, 

které současnou mladou generaci ovlivňují. 

Demografický vývoj několika následujících let ovšem jasně předvídá situaci, kdy 

díky velkému „baby boomu“ posledních let Česko čeká podstatný převis poptávky 

nad nabídkou v oblasti předškolní péče o děti. Průzkum zájmů rodičů navíc 

odhalil, že pro mnoho rodičů je důležité mít svého potomka nablízku, moci 

svobodně se rozhodnout, kdy se vrátit do zaměstnání a také to, že je pro ně důležité, 

aby se jejich děti pohybovali v kolektivu stejně starých dětí. Vzdálenost školky od 

zaměstnání pro ně hraje klíčovou roli v časové organizaci dne, kdy tito rodiče vidí 

úsporu času při přejíždění mezi mateřskou školou a zaměstnáním. Všichni dotázaní 

rodiče využívají mateřských škol pět dní v týdnu, existence firemní školky tak 

nepředstavuje pouze krátkodobou záležitost v podobě docházky dětí na pár hodin 

v týdnu. 

Na tomto místě se nabízí otázka, co s nově vzniklými školkami po opadnutí rekordní 

porodnosti? I tato situace samozřejmě může nastat, což dokládá i demografický vývoj 

minulých let. Založení firemní školky představuje pro firmu určité riziko, to ovšem pro 

firmu představuje i její ekonomická činnost jako taková. Mezi snahy firem by tak mělo 

patřit budování takových prostor, které lze v budoucnosti využívat multifunkčně. 
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4 Návrh podnikatelského plánu 
 

Smyslem sestavení podnikatelského plánu pro založení podnikové školky je seznámit 

čtenáře s možnými variantami, jak firma může pomoci řešit situaci svých zaměstnanců 

v oblasti předškolní péče o jejich děti. Čtenář se může seznámit s pozitivními i 

negativními stránkami možných variant řešení, seznámí se se současnou legislativou, 

která upravuje podmínky pro jednotlivá řešení. Podnikatelský plán porovnává jednotlivé 

varianty, které se pro firmu nabízejí. Firma si následně, po zvážení všech legislativních i 

finančních aspektů, na základě finančního plánu jednotlivých variant sama může zvolit 

tu, která je pro ni nejpřijatelnější. Název tento podnikatelský plán získal z prvotního 

předpokladu, že pro tak velkou firmu, kterou firma Škoda Auto, a. s. je, může být 

varianta vzniku podnikové školky zajímavým podnětem. Smyslem této práce však je 

zjistit, zda je vznik firemní školky pro firmu právě tou nejvýhodnější variantou a zda se 

vůbec vyplatí firmě do takového projektu investovat. 

 

4.1 Organiza ční plán 
 

Tato práce je zaměřena především na možnost vzniku podnikové školky, proto i my se 

zaměříme nyní na organizaci takového zařízení. Kromě toho, pokud by se firma 

rozhodla na základě předkládaných údajů řešit současnou situaci s předškolní péčí o děti 

svých zaměstnanců jinou formou, například příspěvkem rodičům, není v takovém 

případě potřeba žádná organizační struktura. 

Péče o děti ve věku do šesti let je velmi náročná. Pro děti je tento věk velmi důležitým 

obdobím v celém životě, protože právě v tomto období si osvojují základní návyky, 

vyvíjejí se, utváří se jejich osobnost. Proto by právě v tomto období měli na děti působit 

odborníci, poskytované služby v oblasti „vzdělávání“ by měly být jednoznačně kvalitní. 

O vzdělávání jako takovém však u těchto malých dětí prozatím nemůže být řeč, jde 

spíše o to působit na ně správným směrem, pomáhat jim zvládat každodenní činnosti a 

rituály, naučit je, aby tyto činnosti pro ně byly každodenní samozřejmostí. Pro 

neprofesionální přístup není při péči o dítě předškolního věku místo. Snahou firmy by 

mělo být poskytovat v oblasti péče o děti v rámci firemní školky špičkovou péči. 
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Pracovníci, kteří budou pro správný chod firemní školky přijímáni, by měli být 

podrobeni osobnímu pohovoru, stejně tak, jako je tomu při přijímání ostatních 

pracovníků, kteří se svou prací podílejí na činnosti firmy. Personalista, který pohovor 

bude vést, by se měl zaměřit nejen na pracovní předpoklady uchazeče, pohovoru by měl 

věnovat i svůj instinkt. Vhodný kandidát by měl k práci s dětmi přistupovat nejen jako 

k pouhé práci, měl by mít své osobní zaujetí, přirozený talent jednat s dětmi, musí být 

schopen získat si důvěru dětí. Kvalita poskytovaných služeb by neměla být 

kontrolována pouze Českou školní inspekcí a rodiči, kvalitu by měl namátkovými 

kontrolami prověřovat i zaměstnavatel. Samotná organizace firemní školky by měla 

probíhat na následujícím principu: řídící činnosti by měl zastávat ředitel, případně 

ředitelka firemní školky. Tato osoba by měla působit především jako spojovací článek 

mezi vnitřním a vnějším prostředím firemní školky. Řídící osoba je přímo nadřízenou 

osobou pedagogickým pracovníkům a pracovníkům ostatním, které se též starají o 

správné fungování firemní školky. Může se jednat například o kuchařky či pokojské. 

Firemní školka by měla působit jako samostatná divize v rámci organizační struktury 

firmy. Nyní si ukažme znovu organizační strukturu firmy, rozšířenou o divizi firemní 

školy. Protože již organizační struktura firmy byla již dříve uvedena, nyní si ji ukážeme 

již ve zjednodušené verzi: 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 - Nová (zjednodušená) organizační struktura firmy 
 

Pro firemní školku s kapacitou 50 dětí bude firma potřebovat celkem 4 pedagogické 

pracovníky – vždy pro jednu třídu (za předpokladu že jsou třídy rozděleny na 2x 25 

dětí) dva pedagogické pracovníky. Na jednu směnu připadá na jednu třídu jeden 
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pedagogický pracovník. Pokud bude v nabídce služeb firemní školky i pobyt dětí venku, 

například procházky do přírody atp., musí být účastni oba tito pracovníci, aby nebyl 

porušen limit maximálního povoleného počtu dětí, připadající na jednoho pedagoga. Na 

úklid by měla firma zaměstnat 1 – 2 pokojské na úklid. Není zde ovšem podmínka 

přijetí nových, pokud má dostatečný počet stávajících, které zajišťují úklid kanceláří. 

Co se přípravy stravy týká, je v režii firmy, kolik pracovníků na zajištění přípravy 

stravy firemní školce přidělí. Zde doporučuji, protože hygienické nároky na kuchyň jsou 

velmi vysoké, zajistit stravu například formou nákupu služeb od externího dodavatele. 

Této role by se mohla ujmout společnost EUREST, která zajišťuje stravné i pro firmu 

Škoda Auto. 

 

4.2 Marketingový plán 
 

Před samotnou realizací jakéhokoli projektu se firma musí nejprve zaměřit na vnitřní a 

vnější marketingové faktory, které její ekonomickou činnost ovlivňují. V rámci 

vnitřních marketingových faktorů se musí zaměřit především na své silné a slabé 

stránky. Mezi silné stránky firmy Škoda Auto, a. s. patří především zavedené jméno a 

značka firmy, kvalita vyráběných vozů, spokojení zaměstnanci či dlouholeté zkušenosti. 

Jako slabé stránky firmy mohou někteří zákazníci považovat například cenu nabízených 

vozů. Firmu dále ovlivňují vnější faktory, označované jako příležitosti a hrozby. 

Všeobecně platí, že každá příležitost může být pro firmu současně i hrozbou, záleží na 

příznivosti vývoje faktorů, obklopujících firmu. Můžeme za ně považovat například: 

legislativní změny, vývoj ekonomické situace země, politická situace země, nové 

technologie či trendy v automobilovém průmyslu. Vzájemné působení těchto faktorů 

nejlépe zobrazuje SWOT analýza, jejíž kompletní podobu nalezneme v kapitole 3.1.7 

této práce. 

Velmi důležité je též uvědomění si kontrastu našich cílů, možností při jejich dosahování 

a také zdrojů, kterých budeme muset při realizaci využít. I tyto faktory patří mezi 

vnitřní faktory. Prvotním cílem každé firmy by vždy mělo být především uspokojení 

zákazníka, neboť spokojený vracející se zákazník je nejlepším nástrojem, kterak 

uspokojit podnikové cíle, v jejichž čele stojí zisk. Mezi cíle firmy by ale také měl patřit 
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spokojený zaměstnanec, bez něhož by nebylo možné realizovat ekonomickou činnost, 

případně v menší míře. Jednou z možností, jak dosáhnout spokojených zaměstnanců, je 

sociální odpovědnost zaměstnavatele. Tato sociální odpovědnost může mít podobu 

pomoci zaměstnavatele při řešení rodinné situace svých zaměstnanců. Možnými nástroji 

mohou být:  

• Peněžní příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci za účelem využití jakékoliv 

mateřské školky, 

• úhrada nákladů na pobyt dítěte zaměstnance v mateřské škole provozované 

jinými subjekty než zaměstnavatelem, 

• vznik firemní školky. 

Důležitou roli v rozhodování zaměstnavatele hrají jeho finanční zdroje. Od jejich výše 

se odvíjí výběr konkrétní možné varianty. Rozhodování o výběru správné varianty 

velmi usnadní Finanční plán. Důležitou roli při realizaci plánů firmy hrají zákazníci, 

kteří budou službu využívat a také přístup konkurentů. Tyto faktory patří mezi faktory 

vnější, spolu s makroprostředím působícím na firmu, kam můžeme dále zařadit 

například i faktory sociální, politické a ekonomické). Zákazníky v případě pomoci 

zaměstnavatele při řešení rodinné situace svých zaměstnanců jsou jeho vlastní 

zaměstnanci – rodiče. Je proto velmi důležité provést důkladný průzkum jejich zájmů, 

firma má výhodu při jejich oslovování, které není tolik složité, jako při výzkumu 

vnějších zákazníků. Postoj konkurence též ovlivňuje rozhodování: Pokud konkurence 

již má nástroje, kterými pomáhá svým zaměstnancům, je ve vlastním zájmu firmy 

konkurenci napodobit. Pokud však konkurence je prozatím vůči trendům imunní, může 

se realizace některé z variant (především vznik firemní školky) stát konkurenční 

výhodou firmy. Makroekonomické faktory firma ovlivnit nemůže, nezbývá jí, než se 

jim přizpůsobit. 

Na základě předešlých analýz je již firma schopná zvolit správnou variantu řešení 

rodinné situace zaměstnanců. Uvažujme nyní, že firma na základě výsledků finančního 

plánů zvolí variantu vzniku firemní školky, u které bude usilovat o zápis do školského 

rejstříku. Pokud firma učiní rozhodnutí a zvolí pro ni nejvýhodnější variantu, měla by 

před dalšími kroky provést další analýzu, ve které si vytyčí postupy a metody, jak dále 

postupovat. Komplexním řešením může být analýza nazvaná 4P marketingu. 
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Price – cena 

Cena, inkasovaná za služby poskytované zaměstnancům, je zcela v režii firmy. Firma se 

svobodně může rozhodnout, zda bude či nebude požadovat finanční spoluúčast 

zaměstnanců. Zřízení firemní školky je však velmi nákladná záležitost a sebemenší 

příspěvek zaměstnance může firmě snížit finanční náročnost investice. Než však stanoví 

konkrétní výši, musí provést průzkum zájmů zaměstnanců, zda jsou ochotni finančně 

přispět a v jaké výši. Nejlepším nástrojem je navrhnout určité finanční meze, mezi 

kterými si zaměstnanci volí – například: méně jak 1 000,- Kč, 1 000 – 2 000 Kč, více 

jak 2 000 Kč. Pokud by firma stanovila cenu vyšší, než jsou zaměstnanci ochotni 

zaplatit, mohou ztratit zájem o umístění svých dětí ve firemní školce. V takovém 

případě by zřízení firemní školky ztratilo svůj smysl, kapacita firemní školky by zůstala 

nenaplněna a vznik by se pro firmu stal nevýhodným. 

Product – produkt 

Na kvalitě produktu závisí zájem o něho. Protože se jedná v tomto případě o předškolní 

vzdělávání dětí, které jsou v drtivé většině ve věku 3 až 6 let, měla by pro firmu být 

kvalita předškolní péče o děti na prvním místě. Dítě ve věku 3 až 6 let prochází jednou 

z nejdůležitějších etap svého života, kdy si osvojuje základní zvyky, utváří se jeho 

osobnost, proto by o děti měly pečovat ve firemní školce profesionálové, kteří jejich 

vývoj podpoří správným směrem. Kvalitu produktu může firma podpořit možností 

zájmových kroužků pro děti, při kterých se dále rozvíjí jejich osobnost. Z průzkumu 

vyplývá, že velká spousta rodičů má o možnost zájmových kroužků pro své děti velký 

zájem. Zájmové kroužky mohou odhalit talent či nadání některých dětí pro konkrétní 

činnost, a tento talent pak může být dále náležitě rozvíjen. Ve velkých městech navíc 

skutečnost, že děti mají více koníčků, má pozitivní vliv na snížení dětské kriminality, 

děti nevyrůstají na ulici, ale mají různorodé činnosti, které vyplňují jejich volný čas. 

Navíc fakt, že firma ve své firemní školce nabízí možnost něčeho nadstandardního, je 

pro rodiče impulzem k umístění svého dítěte právě do takové školky. Své dítě mají 

navíc velmi blízko, což je jedním z hlavních smyslů vzniku firemních školek. 

Place – místo prodeje 

Místo je jedním z nejdůležitějších faktorů, proč jsou firemní školky pro firmy tak 

důležité. Firemní školka by měla být umístěna buď přímo v objektu firmy, či v nedaleké 
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blízkosti, záleží na možnostech pro splnění hygienických norem. Pokud si 

zaměstnavatel nemůže dovolit zřídit firemní školku přímo v závodě (například chybí 

vhodný objekt, místo pro novostavbu a další), měl by ji umístit v těsné blízkosti závodu 

a to tak, aby zaměstnanci mohli tuto vzdálenost mezi zaměstnáním a školkou 

překonávat co nejsnáze a mít tak své dítě nablízku. Pokud se na místo zaměříme 

z hlediska kvality nabízených služeb, mělo by toto místo být bezpečné, čisté, na 

klidnějším místě a s možností kontaktu dětí s přírodou, zelení. 

Promotion – propagace 

Propagace jako taková není v případě podnikových školek nutná v takové míře, jako 

když se firma chystá umístit na trh nový produkt. Klíčová skupina – tedy zaměstnanci 

firmy coby zákazníci, budou o vzniku firemní školky informováni již samotným 

průzkumem, informace by však zaměstnancům měly být dostupné i v rámci proudu 

interních informací. Firma může navíc v rámci konkurenčního boje propagovat, že jako 

jeden z mála zaměstnavatelů nabízí svým zaměstnancům možnost umístit své dítě ve 

firemní školce, propagace pomocí reklamy ve veřejných sdělovacích prostředcích je 

však dost nákladná. Je to stejné, jako v případě existence Zaměstnanecké pojišťovny 

Škoda – ta je zaměstnanci hojně využívána, ovšem propagována firmou a prezentována 

formou reklamy není. 

 

4.3 Finanční plán 
 

Je nejdůležitější částí celého podnikatelského plánu. Finanční plán ovlivňuje 

rozhodování manažerů, kteří o realizaci projektu rozhodují. Též ovlivňuje i rozhodování 

investorů, zda svůj kapitál propůjčí k investici, nebo naopak zda je pro ně investice 

příliš riziková. Tento podnikatelský plán uvádí finanční náročnost variant, které se pro 

firmu v oblasti pomoci zaměstnancům v předškolní péčí o jejich děti, nabízejí. 
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4.3.1 Možnosti ve financování jednotlivých variant řešení v oblasti 
předškolní pé če 

 

Rozhodnutí zřídit firemní školku je pro firmu velmi závažným krokem. Jedním 

z důvodů, proč se prozatím firmy zřízení podnikových školek brání, jsou finance. Ty 

jsou většinou pro firmy velmi omezené, většina firem v období ekonomické krize své 

výdaje omezuje pouze na nejnutnější, firmy se snaží ušetřit, kde se jenom dá. Účinným 

nástrojem, který by firmám mohl pomoci zmírnit finanční zátěž, jsou jistě dotace státu, 

případně Evropského sociálního fondu. Podmínky, které firmy musí pro jejich získání 

splnit, jsou však velmi složité. Pokud se firma chce pokusit dotaci získat, měla by se 

zaměřit především na operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, kterou ve svých 

programech nabízejí strukturální fondy Evropské unie. Tento program zahrnuje 6 

prioritních os, které jsou rozděleny na logické celky, ty dále obsahují různé oblasti 

podpor. Najdeme mezi nimi mimo jiné např. i Sociální integraci a rovné příležitosti, 

jinak také prioritní osu 3. Tato podpora je určena například pro poskytování sociálních 

služeb a podpora dalších nástrojů, které vedou k sociálnímu začleňování a k prevenci 

sociálního vyloučení, nediskriminačního přístupu a další. Každá firma si však musí 

uvědomit, že i zdroje fondů Evropské unie jsou omezeny. Evropská unie ze svých fondů 

na tuto osu vyčlenila 398,6 mil. €. A konkurence firem o dotace je veliká.(26) 

Dalším faktorem, který ovlivňuje rozhodnutí firmy, je počet zaměstnanců, kteří jsou 

rodiči dětí věkové skupiny 3 – 6 let (předpokládejme, že firma se prozatím rozhodla 

provádět pouze živnost Mimoškolní výchovy a vzdělávání) a dále je pro firmu velmi 

důležitý průzkum zájmu rodičů o podnikovou školku. Z provedeného průzkumu firma 

získá informace, zda rodiče mají zájem umístit své dítě do firemní školky a dále počet 

zájemců o firemní školku. 

Získáním informací o počtu zájemců se firmě nabízí tato možná rozhodnutí: 

• Poskytnout zaměstnancům pouze peněžní příspěvek za účelem 

využití jakékoliv školky, 

• Uhradit náklady na pobyt dítěte zaměstnance v jakékoliv mateřské 

škole, 

• Zřídit pro zaměstnance tzv. „Miniškoku“,  
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• Zřídit pro své zaměstnance Firemní školku. 

• Rozhodnutí, zda zřizovanou firemní školku zapsat do školského 

rejstříku, či zda ji do školského rejstříku nezapisovat. 

 

4.3.2 Financování jednotlivých variant řešení v oblasti p ředškolní 
péče 

 

Nyní si názorně ukažme výhody a příkoří jednotlivých variant. Názornou ukázku 

zaměřme na předpokládaný počet 50 dětí, na které bychom buď jako zaměstnavatel 

přispívali, nebo je umístili přímo v naší podnikové školce. Pro variantu vzniku firemní 

školky však uvádím, že se jedná pouze o přibližný a neodborný odhad, vzhledem 

k faktu, že nedisponuji potřebným vzděláním především v oblasti stavebnictví. Navíc 

odborně specializované stavební firmy zdarma tak rozsáhlý projekt nekonzultují. Odhad 

je proveden na základě dostupných informací realitních a developerských firem, 

s přihlédnutím k obvyklé ceně pozemků a k ceně stavebních prací za předpokladu, že 

stavební práce provádí externí firma. V ceně stavebních prací je již zahrnuto vybavení, 

které je pevně spojeno se stavbou (sanitární technika, vestavěné skříně a další). Nyní již 

jednotlivé varianty řešení. 

 

Poskytnout zaměstnancům peněžní příspěvek za účelem využití jakékoliv školky 

Zaměstnavatel se rozhodl pro řešení situace s umístěním dětí svých zaměstnanců tak, že 

bude přispívat zaměstnancům částkou 2000 Kč měsíčně, tato částka je určena ke krytí 

mnohdy vyššího školného, než ve státem zřizovaných školkách. Aby se nedopustil 

diskriminace, musí přispívat všem svým zaměstnancům, ať už jejich dítě navštěvuje 

jakékoli zařízení (tedy jak státní, tak soukromé). 

50 dětí * 12 měsíců * 2 000,- Kč = 1 200 000 Kč  

1. Hrazeno z nákladů firmy: 

Pro zaměstnavatele příspěvek představuje výdaj počítaný takto: 

1 200 000 * 0,8 = 960 000 Kč (= náklady po zdanění) 
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1 200 000 * 0,345 = 414 000 Kč (= hrubá platba pojištění) 

414 000 * 0,8 = 333 200 Kč (náklady na sociální a zdravotní pojištění hrazené 

zaměstnavatelem) 

∑ nákladů = 1 291 200 Kč (= náklady po zdanění) 

 

Pro zaměstnance představuje příspěvek peněžní příjem počítaný takto: 

2 000 * 0,11 = 220 Kč (odvod pojistného zaměstnancem) 

2 000 * 0,345 = 690 Kč (odvod pojistného zaměstnavatelem) 

2 000 + 690 = 2 690 Kč (= základ daně) 

2 690 * 0,15 = 404 Kč (= daň) 

2 000 – 220 – 404 = 1 376 Kč (= příspěvek zaměstnavatele po zdanění za 

předpokladu, že zaměstnanec neuplatňuje žádné slevy a bonusy) 

 

2. Hrazeno z fondu kulturních a sociálních potřeb 

Výdaj zaměstnavatele: 2 000 * 50 * 12 = 1 200 000 Kč 

Peněžní příjem zaměstnance: 2 000 Kč 

 

Úhrada nákladů na pobyt dítěte zaměstnance v jakékoliv mateřské škole 

Zaměstnavatel se rozhodl, že bude hradit mateřským školám poskytnuté služby jeho 

zaměstnancům. Cena těchto poskytnutých služeb odpovídá výši příspěvku 2 000 Kč na 

jedno přijaté dítě. 

Výdaj zaměstnavatele: 1 200 000 Kč 

Nepeněžní příjem zaměstnance: 2 000 Kč 
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Zřídit pro zaměstnance tzv. „Miniškoku“ 

Protože Miniškolku lze zřídit pro maximálně 4 děti předškolního věku a zřízení více 

takových miniškolek v rámci jedné firmy tak, aby pokryly celkovou poptávku ze strany 

rodičů ve výši 50 dětí , je zcela neefektivní, nebudeme o této variantě dále uvažovat. 

 

Zřídit pro své zaměstnance Firemní školku 

Nyní musí firma rozhodnout, zda je pro ni výhodnější varianta rekonstrukce stávajících 

prostor, či bude lepší řešit situaci výstavbou úplně nové stavby (tzv. „Na zelené louce“). 

V rámci rekonstrukce stávajících prostor musí mít objekt, které je vůbec pro potřeby 

školky možno upravit. Takový objet by samozřejmě měl být v těsné blízkosti závodu 

firmy, případně přímo v areálu závodu. Musí zohlednit v prvním případě nároky na 

hygienické normy předškolního vzdělávacího zařízení, ať už uvažuje o zápisu své 

školky do rejstříku škol, či nikoliv. Ačkoli v rámci řešení situace školkou nezapsanou ve 

školském rejstříku nejsou hygienické normy tolik přísné, musí si uvědomit, že obě 

varianty vyžadují oplocení objektu, aby dětem nehrozilo při pohybu v areálu školky 

nebezpečí úrazu, objekt by měl mít vlastní venkovní hřiště. Schůdné řešení se nabízí 

v podobě rekonstrukce objektů bývalých firemních školek, které po jejich zrušení byly 

ve velké většině sice přebudovány například na zdravotní střediska a tak podobně, jsou 

však stále většinou ve vlastnictví firmy Škoda Auto, mnohdy navíc nejsou využívány 

plně. Firma by musela ukončit nájemní smlouvy s pronajímateli, ovšem většinou tyto 

prostory stále splňují některé podmínky – dostatek prostoru na venkovní hřiště, možnost 

oplocení a především minimální vzdálenost od areálu závodů. Pokud však toto firma 

není schopná zajistit, musí se podrobit variantě dražší – a to vybudování nové stavby 

pro potřeby firemní školky. Finanční náročnost obou variant si ukážeme nyní (znovu 

upozorňuji, že se jedná o mnou provedený neodborný odhad). Všechny dále uvedené 

ceny jsou včetně DPH: 

Výdaje na po řízení 
Položka Výstavba Rekonstrukce 
Cena stavby 7 000 000 Kč 3 000 000 Kč 
Vnitřní vybavení 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 
Venkovní vybavení 700 000 Kč 700 000 Kč 
Vstupní cena investice 8 700 000 Kč 4 700 000 Kč 
 

Tabulka 9 - Výdaje na pořízení firemní školky výstavbou a rekonstrukcí 
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Cena stavby je uvedena včetně ceny pozemku a pevně spojeného vybavení s budovou 

(např. dveře, vestavěný nábytek, sanitární techniky aj.) Vnitřním vybavením je myšleno 

vybavení ostatním nábytkem, koberce, školní pomůcky s delší dobou použitelnosti atd. 

Venkovním vybavením je myšleno oplocení objektu a vybavení dětského hřiště. 

Vstupní cena investice pak představuje sumu předešlých položek. Firma se může 

pokusit získat navíc dotaci z Evropského sociálního fondu, ze které by alespoň částečně 

mohla pokrýt výstavbu firemní školky. Konkrétní výši této dotace ovšem nelze pouhým 

odhadem zjistit, proto s ní v našem případě není nijak počítáno. Firma se o její získání 

může pokusit, Evropský sociální fond ovšem nemůže zaručit její získání. 

 

Náklady na provoz s kapacitou 50 d ětí 
Položka Výstavba Rekonstrukce  
Strava 12 000 000 Kč 12 000 000 Kč 
Odpis budovy 1 214 000 Kč 60 000 Kč 
Odpis vybavení 425 000 Kč 425 000 Kč 
Energie 150 000 Kč 150 000 Kč 
Mzdy 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 
Ostatní 180 000 Kč 180 000 Kč 
Celkové ro ční náklady na provoz 16 969 000 K č 15 815 000 Kč 

 
Tabulka 10 - Roční náklady na provoz firemní školky s kapacitou 50 dětí pro variantu výstavby a 
rekonstrukce 
 

Náklady na stravu dětí vycházejí z předpokladu, že cena stravy pro jedno dítě na den je 

ve výši 100 Kč, násobeno počtem 50 dětí a 240 dní (předpoklad, že firemní školka 

během víkendů, státních svátků a celozávodní dovolené bude uzavřena). Odpis budovy 

představuje účetní odpis za jeden rok (celková doba odepisování budovy je 30 let), 

odpis vybavení představuje účetní odpis vnitřního i venkovního vybavení za jeden rok 

(celková doba odepisování vybavení je 4 roky). Pojmem energie je myšlena platba za 

plyn, elektriku a vodu. Mzdy jsou v celkové roční výši mezd pedagogických i 

pomocných pracovníků, kteří se podílejí na chodu firemní školky. Položka ostatní 

zahrnuje učební pomůcky, pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, ostatní 

nákup materiálu, cestovné, poštovní služby, služby telekomunikační a 

radiokomunikační, služby školení a vzdělávání pracovníků firemní školky, služby 

peněžních ústavů, povinné ručení aj. Nyní si ukažme výnosy firmy z provozu firemní 

školky: 
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Výnosy z provozu firemní školky s kapacitou 50 d ětí 

Položka 

FŠ zapsaná 
do 

školského 
rejst říku 

FŠ 
nezapsaná 

do 
školského 
rejst říku 

Státní dotace 1 124 880 Kč 0 Kč 
Příspěvek od rodičů 600 000 Kč 600 000 Kč 
Celkové ro ční výnosy z provozu 1 724 880 Kč 600 000 Kč 

Tabulka 11 - Výnosy firmy z provozu firemní školky s kapacitou 50 dětí za předpokladu, že firma 
získala státní dotaci ve výši 60% z normativu 
 

Státní dotace vychází z roční výše normativu poskytovaného na 1 dítě ve věku 3 až 5 let 

ve výši 60%, násobeného dále celkovým počtem dětí, v našem případě 50. Snahou 

každé firmy by mělo být, aby její firemní školka získala hodnocení Českou obchodní 

inspekcí s průměrným, nebo lepším hodnocením. V takovém případě by státní dotace 

byla poskytována ve výši 100%. Výnosy z provozu firemní školky s kapacitou 50 dětí 

by pak byly následující: 

 

Výnosy z provozu firemní školky s kapacitou 50 d ětí 

Položka 

FŠ zapsaná 
do 

školského 
rejst říku 

FŠ 
nezapsaná 

do 
školského 
rejst říku 

Státní dotace 1 874 800 Kč 0 Kč 
Příspěvek od rodičů 600 000 Kč 600 000 Kč 
Celkové ro ční výnosy z provozu 2 474 800 Kč 600 000 Kč 

Tabulka 12 - Výnosy firmy z provozu firemní školky s kapacitou 50 dětí za předpokladu, že firma 
získala státní dotaci ve výši 100% z normativu 
 

Položka příspěvek rodičů v obou tabulkách (Tabulka 11 a tabulka 12) zahrnuje sumu 

příspěvků rodičů ve výši 1 000 Kč měsíčně na jedno dítě. Cena obsahuje též příspěvek 

na stravné dětí. Tato částka je sice nepatrně vyšší, než je běžný příspěvek ve školkách 

zřizovaných státem, je ovšem nižší, než běžný příspěvek ve školkách soukromých, 

navíc tato částka vyplynula z výše uvedených výsledků průzkumu jako částka, kterou je 

ochotna většina rodičů akceptovat. Je samozřejmě na uvážení firmy, zda bude příspěvek 

od rodičů požadovat, či ne. Je však nutno uvědomit si, že financování firemní školky je 

pro firmu už tak nákladné, příspěvek od rodičů je tedy pro firmu žádoucí. 



86 

A nyní již samotné porovnání výhodnosti jednotlivých variant, kdy firma zvažuje 

výstavbu či rekonstrukci firemní školky a uvažuje o jejím zapsání či nezapsání do 

školského rejstříku: 

 

Porovnání výhodnosti jednotlivých variant v K č 

FŠ zapsaná do školského rejst říku 

60% podíl z normativu 100% podíl z normativu 

FŠ nezapsaná do 
školského rejst říku Položka 

Výstavba Rekonstrukce  Výstavba Rekonstrukce  Výstavba Rekonstrukce  

Výnosy z provozu 1 724 880 1 724 880 2 474 800 2 474 800 600 000 600 000 

Náklady na provoz 16 969 000 15 815 000 16 969 000 15 815 000 16 969 000 15 815 000 

Odpočet DPH 0 0 0 0 -3 110 110 -2 890 850 

Hrubý zisk/ztráta -15 244 120 -14 090 120 -14 494 200 -13 340 200 -13 258 890 -12 324 150 

Daň -3 048 824 -2 818 024 -2 898 840 -2 668 040 0 0 

Čistý zisk/ztráta -12 195 296  -11 272 096 -11 595 360 -10 672 160 -13 258 890 -12 324 150 
Tabulka 13 - Porovnání výhodnosti jednotlivých variant 

 

Výnosy z provozu jsou zde opět sumou státní dotace a příspěvku rodičů, v jednotlivých 

variantách se liší tím, zda se jedná o školku zapsanou do školského rejstříku, či 

nezapsanou školku do školského rejstříku a zda školce zapsané do školského rejstříku 

byla poskytnuta státní dotace ve výši 60% nebo 100% z normativu. Náklady na provoz 

jsou zde opět výše uvedené celkové náklady na provoz, obsahující náklady na stravné, 

odpisy, náklady na mzdy, energii a další. Odpočet daně z přidané hodnoty může provést 

firma pouze v případě, že se jedná o školku nezapsanou do školského rejstříku, 

v případě mateřské firemní školy zapsané do školského rejstříku se jedná o plnění 

osvobozená bez nároku na odpočet daně z přidané hodnoty. Hrubý zisk či ztráta je 

rozdílem výnosů a nákladů realizovaných v rámci provozu firemní školky, v případě 

firemní školky nezapsané do školského rejstříku firma navíc odečítá rozdíl daně 

z přidané hodnoty na vstupu a na výstupu. Daní je míněna daň z příjmů, která činí 20% 

z hrubého zisku či ztráty. Čistý zisk nebo ztráta je pak rozdílem hrubého zisku či ztráty 

a daně z příjmů. Můžeme také říci, že čistý zisk nebo ztráta jsou skutečně vynaložené 

finanční prostředky, které firma musí vynaložit na 1 rok provozu firemní školky. 

Na základě porovnání výhodnosti všech možných variant vzniku firemní školky 

vyplynulo, že pro firmu je nejvíce výhodná varianta vzniku firemní školky zapsané 

do školského rejstříku, u které se firma bude v rámci státní dotace snažit získat 100% 
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podíl z normativu. Obecně lze říci, že pro firmu je nejvýhodnější varianta firemní 

školky zapsané do školského rejstříku, kdy je firemní školka realizována formou 

rekonstrukce určitých stávajících prostor, které pouze přizpůsobí pro potřeby firemní 

školky. Nejdražší variantou pro firmu je vznik firemní školky, která nebude zapsána do 

školského rejstříku. Je však nutno uvědomit si, že existence firemní školky pro firmu 

představuje výhody spíše sociálního charakteru, finančně je měřitelná výkonem svých 

zaměstnanců. Rozhodně nemůže být řeč o realizaci zisku z provozu firemní školky. Ta 

naopak pro firmu představuje snížení zisku z její hlavní ekonomické činnosti. 

 



88 

5 Harmonogram implementace 
 

Realizace projektu firemní školky představuje od prvotních úvah o zřízení po zahájení 

samotného provozu spoustu času. Ten můžeme rozložit na jednotlivé fáze, které dále 

podrobně rozebereme. Nejprve bych však ráda uvedla, že nedisponuji odbornými 

znalosti v oblasti stavebnictví a další znalosti, časový harmonogram je tedy pouhým 

odhadem, na který při samotné realizaci působí spousta faktorů, které mohou 

jednotlivou dobu potřebnou k realizaci jednotlivých částí změnit, ať už urychlit, či 

zpomalit. Mezi jednotlivé fáze realizace projektu patří především: 

• Fáze 1: Rozhodnutí firmy, že je ochotna a finančně schopna firemní školku 

vybudovat – termín provedení: 1 týden, 

• Fáze 2: Výběr klíčových pracovníků zodpovědných za celý projekt – termín 

provedení: 2 týdny, 

• Fáze 3: Výběr cílové skupiny zaměstnanců, u kterých bude proveden průzkum – 

termín provedení: 1 týden, 

• Fáze 4: Důsledný průzkum zájmů zaměstnanců – termín provedení: 4 týdny, 

• Fáze 5: Sběr dat – termín provedení: 1 týden, 

• Fáze 6: Analýza dat – termín provedení: 3 týdny, 

• Fáze 7: Vyhodnocení a vyvození závěrů – termín provedení: 2 týdny, 

• Fáze 8: Příprava projektu (oslovení a výběr stavební firmy, jednání o projektu se 

stavební firmou, dohodnutí obchodních podmínek, podpis smlouvy) – termín 

provedení: 10 týdnů, 

• Fáze 9: Realizace projektu – termín provedení: 30 týdnů, 

• Fáze 10: Kolaudace – termín provedení: 1 týden, 

• Fáze 11: Zahájení provozu. 

Snahou firmy by mělo být, pokud se firemní školku rozhodne zrealizovat, všechny 

jednotlivé fáze stihnout v co nejkratším možném termínu, aby výhod z tohoto 

rozhodnutí mohla využívat co nejdříve. Navíc celková doba realizace projektu ovlivňuje 
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i další faktor: při zvyšující se porodnosti objem neuspokojených žádostí o umístění dětí 

v mateřských školách. Celková odhadnutá doba realizace projektu je 55 týdnů, tedy 

zhruba jeden rok. 

Tyto jednotlivé fáze nyní zaznamenejme na časovou osu: 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 - Harmonogram implementace 
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6 Závěr 
 

Firmy v dnešním světě musí svou činnost podřizovat velkému množství trendů a vlivů, 

které na ně při jejich ekonomické činnosti působí. Trendy ovlivňující firmy se odvíjí 

většinou od odvětví, ve kterém firma působí. Mohou mít podobu používaných 

technologií ve výrobě, významný je například trend, který klade důraz na ekologickou 

šetrnost, patří sem také například design, který velmi často ovlivňuje rozhodování 

zákazníka. Vlivy, které na firmu působí, mohou být politické, ekonomické, sociální, 

technologické, legislativní. Tato práce je zaměřena především na vliv sociální, na tzv. 

sociální odpovědnost firem, která za posledních několik desetiletí stále narůstá na 

důležitosti, stává se součástí etického kodexu firem. 

Pro firmu jsou nejdůležitější tři základní zdroje, jimiž jsou: půda, kapitál a práce. A 

právě pracovní síla, ač je v moderním světě stále nahrazována stroji, je jedním 

s klíčových nástrojů firmy k úspěchu. Jen spokojení zaměstnanci mohou být pro firmu 

přínosem, jejím hnacím motorem při realizaci její ekonomické činnosti. Nástrojem 

k uspokojování zaměstnanců je existence odborů, což je organizace, která sdružuje 

zaměstnance s cílem vyjednávat a prosazovat jejich pracovní a jiné zájmy. Jsou 

takovým spojovacím článkem mezi zaměstnanci, zaměstnavateli nebo státem. Mezi 

jejich snahy patří většinou především prosazování zlepšení pracovních podmínek a 

zvýšení mezd.(22) 

Sociální odpovědnost firem je v současnosti velmi prosazována právě odbory. Je snahou 

většiny firem hledat společné kompromisy a schůdná řešení s těmito organizacemi. Ve 

vyspělých státech firmy v rámci sociální odpovědnosti zavádějí firemní školky, což je 

užitečným způsobem, kterak uspokojit své zaměstnance, kterak jim pomoci sladit jejich 

rodinnou a profesní situaci. Firemní školka je výhodná ovšem nejen pro zaměstnance. 

Pro ty sice představuje vhodný způsob, jak se mohou plně věnovat svým pracovním 

povinnostem, aniž by vyžadovali ze strany zaměstnavatele různá omezení, mají své děti 

na blízku, pokud jsou právě v zaměstnání, představují však také spoustu výhod pro 

zaměstnavatele, který je pro své zaměstnance zřídí. Mezi nejdůležitější můžeme zmínit 

například zlepšení pracovní morálky zaměstnanců, což se pozitivně projevuje na zisku 
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firmy, ale také určitou konkurenční výhodu. Proto by mělo být snahou i českých firem, 

aby takovou výhodu pro své zaměstnance nabízeli. 

Tato práce obsahuje podrobné seznámení se s problematikou řešení situace 

zaměstnanců v podobě pomoci firmy se zajištěním předškolní výchovy dětí svých 

zaměstnanců, zaměřuje se na jednotlivé možnosti, jak tuto péči zaměstnanci mohou 

řešit. Některé varianty přinášejí pro zaměstnavatele větší množství výhod, některé 

menší množství výhod, toto je však většinou v kontrastu s finanční náročností řešení 

jednotlivých variant při předškolní péči o dítě. 

Každá tato varianta představuje jinou míru zainteresovanosti zaměstnavatele. Pokud se 

rozhodne svým zaměstnancům vyplácet peněžní příspěvek, aby mohly své dítě umístit 

do jakékoliv školky, pomůže tak zaměstnancům finančně zvládat umístění dítěte třeba i 

v soukromé školce, pokud zaměstnanec nezíská pro své dítě místo ve státní školce, které 

jsou obvykle levnější, na druhou stranu ovšem nemůže ovlivnit přístup mateřské školy 

(otevírací dobu, mateřská školka je daleko atd.). Naopak při vzniku firemní školky je 

schopen zaměstnancům nabídnout komplexní služby tak, aby zaměstnanec přinášel i 

nadále firmě dobré výsledky, ovšem na tuto variantu musí být připraven vyšší mírou 

finanční investice. 

Práce přibližuje jednotlivé varianty jak z hlediska finanční náročnosti, tak i z hlediska 

výhodnosti a přínosů zaměstnavateli. Firma, která se rozhodne nabídnout svým 

zaměstnancům pomocnou ruku při sladění profesního a rodinného života, tak snadno 

může posoudit, která varianta je pro ni zvládnutelná z hlediska financí, která varianta 

pro ni může přinést největší výsledek. 

Firmy si musí uvědomit, že důležitost sociální odpovědnosti bude i nadále růst. Bohužel 

v současné době na většinu firem velmi negativně působí existence ekonomické krize, 

která velmi omezuje jejich snahy realizovat se v oblasti sociální odpovědnosti. Pokud 

však najdou dostatek odvahy a finančních zdrojů, mohou se těšit velké oblibě 

zaměstnanců jak současných, tak i potencionálních, nemusejí řešit neustálé problémy 

svých zaměstnanců, kteří žádají o dovolenou, neplacené volno, aby mohly být se svým 

dítětem. Klíčovým úspěchem firmy v oblasti existence podnikové školky je i fakt, že 

její zaměstnanci nemusejí opouštět svou pozici na dlouhé období, firma nemusí 

vynakládat časové a finanční úsilí při školení a zapracování náhradního pracovníka. 
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Toto vše má pozitivní vliv na ekonomickou činnost, neboť spokojený zaměstnanec je 

jedním s klíčových úspěchů firmy. Firma je snáze schopna konkurovat ostatním firmám 

a schopnost konkurence je stále náročnější. Konečným výsledkem veškerého snažení je 

snaha o maximalizaci zisku, která je hlavním cílem většiny firem. Doufejme tedy, že 

tato práce svůj cíl splnila, a v budoucnu se stane možnou inspirací pro firmy a 

společnosti v České republice, které se stanou průkopníky podnikových školek 

současnosti! 
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Příloha č. 1 – Původní dotazník 

 

Dotazník 
 

Vážení rodiče, jmenuji se Kateřina Janečková a jsem studentkou Fakulty podnikatelské 
Vysokého učení technického v Brně. Dotazník, který právě držíte v rukou, slouží jako 
podklad pro sepsání mé diplomové práce na téma Podnikatelský plán na založení 
podnikové školky. Ráda bych zdůraznila fakt, že se nejedná o skutečnou realizaci 
projektu podnikové školky, nýbrž o pouhý průzkum zájmu. Dotazník je anonymní a 
zjištěná data nebudou veřejně publikována. Vyplněním tohoto dotazníku mi velmi 
pomůžete při mé práci a touto cestou Vám srdečně děkuji. Věřím, že vyplnění Vám 
zabere pouze pár minut a pro mě bude Vaše spolupráce obrovským přínosem. Děkuji! 

 

Pokyny k vyplnění: Dle Vašeho uvážení můžete zakroužkovat u jedné otázky i více 
možností, případně žádnou z uvedených odpovědí. Pokud je u odpovědi prázdná linka, 
prosím o sdělení Vašeho názoru. Předškolním vzdělávacím zařízením jsou myšleny 
jesle a mateřské školky. 

 

 

1. Kolik d ětí předškolního věku máte?  _____ 
 

 

2. Věk těchto Vašich dětí:  ________ 
 

 

3. Navštěvují Vaše děti alespoň několik dní v týdnu předškolní vzdělávací 
zařízení (např. mateřská škola, jesle)? 

a) Ano, a to _____dní v týdnu, 
b) ne. 
 

 

4. Pokud navštěvují, vyhovuje Vám otevírací doba tohoto zařízení? 
a) Ano, 
b) mohla by být delší, ale nemáme problém přizpůsobit se jí, 
c) nevyhovuje, přáli bychom si otevírací dobu od  ____  hod. do  ____ hod. 
 

 

5. Pokud Vaše děti předškolní vzdělávací zařízení prozatím nenavštěvují, 
uvažujete o jejich umístění v něm? 

a) Ano, do budoucna o této možnosti uvažujeme, 



 

b) ne, plánujeme naše dítě/děti umístit až do základní školy. 
 

 

6. Jaký je pro Vás důvod umístit dítě v předškolním vzdělávacím zařízení? 
a) Aby si zvyklo v kolektivu stejně starých dětí, 
b) uvažujeme o návratu do zaměstnání, 
c) o návratu do zaměstnání sice neuvažujeme, ale důvodem je pro nás více volného 
času, 

d) nemáme pro naše dítě jiné hlídání (babičky, chůva, …) 
e) jiný: ________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ . 

 

 

7. V případě, že by ve Vašem zaměstnání vzniklo firemní předškolní 
vzdělávací zařízení, měli byste zájem umístit v něm Vaše dítě? 

a) Ano, pomohlo by to naší rodině, 
b) ne, jsme spokojeni se současným zařízením, které naše dítě/děti navštěvují, 
Vaše důvody pro Vaše rozhodnutí: __________________________________________  

_______________________________________________________________________ . 

 

 

8. V čem by tato pomoc v podobě vzniku podnikové školky pro Vás 
představovala? 

a) Zlepšení finanční situace, protože by rodič na mateřské dovolené mohl nastoupit 
z mateřské dovolené do zaměstnání dříve, 

b) rád(a) bych se pouze již vrátila do zaměstnání, 

c) nevyhovuje mi současné předškolní zařízení, 

d) končí mi mateřská dovolená a pro naše dítě není volné místo v blízké mateřské 
škole, 

e) končí mi mateřská dovolená a pro naše dítě nemáme vlastní hlídání (např. 
babičky, chůva, …) 

f) jiný důvod:  __________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ . 

 

 

9. O jaké služby byste měli u takového firemního zařízení zájem? 
a) Delší otevírací doba než u běžných předškolních zařízení a to alespoň od ____  

hod. do ____  hod., 
b) zájmové kroužky pro děti – např. _________________________________________ , 
c) jiný zájem: ___________________________________________________________  



 

____________________________________________________________________ . 

 

 

10. Jakou maximální částkou měsíčně jste ochotni přispívat na školné? ___________ . 
 

 

11. Jak často by Vaše dítě v případě vzniku podnikové školky toto zařízení 
navštěvovalo? 

a) O umístění v podnikové školce nemáme zájem, 

b) mé dítě by podnikovou školku navštěvovalo každý den, 

c) měli bychom zájem o návštěvy pouze v ____________________________________ . 

 

 

12. Pokud by Vaše dítě podnikovou školku navštěvovalo, na jak dlouho by 
každá tato návštěva byla? _________________________________________________  . 

 

 

13. Co je pro Vás prioritní v případě návštěvy Vašeho dítěte ve školce? 

a) Cena školného, 

b) co nejkratší vzdálenost od zaměstnání, 

c) co nejdelší otevírací doba předškolního zařízení. 

 

 

 

Ještě jednou děkuji za Váš čas a Vaši spolupráci! 



 

Příloha č. 2 – Nový dotazník 

 

Dotazník 

 

Vážení rodiče, jmenuji se Kateřina Janečková a jsem studentkou Fakulty podnikatelské 
Vysokého učení technického v Brně. Dotazník, který právě držíte v rukou, slouží jako 
podklad pro sepsání mé diplomové práce na téma Podnikatelský plán na založení 
podnikové školky. Ráda bych zdůraznila fakt, že se nejedná o skutečnou realizaci 
projektu podnikové školky, nýbrž o pouhý průzkum zájmu. Dotazník je anonymní a 
zjištěná data nebudou veřejně publikována. Vyplněním tohoto dotazníku mi velmi 
pomůžete při mé práci a touto cestou Vám srdečně děkuji. Věřím, že vyplnění Vám 
zabere pouze pár minut a pro mě bude Vaše spolupráce obrovským přínosem. Děkuji! 

 

Pokyny k vyplnění: Dle Vašeho uvážení můžete zakroužkovat u jedné otázky i více 
možností, případně žádnou z uvedených odpovědí. Pokud je u odpovědi prázdná linka, 
prosím o sdělení Vašeho názoru. Předškolním vzdělávacím zařízením jsou myšleny 
jesle a mateřské školky. 

 

 

1. Kolik d ětí předškolního věku máte? 
a) 1 dítě, 
b) 2 děti, 
c) 3 a více dětí. 
 

 

2. V jaké věkové kategorii jsou tyto Vaše děti? 
a) 0 až 3 roky, 
b) 3 až 6 let, 
c) 7 a více let. 
 

 

3. Kolik dní v týdnu navštěvují Vaše děti předškolní vzdělávací zařízení (např. 
mateřská škola, jesle)? 

a) 5 dní v týdnu, 
b) méně než 5 dní v týdnu, 
c) moje děti takové zařízení nenavštěvují vůbec. 
 

 

4. Pokud navštěvují, vyhovuje Vám otevírací doba tohoto zařízení? 
a) Ano, 



 

b) mohla by být delší, ale nemáme problém přizpůsobit se jí, 
c) nevyhovuje, přáli bychom si otevírací dobu delší. 
 

 

5. Pokud Vaše děti předškolní vzdělávací zařízení prozatím nenavštěvují, 
uvažujete o jejich umístění v něm? 

a) Ano, do budoucna o této možnosti uvažujeme, 
b) ne, plánujeme naše dítě/děti umístit až do základní školy. 
 

 

6. Jaký je pro Vás důvod umístit dítě v předškolním vzdělávacím zařízení? 
a) Aby si zvyklo v kolektivu stejně starých dětí, 
b) uvažujeme o návratu do zaměstnání, 
c) o návratu do zaměstnání sice neuvažujeme, ale důvodem je pro nás více volného 
času. 

 

 

7. V případě, že by ve Vašem zaměstnání vzniklo firemní předškolní 
vzdělávací zařízení, měli byste zájem umístit v něm Vaše dítě? 

a) Ano, pomohlo by to naší rodině, 
b) ne, jsme spokojeni se současným zařízením, které naše dítě/děti navštěvují, 
c) nevíme. 
 

 

8. Jakou výhodu by pro Vás vznik podnikové školky představoval? 
a) Zlepšení finanční situace, protože by si rodič na mateřské dovolené mohl 

přivydělat alespoň na částečný úvazek, 
b) dřívější návrat do zaměstnání, 

c) nevyhovuje mi současné předškolní zařízení, 

d) končí mi mateřská dovolená a pro naše dítě není volné místo v blízké mateřské 
škole, 

e) firemní školka by byla mnohem blíž místu výkonu mého zaměstnání. 

 

 

9. O jaké služby byste měli u takového firemního zařízení zájem? 
a) Delší otevírací doba než u běžných předškolních zařízení a to: 

• otevírací doba od 05:00, 
• otevírací doba od 06:00, 
• otevírací doba do 16:00, 
• otevírací doba do 17:00, 
• otevírací doba do 18:00, 

b) zájmové kroužky pro děti: 



 

• sportovní činnosti, 
• keramika, 
• výuka cizích jazyků, 
• výtvarná výchova, 
• hudební výchova. 

 

 

10. Jakou maximální částkou měsíčně jste ochotni přispívat na školné? 
a) Žádnou, 
b) méně než 1 000 Kč, 
c) 1 000 Kč až 2 000 Kč, 
d) 2 000 Kč a více. 

 

11. Jak často by Vaše dítě v případě vzniku podnikové školky toto zařízení 
navštěvovalo? 

a) O umístění v podnikové školce nemáme zájem, 
b) mé dítě by podnikovou školku navštěvovalo každý den, 
c) mé dítě by podnikovou školku navštěvovalo pouze část týdne. 
 

 

12. Pokud by Vaše dítě podnikovou školku navštěvovalo, na jak dlouho by 
každá tato návštěva byla? 

a) přibližně 05:00 až 15:00, 
b) přibližně 06:00 až 16:00, 
c) přibližně 07:00 až 17:00. 
 

 

13. Co je pro Vás prioritní v případě návštěvy Vašeho dítěte ve školce? 

a) Cena školného, 
b) co nejkratší vzdálenost od zaměstnání, 
c) co nejdelší otevírací doba předškolního zařízení, 
d) přístup pedagogů k dětem, 
e) spokojenost dítěte. 

 

 

 

Ještě jednou děkuji za Váš čas a Vaši spolupráci! 


