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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu pro zaloţení firmy 

v oblasti potravinářského průmyslu. Firma se zabývá domácí výrobou a prodejem 

slaného a sladkého pečiva. Hlavní činností je výroba plněných taštiček. Doplňkový 

sortiment tvoří svatební koláče, minizákusky a vánoční cukroví. Výrobky jsou určeny 

ke kaţdodennímu prodeji v podnikové prodejně, ale zejména na oslavy a další 

výjimečné příleţitosti. Podnikatelský plán vychází z charakteristik obecného a 

oborového okolí, analýz trhu a vnitřních faktorů firmy. Po zhodnocení návrhu, 

marketingová strategie a finančních charakteristik se plán jeví jako úspěšný a tedy i 

realizovatelný.  

 

 

Abstract 

The thesis is focused on creating a business plan for establishing businesses in the food 

industry. The company is engaged in domestic production and sales of salty and sweet 

pastries. The main activity is production-filled turnovers. Supplementary assortment 

consists of wedding cakes, Christmas cookies and small cakes. Products are designed 

for daily sales in the company store, but especially at celebrations and other special 

occasions. Business plan based on the characteristics of general and occupational 

environment, market analysis and company internal factors. After reviewing the 

proposal, marketing strategy and financial characteristics of the plan appears to be 

successful and therefore feasible. 
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1 Úvod 

Nevím, kdy přesně začne člověk uvaţovat, o tom, co bude dělat v budoucnosti. Myslím, 

ale, ţe toto období nastává ve většině případů v době středoškolských let. Lidé začínají 

být mnohem více vnímavější ke svému okolí, tomu co se děje ve státní sféře, na 

zahraničním trhu, jak se mění trţní podmínky a co má bezprostřední vliv na tohoto 

jedince. Je to také z důvodu, ţe střední škola je pro mnohé poslední etapou studia a další 

etapa začíná hledáním zaměstnání, řešení ţivotních a rodinných podmínek. Další 

otázkou je řešení finanční situace člověka. Tehdy si kaţdý začíná uvědomovat co vše 

má vliv na cenu výrobků a sluţeb, na jeho platové ohodnocení a jak se můţe situace ve 

světě dotknout i ovlivnit chování kaţdého jedince. 

 

V období rané dospělosti se tedy člověk pomalu musí zamýšlet nad svojí budoucností. 

Zda bude dále studovat, půjde pracovat a zkrátka čemu se bude věnovat, co ho bude 

bavit a naplňovat. Já jsem se ubrala směrem dalšího studia a odloţila myšlenku práce o 

několik let dále. I kdyţ studium vyţaduje právě dojíţdění do Brna, na rodnou vesnici 

nezapomínám. Právě naopak mi to umoţnilo si v průběhu těch roků uvědomit, čím bych 

se v budoucnu mohla zabývat, co v naší vesnici chybí. Nebo jen tuto myšlenku 

poskytnout někomu jako dobrý nápad podnikatelského záměru  v obci.  

 

Uţ od střední školy jsem měla takový malý sen. Podnikat a mít svůj obchod. Konkrétně 

to měla být studená kuchyně. Jak roky ubíhaly, tato myšlenka mě neopustila, ale dostala 

novou podobu. Studené kuchyně a cateringové sluţby zaţily před pár roky veliký boom. 

Na trhu je tedy přemíra nabídky tohoto typu. Proto pokud bych chtěla svůj malý sen 

zrealizovat, musím dojít s nabídkou zcela odlišnou, najít mezeru na trhu v tomto oboru, 

ale na druhé straně vzít v úvahu všechny faktory, které s tím souvisejí, jako je lokalita, 

potenciální zákazníci, výše kapitálu atd. Tato myšlenka mě dovedla aţ k tématu 

diplomové práce, a to Podnikatelský plán.  

 

Mým plánem je zaloţení malé firmy s názvem Pavla Šillerová – čerstvé pečivo Šmak. 

Předmětem podnikání bude domácí výroba sladkých a slaných plněných taštiček 

z listového těsta, doplněné o výrobu cukroví, minizákusků a svatebních a moravských 
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koláčů. Pro svoji dobrou dostupnost a vysokou frekventovanost lidí budou slouţit 

pronajaté prostory ve středu obce Blučina. Zde si zákazník bude moci koupit výrobky 

přímo na místě nebo formou objednávky na předem stanovený termín. Denně čerstvé 

výrobky, netradiční náplně, pouţití kvalitních surovin a individuální přístup 

k zákazníkům budou hlavním lákadlem pro potencionální zákazníky. Zájem bude před 

samotným otevřením provozovny podpořen propagací a reklamou v širokém okolí. 

K zahájení provozování ţivnosti je třeba upravit prostory celého podniku tak, aby 

odpovídali všem předpisům i představám majitele, koupit pekárenské stroje, zařízení a 

vybavení celého provozu, zajistit dodávku kvalitních výrobních surovin, mít dostatek 

finančních prostředků a mít odpovědného zástupce, který splňuje podmínky 

provozování této ţivnosti. V případě, ţe budou všechny podstatné věci splněny, 

zahájení podnikání můţe být uskutečněno jiţ v roce 2010. 
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2 Vymezení problému, stanovení cílů a metod práce 

Firma Pavla Šillerová – čerstvé pečivo Šmak, bude zaloţena jako nový podnik v oblasti 

potravinářské výroby, jehoţ hlavním předmětem podnikání je domácí výroba a prodej 

drobného pečiva z listového těsta. Sortiment bude zahrnovat slané a sladké pečivo a 

další doplňkové, potravinářské výrobky. 

 

Na českém trhu jiţ obdobné firmy existují, zaměřují se však vţdy na určitou oblast 

výroby, jako například výrobky značky Fornetti a Mamma Snack. Na trhu jsou jiţ 

nějako dobu a jejich výrobky jsou známé. Pobočky však mají zejména ve městech a 

obchodních centrech. Venkovský trh vyplňují pekařskými výrobky klasické pekárny i 

obchody s potravinami. Jejich výrobky jsou ale větších rozměrů, tím se liší charakter 

určení, který mají právě výrobky firmy Šmak. Co se týče výroby cukrářských výrobků, 

konkurence je četnější, ale nikdo zde nemá vůdčí postavení. Výrobců cukrovinek je i 

v obci hned několik, jedná se však o podomní výrobce cukroví, kteří si pouze touto 

činností přivydělávají a není v jejich moţnostech veškerou poptávku uspokojit.  

 

Mezeru na trhu shledávám v komplexní nabídce těchto sladkých a slaných výrobků 

v zamýšlené lokalitě působení podniku. Výrobci se zaměřují na výrobu klasických 

variací tohoto pečiva. Neuspokojují uţ méně častou poptávku po sezónních 

záleţitostech, coţ zahrnuje vánoční období, oslavy výročí, svatby, firemní večírky a 

další obdobné příleţitosti.  

 

Oblast trhu, na které se podnik pohybuje je vymezen na část Jiţní Moravy, konkrétně 

okres Brno-venkov. V nejuţším zaměření je to blízké okolí obce Blučina. Tento trh se 

jeví jako vhodný pro aplikaci tohoto podnikatelského záměru. V blízkém okolí není 

ţádný podobný poskytovatel drobných plněných taštiček a zároveň je oblast 

vymezeného trhu dostatečně velká. Díky tomu má tento plán vyšší šanci realizace na 

zamýšleném trhu, neţ například v Brně, kde takovéto substituční výrobky jiţ existují a 

jsou oblíbené u všech věkových skupin obyvatelstva.  

 

Cílem práce tedy je příprava úspěšného vstupu podniku na trh v oblasti pekárenství a 
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cukrářských výrobků. Prostředky k naplnění cíle práce jsou analýzy faktorů, které 

bezprostředně mohou podnik ovlivnit, a příprava strategie, která má perspektivu 

zajištění budoucnosti a zisku podniku.  

2.1 Metody práce 

Ke zpracování diplomové práce jsou pouţity metody zaloţené na myšlenkovém 

postupu. A to indukce, kdy se zobecňují výsledky provedených analýz, dělají se 

rozhodnutí ze zjištěných hodnot na bázi celého podniku, ne jen v rámci malého 

opatření. Kupříkladu při zjišťování potřeb zákazníka se nakonec vyvodí obecný závěr 

všech získaných informací.  

 

Metoda dedukce je procesem, kdy z obecného vyvozuje individuální poznatky. Tato 

metoda je vyuţita ve velké míře u zjišťování informací ze zákonů, tištěné literatury a 

informací dostupných online. Tam jsou uváděné obecné údaje o dané problematice, 

čtenář si ale sám musí stanovit a vybrat pouze ta data, která se týkají jeho. Tzn. kterými 

zákony se řídí ţivnostník, co musí splňovat osoba samostatně výdělečně činná, jaké jsou 

zdroje financování a na které má případně podnikatel nárok apod. 

 

Další logickou metodou je analýza. Této metodě je v práci věnována celá kapitola. 

Zabývá se poznáváním externího a interního prostředí firmy.  SLEPT analýza, 

Porterova analýza konkurenčních sil, SWOT i Marketingový mix jsou analýzami, které 

zkoumají různé faktory z pohledu podniku, tj. jak na ni působí, co můţe očekávat a co 

naopak můţe firma trhu a zákazníkům nabídnout. Následně hledá souvislosti mezi 

zjištěnými informacemi a vyvozuje z nich závěry. 

 

Metoda syntézy se v práci uţívá při vytváření strukturovaných modelů např. struktury 

majetku a jeho ocenění, sestavování nákladů vznikajících před zaloţením firmy, 

kalkulací fixních a variabilních nákladů na jednici výroby nebo při sestavování přehledu 

příjmů a výdajů podniku. 

 

Srovnávacích metod je uţito při porovnávání jednotlivých období mezi sebou, vývojem 

trţeb v závislosti na období či změnu zisku v daných letech.  
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Jiným typem jsou metody zaloţené na modelování a analogii. Metoda modelování je 

vlastně samotná diplomová práce, kdy autor vytváří dle určitého modelu – osnovy 

postupně celý podnikatelský plán. Jsou zde definovány potřebné náleţitosti, uvedeny 

reálné hodnoty, schémata, výpočty a závěr. Z nich je získán podnikatelský plán jakoţto 

model, který je připraven být realizován. 
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3 Teoretická východiska práce 

Celá diplomová práce pojednává o podnikatelském plánu. Je tedy nezbytné vědět co to 

vlastně podnikatelský plán je, pro koho je určen. Co se rozumí pod pojmy podnikatelský 

plán, plánování, podnik, jeho moţné formy, kdo je to podnikatel, jak jej vymezuje 

obchodní zákoník, jaké jsou formy podnikání, co je podnikatel povinen učinit neţ získá 

oprávnění podnikat a co vše by měl vědět před vstupem nového podniku na trh.
1
  

3.1 Důleţitost plánování 

Plánování provází podnikatelskou činnost po celou dobu. V kaţdém stádiu podnikání je 

třeba nejednat unáhleně, ale plánovat. Ať uţ se jedná o plánování v souvislosti se 

začátkem a zaloţením nového podniku, tak v průběhu podnikatelské činnosti a stejně 

tak při jeho zániku či prodeji. Toto platí pro podniky všech velikostí, jen s tím rozdílem, 

ţe plánování probíhá na různých úrovních za pouţití různých druhů plánů.  

 

Proč je tedy důleţité plánovat? Při plánovacím procesu si podnikatelský subjekt vyjasní 

mnoho nejasností, které souvisí s otázkami týkajícími se produktu či poskytovaných 

sluţeb, co nabízí konkurence, komu jsou výrobky či sluţby určeny, silných a slabých 

stránek podniku, boje s konkurencí a jejich produkty, jaké jsou celkové cíle podnikání a 

jak těchto cílů hodlá subjekt dosáhnout.  

3.1.1 Rozdíly v podnikatelském plánování 

Značný rozdíl v podobě podnikatelského plánu bude tvořit skutečnost, zda jde o jedince 

– ţivnostníka, který si chce zaloţit svůj vlastní podnik a osamostatnit se, nebo zda jde o 

majitele nebo top managera jiţ zavedené firmy a plánuje další rozvoj společnosti. Oba 

subjekty budou hledat odpovědi na otázky, z čeho bude podnik profitovat (analytická, 

obchodní a marketingová část), jaké zdroje můţou do podniku vloţit (finanční, lidské, 

znalostní), jak svůj záměr zrealizovat (definice a popis podniku, organizační část atd.) a 

zejména: má tento plán šanci uspět a eliminovat rizika s tím spojená. Ve skutečnosti 

kaţdý řeší zcela odlišné problémy.  

                                                 

1
 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Praha: Computer  Press, 2007. 

216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. 
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Pokud má být podnikatelský plán úspěšný, musí dát jednoznačnou odpověď na otázku „ 

Co je jeho hlavní podstatou?“  

 

Avšak podnikatelský plán bude zejména slouţit jako strategický nástroj pro řízení a 

rozhodování o ţivnosti či společnosti nebo jako dokument pro získání jiných neţ 

vlastních zdrojů k podnikání, nejčastěji podnikatelských úvěrů z banky. Podnikatelský 

plán se téţ uţívá jako podklad pro vyjednávání a prosazování svého záměru před 

ostatními činiteli firmy, vedoucími projektů, u rodinných příslušníků, sjednávání půjčky 

nebo dalšího vkladu do firmy nebo jednoduše jen k ujasnění cílů a dalších činností 

vedoucích k dalšímu rozvoji podniku. 

 

Postačující je rozlišení charakteru podnikatelského plánu. Odvozuje se od toho jaký je 

důvod sestavení podnikatelského plánu a pro koho je vlastně plán určen. Zda je pro 

samotného autora nebo jiného příjemce. Kaţdopádně je nutné ctít základní formu a 

obsah plánu, ale i mít ujasněno z jakého důvodu a komu je určen. 

 

3.2 Vymezení podniku a podnikání 

Nyní se jiţ ví, proč je plánování pro podnikání důleţité a jaké jsou druhy 

podnikatelských plánů. S podnikáním neodmyslitelně souvisí právní úprava. V 

současnosti podnikání a veškeré věci s ním související upravuje Zákon č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník.  

 

V trţní ekonomice se běţně lidé setkávají s pojmem podnikatel. Obecně si ho pojí s 

osobou, která vykonává podnikatelskou činnost. Přesné vymezení, kdo to podnikatel je, 

vymezuje obchodní zákoník. Ten definuje podnikatele dle více kritérií. Formální 

hledisko říká, ţe je jím kaţdá fyzická a právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku. 

Dle věcného hlediska je podnikatelem kaţdá fyzická a právnická osoba podnikající na 

základě ţivnostenského nebo jiného oprávnění.  

 

Přesnou definici podnikání také zahrnuje obchodní zákoník. „Podnikání se rozumí 

soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 
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odpovědnost za účelem dosaţení zisku.“
2
 Těchto pět specifik podnikání odlišuje od 

ostatních způsobů výdělečné činnosti. Podnikatelská činnost se uskutečňuje v podniku. 

„Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakoţ i osobních a 

nehmotných sloţek podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

které patří podnikateli a slouţí k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze 

mají tomuto účelu slouţit.“
3
 

 

Podnikatelem se stává ta osoba, jeţ je zapsaná v obchodním rejstříku, nebo má 

ţivnostenské oprávnění, či podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění dle 

zvláštních předpisů, nebo osoba jeţ provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána ve 

zvláštní evidenci obecního úřadu. 

 

3.3 Právní formy podnikání 

Podnikatelem můţe být fyzická nebo právnická osoba. Fyzická osoba se stává 

podnikatelským subjektem v okamţiku získání ţivnostenského či jiného oprávnění a 

platí, ţe za všechny závazky váţící se k této podnikatelské činnosti ručí celým svým 

majetkem. 

 

Právnické osoby zakládají svoji činnost nejčastěji za účelem podnikatelské činnosti. Ty 

jsou popsány v obchodním zákoníku jako obchodní společnosti a druţstva. Těmto 

společnostem ze zákona vyplývá několik povinností, které musí být při zakládání 

dodrţeny a také jakým způsobem společníci ručí za závazky společnosti. To 

nejpodstatnější je shrnuto v následující tabulce. 

 

 

 

 

 

                                                 

2
 Obchodní zákoník, podnikání. [online].  [cit. 2010-04-02]. Dostupné z  WWW: 

<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx>. 
3
 Obchodní zákoník, podnikání. [online].  [cit. 2010-04-02]. Dostupné z  WWW: 

<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx>. 
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Obchodní společnosti 

Název 

společnosti 

a její 

zkratka 

počet zakladatelů 

minimální 

(maximální) 

základní kapitál ručení společníků 

veřejná 

obchodní 

společnost 

(v. o. s.) 

2 FO (není omezen) není stanoven neomezeně, celým svým majetkem 

komanditní 

společnost 

(k.s.) 

1 FO (není omezen) 

není stanoven 
komplementář - neomezeně, celým 

svým majetkem 

musí vložit povinně vklad, minimum 

není stanoveno 

komanditista - celým svým majetkem 

do výše svého nesplaceného vkladu 

společnost 

s ručením 

omezeným 

(s. r. o.) 

1 FO ( max. 50) 
200 000 Kč (avšak každý společník 

musí minimálně vložit 20 000 Kč) 

celým svým majetkem do výše 

nesplaceného vkladu 

akciová 

společnost 

(a. s.) 

2 FO nebo 1 PO 

(není omezen) 

2 000 000 Kč při neveřejném úpisu 

akcií, 20 000 000 Kč při veřejném 

úpisu akcií 

neručí za závazky společnosti 

Tab. 1 Druhy obchodních společností 
4
 

 

Pro konkrétní určení kaţdé fyzické či právnické osoby, která provozuje podnikatelskou 

činnost, je těmto osobám přiřazeno zvláštní číslo. Nazývá se identifikační číslo. Kaţdé 

číslo je unikátní a specifické pro konkrétní osobu nebo společnost. Fyzickým osobám 

toto číslo přiřazuje ţivnostenský úřad na základě vydání prvního ţivnostenského 

oprávnění konkrétní osobě. Obchodní společnosti a druţstva získávají identifikační 

číslo při svém vzniku, tj. zápisem do obchodního rejstříku. (12) 

3.4 Ţivnostenské podnikání 

Jedním z druhů podnikání je ţivnostenské podnikání, které upravuje Zákon č. 455/1991 

Sb., o ţivnostenském podnikání. Kaţdý, kdo se rozhodně pro ţivnostenské podnikání 

musí splňovat všeobecné podmínky provozování ţivnosti. U právnických osob tyto 

podmínky musí splňovat tzv. zodpovědná osoba. Podmínky jsou: 

                                                 

4
 Podniková ekonomika. [online]. [cit. 2010-04-02]. Dostupné z  WWW: 

<http://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/uid_isbn-80-7080-575-7>. 
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 a) dosaţení věku 18 let 

b) způsobilost k právním úkonům 

c) bezúhonnost 

 

Splnění těchto všeobecných podmínek dostačuje fyzickým i právnickým osobám 

provozovat ţivnosti volné. Pro ţivnosti vázané a řemeslné musí být splněny zvláštní 

podmínky, coţ zahrnuje odbornou nebo jinou způsobilost v případě, ţe je to ze zákona 

vyţadováno. Tyto tři druhy ţivností spadají do ţivností ohlašovacích, tzn. vznikají při 

splnění všech podmínek na základě ohlášení. U kaţdé z uvedených ţivností je třeba jiné 

vzdělání, aţ na ţivnosti volné, kde se tato odborná způsobilost nevyţaduje. Odborná 

způsobilost se u řemeslné ţivnosti prokazuje dokladem o řádném ukončení 

poţadovaného stupně vzdělání, u vázaných a koncesovaných ţivností je dána pro 

kaţdou ţivnost jiná. Po vstupu do Evropské unie se občan ČR nebo občan jiného 

členského státu můţe prokazovat dokladem o uznání odborné kvalifikace, který vydává 

uznávací orgán dle zákon o uznávání odborné kvalifikace.  

 

Druhou skupinu k ohlašovací ţivnost tvoří ţivnost koncesovaná, která vzniká na 

základě koncese. Oprávnění k zahájení provozování ţivnosti vzniká obecně u ţivností 

ohlašovacích dnem ohlášení nebo dnem, který je uveden v ohlášení a u koncesovaných 

platí den nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. 

 

Odpovědný zástupce 

Stává se, ţe ţivnostník má dobrý podnikatelský plán, nesplňuje ale některou 

z podmínek uváděných jako nutnou pro provozování daného druhu ţivnosti či koncese. 

V případě, ţe ţivnostník nesplňuje všeobecné ani zvláštní podmínky, řešením je 

odpovědný zástupce. Odpovědný zástupce všechny tyto podmínky musí splňovat a 

odpovídá za řádný provoz ţivnosti, za dodrţování všech předpisů, které s tím souvisí a 

také je k podnikateli ve smluvním vztahu.  

 

O existenci odpovědného zástupce pro ţivnostenské podnikání je podnikatel povinen 

oznámit do 15 dnů na ţivnostenském úřadě. U koncese je nutné schválení od úřadu. 

Ukončení činnosti odpovědného zástupce musí podnikatel opět nahlásit na ţivnostenský 
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úřad do 15 dnů od ukončení výkonu funkce.
5
 

 

3.4.1 Postup při zakládání ţivnosti 

Kaţdý začínající podnikatel musí před samotným vznikem firmy uskutečnit několik 

činností, resp. musí vyřídit mnoho dokumentů, které jsou se zakládáním podniku 

spojené. V případě zakládání obchodní společnosti je jich o něco více. Pokud si to 

podnikatel chce vyřídit sám, musí počítat s návštěvou zhruba 14 úřadů. Toto vede čím 

dál více těchto subjektů k vyuţití specializované firmy, která vše zařídí za ně a zaloţí 

podnik tzv. Na klíč. Jak uvádí Hospodářská komora ČR s podnikáním souvisí 200 

zákonů a 300 podzákonných právních předpisů. 

 

V případě, ţe splňujeme veškeré podmínky pro provozování ţivnosti, kterou jsme si 

zvolili, následuje krok, kterým je získání ţivnostenského oprávnění. Ţivnostenské 

oprávnění vzniká u ohlašovacích ţivností dnes ohlášení na příslušném úřadu a u 

koncesovaných ţivností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. V 

ohlašovacím formuláři fyzická osoba uvede své jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, 

státní občanství, lokalitu kde bude podnikat, předmět svého podnikání, místo 

provozovny, datum zahájení své činnosti a v neposlední řadě také datum, kdy 

ţivnostenské oprávnění vzniklo.  

 

Ohlášení nebo ţádost o koncesi podává fyzická osoba osobně na příslušném 

ţivnostenském úřadě nebo můţe ohlášení zaslat příslušnému úřadu poštou nebo 

elektronicky. Správní poplatek za ohlášení ţivnosti  či ţádost o koncesi činí 1000,- Kč, 

ohlášení kaţdé další ţivnosti či ţádosti o koncesi stojí 500,- Kč. Zároveň s ohlášením se 

můţe fyzická osoba na ţivnostenském úřadě daňově zaregistrovat, podat oznámení, ţe 

zahájil činnost jako OSVČ, zaregistrovat se k důchodovému a nemocenskému pojištění 

a oznámit zahájení činnosti příslušné zdravotní pojišťovně. Od srpna roku 2006 vstoupil 

v platnost formulář s názvem „Jednotný registrační formulář, který nahrazuje všechny 

formuláře různých institucí ( finančního úřadu, úřadu práce, příslušné správy sociálního 

                                                 

5
 Čerpáno z www.business.center.cz. Provozování ţivnosti prostřednictvím odpovědného zástupce 

upravuje Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, §11.  

http://www.business.center.cz/
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zabezpečení, zdravotní pojišťovny), a tím mají všichni podnikatelé zahajující své 

podniky a ţivnosti usnadněné běhání po různých úřadech a vyplňování jejich formulářů 

před samotným rozjezdem svého podniku.  

 

3.5 Tvorba vlastního plánu pro nově vznikající podnik 

Zde uţ víme všechny důleţité informace o procesu plánování, poslání podnikatelského 

plánu, jsme rozhodnuti v čem budeme podnikat, máme představu o zdrojích financování 

a známe detailní postup při zakládání ţivnosti. Víme tedy, jaké podmínky musíme 

splňovat, na jaké úřady se nahlásit nebo oznámit zahájení činnosti a známe výši 

jednotlivých poplatků, které je nutné předem zaplatit. Nyní je nutné si objasnit jaké 

kroky, analýzy a propočty musíme při plánování vzniku konkrétního podniku provést.  

 

3.5.1 Plánování vzniku nového podniku 

Kaţdé zaloţení nového podniku má své typické charakteristiky, ať uţ v případě 

zaloţení ţivnosti nové OSVČ nebo obchodní společnosti. Nápad nevzniká 

bezmyšlenkovitě, ale je to dlouhodobý proces, kdy řešíme stránku osobní, rodinnou, 

společenskou, často i s potlačením současných ekonomických a trţních údajů. 

Podnikatelský plán je ve většině případů uţ určitou kopií jiţ existujícího, vyvolanou 

okolnostmi jako např. ztrátou zaměstnání nebo vlastním rozhodnutím zkusit to sám, 

splnit si sen – osamostatnit se. Toto rozhodnutí můţe být navíc podpořeno dobrým 

know-how, studijními znalostmi nebo praxí a zkušenostmi. 

 

3.5.2 Prvotní úvaha a zamyšlení 

Ať uţ nás k zaloţení vlastního podniku vedlo cokoliv, budou všechny úvahy od 

prvopočátku spojeny s čísly a kalkulacemi. Zpočátku při prvních propočtech nemusíme 

být profesionálními finančními managery, postačí základní finanční gramotnost a 

finanční rozhled. I prostý laik zvládne počáteční propočty sám, neboť vychází z vlastní 

intuice a úsudku, případně podloţených vlastní zkušeností. Většinou jsou ale čísla 

stanovena na základě úsudku, který řeší otázku typu „ Kolik zákazníků si můj produkt 
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za danou cenu a v určitém časovém úseku koupí?". 

 

„Mají-li být výsledky racionální a dále pouţitelné je rozumné uţ v rámci prvotních 

úvah: 

- mít jasno v otázce, který produkt a sluţby chceme a jsme skutečně schopni nabízet, a 

to v rozumné míře detailu  s tím, ţe míra detailu se bude muset dále zvětšovat. 

- mít představu komu a jak jsem schopni náš produkt prodat, v míře promyšlenější a 

oponované nad úroveň vlastního nadšení a vlastního přesvědčení. Není nutné hned 

organizovat marketingový průzkum, který stojí peníze a jeho výsledky mohou být 

pochybné. Jde tu o cílevědomou snahu tvůrce plánu vyhodnotit a vyuţít co nejvíce 

dostupných informačních zdrojů. 

- mít reálnou představu v otázce organizace podnikání - jak a kde budeme produkt či 

sluţbu vyrábět, zajišťovat, skladovat, připravovat k prodeji - abychom byli schopni 

odhadnout základní zdroje včetně lidských a náklady s nimi a vlastním podnikáním 

spojené. 

- mít představu o konkrétních kritických faktorech úspěchu a rizicích spojených s 

realizací provozování podniku, o šancích i hrozbách pro úspěšný rozjezd a následné 

úspěšné provozování 

-mít jasno v otázce časových parametrů souvisejících s realizací záměru - časové 

konstanty související se zaloţením podniku, s operačním rozjezdem podniku, s 

časovými návaznostmi prvních zakázek a výnosů a s tím souvisejícími toky peněz na 

straně příjmů a výdajů.“ 
6
 

 

3.5.3 Analýzy podniku 

Ať uţ si to uvědomujeme či nikoli, analýzu provádíme skoro všude a je součástí 

lidského ţivota. Nejinak je tomu u podnikatelského plánu, jeţ je podloţen analýzami, 

které jsou k těmto účelům vytvářeny strukturovaněji a formalizovaněji neţ je tomu u 

rozhodování, které děláme takřka denně. Samotný vznik myšlenky zaloţení vlastního 

podniku uţ souvisel s nevědomou analýzou situace a moţností co by nastalo, kdyby... . 

(5) 

                                                 

6
 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. s. 45. 
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3.5.3.1 SWOT analýza 

Nejčastějším nástrojem analýzy vnějšího okolí je SWOT analýza. Tato zkratka 

anglických slov představuje čtyři pohledy jak lze na podnik nahlíţet. Silnými 

(Strenghts) a slabými (Weaknesses) stránkami podniku vyjadřujeme jakousi vlastní 

identifikaci podniku. Na otázky čemu podnik bude muset čelit nebo co můţe očekávat 

zohledňují faktory prostředí, a to příleţitosti (Opportunities) a hrozby (Threats).  

 silné a slabé stránky se povaţují v podstatě za faktory interní, tedy 

tyto můţe firma sama ovlivňovat. Tyto faktory mohou vytvářet, ale také 

naopak sniţovat vnitřní hodnotu firmy. 

 hrozby a příleţitosti uţ patří k externím vlivům, které nemůţe podnik 

dost dobře kontrolovat, ale pokud o těchto faktorech ví, můţe na ně včas 

reagovat či se přizpůsobit 

 

3.5.3.2 SLEPTE analýza 

Taktéţ jako předchozí analýza zkoumá změny obecného okolí podniku. V některých 

literaturách se setkáváme také s termínem PESTE analýza. Zabývá se makroprostředím 

firmy, tj. V širokém pojetí evropský nebo dokonce celosvětový trh, dále zahrnuje stát, 

region, kraj nebo obec. Analyzuje se současná situace, ale hlavní účel je, jak se toto 

prostředí bude vyvíjet do budoucna, jaké změny můţeme očekávat. Rozbor zahrnuje pět 

oblastí vnějších faktorů. 

- sociální faktory: 

 demografické ukazatele (populační velikost, věková struktura, pracovní 

moţnosti, geografické rozloţení  obyvatel, etnické skupiny) 

 makroekonomické charakteristiky (míra zaměstnanosti, nezaměstnanost, 

přerozdělení příjmů 

 sociálně-kulturní faktory (výše ţivotní úrovně, rovnoprávnost pohlaví, 

podpora vyšší porodnosti) 

 pracovní faktory (dostupnost pracovní síly, zvyklosti, dostupnost dostatečně 

kvalifikovaných zaměstnanců, školící programy, rekvalifikační kurzy) 

- legislativní faktory: 

 fungování legislativy (občanské a obchodní právo, pracovní právo, zákony o 
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daních, export a import, ekologické normy, bezpečnost zaměstnanců na 

pracovišti) 

 zákony ve schvalovacím řízení  

 stabilita právního systému (fungování soudu, právní vymahatelnost, autorská 

práva a duševního vlastnictví) 

- ekonomické faktory: 

 makroekonomické ukazatele (míra inflace, úrokové sazby, HDP a jeho vývoj, 

stabilita měnového kurzu) 

 moţnosti finančních zdrojů (úvěrová politika, bankovní systém, druhy úvěrů a 

jejich dostupnost) 

 daně (daňové sazby, jejich výše a vývoj, zatíţení, celní politika) 

- politické faktory: 

 politická stabilita (vládnoucí strana, její program, ústřední orgány a úřady) 

 politicko-ekonomické faktory (podpora investic v soukromé a zahraniční sféře, 

podpora domácí produkce) 

 hodnocení vztahů s ostatními zeměmi (konflikty v zahraničí, humanitární 

pomoc potřebným oblastem, nestabilita v regionech) 

 dopad vlivu různých skupin na politickou scénu 

- technologické faktory: 

 podpora výzkumu a vývoje, granty, nové vynálezy a objevy a jejich uplatnění 

v praxi, technologická úroveň 

 

3.5.3.3 Porterova analýza konkurenčních sil 

Tato teorie se snaţí popsat konkurenční chování podniků na trhu a jejich reakci při 

změně situace na trhu, jak daná změna jednotlivé trţní subjekty ovlivní, aktivitu 

podniků na trhu, jak se mění ziskovost podniku, bariéry vstupu na určitý trh a 

v neposlední řadě jakou roli v tomto řetězci hraje zákazník. Porterův model má 5 

hlavních oblastí, ve kterých podnik musí nalézt a posuzovat hrozby jiţ existující 

konkurence a odhalit moţný vznik konkurence nové. Grafické znázornění Porterova 
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modelu je na obrázku.
7

 

obrázek 1: Porterův model konkurenčních sil 

 

PORTERův model neboli model 5 konkurenčních sil zkoumá: 

- hrozba vstupu nových firem do odvětví – řeší otázky bariér pro vstup na daný trh, 

atraktivnost trhu, odhady budoucího vývoje trhu 

- rivalita mezi firmami – téţ vnitřní konkurence, to znamená, který podnik konkuruje 

kterému, uvaţuje se konkurence ve stejném oboru nebo typu podnikání 

- smluvní síla odběratele – hodnotí se počet odběratelů, zda jich má firma hodně, nebo 

jednoho aţ dva hlavní, na kterých je závislá, nebo má jednorázové odběratele, řeší 

otázky firemních slev, akčních nabídek a jaké má odběratel postavení při 

vyjednávání 

- smluvní síla dodavatele – jak je firma závislá na dodavatelích, s kolika dodavateli 

spolupracuje, jaký počet dodavatelů působí na daném trhu s námi potřebnými 

surovinami atd. 

- hrozba substitutů – plyne z ohroţení našich produktů na trhu jinými, více či méně 

příbuznými produkty, které námi dosud nabízené produkty určitým způsobem 

nahrazují 

 

                                                 

7 Porterův model pěti sil. [online]. [cit. 2010-04-29]. Dostupný z WWW: 

<http://www.businessinfo.cz/files/images/070725_obrazek_4.gif>. 

 

http://www.businessinfo.cz/files/images/070725_obrazek_4.gif


   24 

3.5.3.4 Vnitřní analýza podniku 

Vnitřní analýza pouţívá nástroje, které vymezují obecné oblasti, které náleţí vnitřním 

faktorům, jiné se na tyto faktory zaměřují detailněji a na určitou skupinu těchto faktorů. 

K nástrojům vnitřní analýzy patří 7S, potrfoliové matice (nejčastěji vyuţívaná je BCG), 

případně analýza marketingového mixu zvaná téţ 4P. 

 

Analýza 7S 

Zkoumá firmu prostřednictvím sedmi základních vnitřních oblastí – elementů, které 

musí být v souladu, aby byl podnik úspěšný.  

 strategie (strategy) – stanovuje způsob získání konkurenční výhody 

 systémy (systems) – vnitří řízení procesů ve firmě 

 struktura organizace (structure) – organizační struktura firmy 

 spolupracovníci (staff) – lidské zdroje firmy a obecné schopnosti zaměstanců 

 styl řízení a kultura (style) – celkový postoj managementu k řízení 

 schopnosti (skills) – tvůrčí vlohy zaměstnanců, jejich kvalifikace a profesionální 

kompetence  

 sdílené hodnoty (shared values) – definice firemních hodnot 

 

BCG 

Je to potrfoliový model, který znázorňuje vztahy mezi tempem růstu obchodů a pozicí 

společnosti na trhu. Tato matice je doporučována spíše ke zhodnocení jiţ fungující 

firmy, analyzuje portfolia produktů, jejich přínosů a jejich vývoje do budoucna. (5) 

 

4P marketingového mixu 

Marketingový mix je obecně velmi uţitečnou pomůckou v úvahách o produktech 

(sluţbách podniku a jejich realizaci na trhu. „Zkratka 4P vymezuje oblasti typu: 

product (produkt) – analýza našich produktů a sluţeb ve vztahu k jejich postavení na 

trhu, ţivotním cyklům trhu i výrobku samotného apod.  

price (cena) – posouzení našich cen a cenové politiky ve vztahu k různým typům 

zákazníků i partnerů  

promotion (podpora našeho obchodu a prodeje) – analýza moţností a způsobů, jak 
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zajistit efektivní informovanost o našich produktech a sluţbách na trhu způsobem, který 

po nich vyvolá poptávku 

place (místo neboli distribuce) – umístění výrobků a sluţeb – analýza způsobů, jak 

zajistit dodání našich produktů a sluţeb ke všem zákazníkům.“
8
 

 

3.5.4 Zajištění zdrojů pro podnikání 

Pro rozjezd našeho podnikání je potřeba zajistit různé zdroje, pomocí kterých budeme 

náš produkt vyrábět a posléze ho přeměníme na výnosy a zisk. Tohoto dosáhneme jen v 

případě, ţe veškeré moţné zdroje budeme vyuţívat co nejefektivněji. Nejprve je ale 

nutné si přesně ujasnit, jaké zdroje budeme pro náš podnik potřebovat, ujasnit si, které 

vlastní dostupné zdroje máme k dispozici, a  promyslet si strategii organizace, kontroly 

a měření těchto zdrojů. 

Nejdůleţitější jsou zpočátku finanční zdroje, díky kterým je pak moţné si zajistit další 

potřebné zdroje. Mezi další zdroje patří:   

- hmotné zdroje 

- nehmotné zdroje 

- lidské zdroje 

3.5.4.1 Finanční prostředky 

Uţ při úvahách o moţnosti zaloţení vlastního podniku a posléze při tvoření 

podnikatelského plánu máme zhruba přehled o vlastních finančních zdrojích (hotové 

peníze, peněţní prostředky z ukončeného stavebního spoření a zajištění hotových peněz 

prodejem části svého majetku).  Následuje odhad chybějících finančních prostředků, 

které dle našeho rozhodnutí zajistíme např. soukromou půjčkou,  bankovním úvěrem 

nebo přizváním dalšího platícího společníka.      

3.5.4.2 Zdroje hmotné 

Druh námi zvoleného podnikání nám dává jasnou představu o fyzických zdrojích, které 

musíme pro své podnikání zajistit aţ uţ z vlastních zdrojů nebo dokoupit. Z vlastních 

                                                 

8
 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Praha: Computer  Press, 2007. 

216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. 
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zdrojů můţeme mít k dispozici vlastní automobil, prostory ve vlastním domě, které 

uzpůsobíme podnikání, nářadí nebo vlastním počítač. Dokoupit pak musíme zejména 

program na zpracování účetnictví, vybavení provozovny a výrobní stroje a nesmíme 

také zapomenout na uzavření pojistky na odpovědnost za škody způsobené podnikáním 

atd. 

3.5.4.3 Zdroje lidské 

Lidskými zdroji rozumíme především pracovní síly, které je potřeba pro začínající 

podnik zajistit. Jedná se zde o zaměstnance do výroby i zaměstnance pověřené vedením, 

organizací a řízením podniku. Pokud ale zakládáme svoji vlastní ţivnost, není potřeba 

provádět ţádnou analýzu, protoţe v tomto případě jsme lidským zdrojem my. 

3.5.4.4 Zdroje nehmotné 

Do seznamu našich nehmotných zdrojů bude hlavně patřit přehled moţných budoucích 

zákazníků, přehled spolehlivých a cenově výhodných dodavatelů nebo prodejců našich 

výrobků. Zahrnout sem lze také veškeré naše znalosti, kvalifikace, zkušenosti a praxi, 

neboť toto všechno bude tvořit silnou stránku našeho podnikání. 

 

3.6 Podnikatelský plán pro zaloţení ţivnostenského podnikání 

Většina ţivností či podniků, které vznikají jako jednoduchý model „one man show“ 

nemá před samotným rozjezdem podniku vytvořen podnikatelský plán. Tyto podniky 

při svém zaloţení mají přiměřené náklady a tím mnohem menší rizika v případě 

neúspěchu. I bez podnikatelského plánu tyto ţivnosti nebo podniky fungují. Dříve či 

později jsou ale i ony okolnostmi donuceny podnikatelský plán vytvořit. Těmi 

okolnostmi můţe být přijetí nových zaměstnanců, pořízení a vybavení vhodnějších 

prostor pro podnikání, zakoupení nákladnějšího vybavení. Nákladnější investice 

majitele přinutí další rozvoj podniku promyslet a naplánovat, vytvoří tak podnikatelský 

plán s určitým zpoţděním. 
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Struktura podnikatelského plánu
9
 

 Titulní strana    

 Exekutivní souhrn 

 Popis podniku 

 Externí prostředí – trh 

 Marketingový plán 

 Operační plán 

 Personální zdroje 

 Finanční plán 

 Hodnocení rizik 

 Přílohy 

 

Titulní strana 

Titulní strana podnikatelského plánu se bude lišit podle druhu podniku pro který je plán 

tvořen. Na titulní straně podnikatelského plánu, v případě ţivnostníka, bude postačující 

uvést název ţivnosti či podniku, označení -  podnikatelský plán, uvést své jméno jako 

autora a datum vytvoření plánu. 

 

Exekutivní souhrn 

Zde se jedná opravdu o stručný, ale zároveň velmi detailní souhrn celého 

podnikatelského plánu. Jsou zde shrnuté všechna zásadní a důleţitá data týkající se 

podnikatelského záměru, charakteru podnikán, co je cílem podniku, jakým způsobem a 

kým bude uskutečňován a jaké výsledky a v jakém čase můţe vlastník očekávat. 

Exekutivní souhrn popisuje zakladatele podniku popř. manaţerský tým, produkty a 

sluţby, kterými se bude podnik zabývat a uvádí důvody, proč jsou a právě ony 

atraktivní  pro trh, nově vzniklé příleţitosti na trhu, silné stránky a výhody nového 

podniku, strategii, které bude pouţito pro dosaţení očekávaného úspěchu, zásadní 

finanční údaje v přehledné tabulce a seznam potřebných finančních zdrojů a  přehled 

jejich spotřeby.    

                                                 

9
 KORÁB, V., PETERKA, J. a REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Praha: Computer  Press, 2007. 

216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. 
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Konečná podoba exekutivního souhrnu bývá ve většině případů hotová aţ po dokončení 

celého podnikatelského plánu. Tento souhrn bývá zásadní a hlavní částí 

podnikatelského plánu v případě, ţe je plán vyhotovován pro externí uţivatele, kterými 

můţou být např. bankéři či investoři. Tito povaţují za běţné, ţe exekutivní souhrn na 

začátku podnikatelského plánu naleznou. Velmi často kvalita zpracování exekutivního 

souhrnu má velký podíl při rozhodování potenciálního investora na tom, zda bude vůbec 

pokračovat v prostudování vlastního podnikatelského plánu. U podnikatelského plánu 

sestavovaného pro sebe, pro svou potřebu není význam exekutivního souhrnu aţ tak 

veliký. 

 

Popis podniku 

Tato část podnikatelského plánu bude obsahovat údaje o právní formě nově vznikajícího 

podniku, zda jde o ţivnostenský podnik – OSVČ nebo zda se jedná o společnost s 

ručením omezeným, uvedeme hlavní ţivnost nebo ţivnosti, které budou předmětem 

našeho podnikání.  

Doplňujícím údajem zde můţe být objasnění našeho hlavního dlouhodobého cíle.   

 

Zde budeme prezentovat produkty a sluţby, se kterým náš podnik na trh vstoupí. Popis 

produktů a sluţeb by měl být proveden hodně do detailu, aby z toho bylo jasné, proč se 

domníváme, ţe námi nabízené produkty či sluţby budou pro trh zajímavé a budou tím 

pádem konkurenceschopné. Dále popíšeme naši představu o dalším vývoji produktu, 

základní komponenty, ze kterých bude výrobek vyráběn. Objasníme zde, co budeme 

řešit subdodávkami a které části budeme vytvářet sami. Uvedeme, jak povedeme 

účetnictví a zda naše firma bude či nebude plátcem DPH.  

 

Podnik, který od samotného zahájení činnosti zaměstnává více zaměstnanců musí dále 

popsat organizační strukturu a zdůvodnit ji, představit manaţerský tým, který bude plán 

uskutečňovat. Specifikujeme zde zaměstnaneckou politiku, objasníme, jaké  poţadavky 

na znalosti a zkušenosti u zaměstnanců budeme klást a jakým způsobem chceme nové 

zaměstnance na trhu práce získat.  
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Dále v této části popíšeme typ provozovny, strojní a přístrojové vybavení, prostředky 

pro vývoj a výzkum, náš autopark apod. Důleţitým údajem budou kontaktní údaje. 

Jasně specifikujeme lokalitu provozovny, zda uţíváme své vlastní nemovitosti a 

prostory, nebo zda je máme pronajaté a jsme v nájemním vztahu. V případě, ţe jsme v 

pronajatých prostorách, uvedeme, jak máme zajištěnou nájemní smlouvu a případný 

plán či řešení pro moţnost výpovědi z nájemního vztahu. (5) 

 

Externí prostředí – trh 

V této části budeme definovat náš potenciální a pro nás dostupný trh, popíšeme jeho 

základní vlastnosti a momentální trendy, budeme analyzovat konkurenci našeho 

podniku, dodavatele a budoucí zákazníky. Hlavním úkolem bude vymyslet strategii jak 

z budoucích moţných zákazníků udělat naše skutečné a spokojené zákazníky. 

Ţivnostník se bude především zabývat  prostudováním svého mikroprostředí.  

 

Analýzou konkurence pro něj bude seznam hlavních lokálních konkurentů, shrne si 

jejich moţnosti a postavení na trhu, ale hlavně jejich případné  slabé stránky. Musí zde 

vzít v úvahu i riziko nových konkurentů a také chování velkých firem, vyskytujících se 

na lokálním trhu. Bude především promýšlet postupy, jak nad konkurencí vyzrát. 

Dodavatelé jsou pro ţivnostníka zvlášť důleţitou součástí, musí přesně vědět, kdo, za 

jakých podmínek a v jaké kvalitě bude jeho podniku potřebné subdodávky dodávat. 

 

Marketingový plán 

Zde se jedná o promyšlený strategický plán podniku, obsahující všemoţné způsoby, 

jaké hodlá podnik pouţít při vstupu na trh, aby se prosadil proti konkurenci. 

Marketingový plán můţe obsahovat rozdílné postupy pro období, kdy podnik vstupuje 

na trh a jeho postupné uchycení se a zavedení na trhu a následně marketing pro jiţ 

zavedený podnik, pro jeho další úspěšné fungování z dlouhodobého hlediska.  

 

Vyuţívají se k tomu rozdílné marketingové nástroje. Takovým typickým příkladem 

můţe být zaváděcí cenová politika, která je odlišná od pozdějších běţných cen 

podnikových výrobků a sluţeb, které podnik zavede po určité době provozování své 

činnosti na trhu. Marketingový plán obsahuje charakteristiky našich produktů, cenovou 
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politiku, moţnosti podniku, jak na sebe a svoje výrobky upozornit a v neposlední řadě 

distribuci, kde hledáme nejlepší způsoby jak nabídnout naše produkty zákazníkovi.  

 

Marketingový plán by měl obsahovat i postupy a moţná řešení pro následující blízkou 

budoucnost našeho podnikání. Produkty či sluţby, se kterými vstupuje podnik na trh by 

se měl dále rozvíjet a dopředu by měl mít podnik představu a moţném rozšíření trhů. 

Úspěšnost marketingového plánování nám zajistí ale především naše vlastní neotřelost a 

schopnost se přizpůsobit, rychle reagovat na danou situaci na trhu. 

 

Operační plán 

V operačním plánu je detailněji rozpracován podnikatelský záměr popř. u malého 

podniku marketingové strategie, jak tento záměr budeme vykonávat v čase, jeho 

jednotlivé souvislosti a návaznosti. Čas je v tomto případě důleţitým faktorem jak z 

pohledu trţních příleţitostí, které , které existují omezeně dlouhou dobu, tak i z pohledu 

uţivatelů našeho podnikatelského plánu. Kaţdého běţného investora bude nejvíce 

zajímat čas, kdy můţe očekávat svůj výnos nebo popř. Kdy můţe očekávat navrácení 

půjčené částky peněz. Časové období podnikatelského plánu by mělo mít rozsah 

alespoň dvou tří let. Časové období plánu je odlišné podle druhu podnikání, objemu 

finančních prostředků a dynamičnosti trhů apod.  

 

V operačním plánu jde hlavně o zpracování uskutečnění podnikatelského plánu, 

jednotlivých kroků a časového určení zásadních činností a jejich postupné časové 

návaznosti. Ve zjednodušené formě nám k tomuto účelu můţe poslouţit tabulka, kde 

budou stanovena časová data pro zásadní činnosti a jednotlivé etapy uskutečnění 

podnikatelského plánu. V případě, ţe je výroba nedílnou součástí podnikatelského 

záměru a doposud nebyla dostatečně popsána v ţádné části podnikatelského plánu, 

můţeme popis vlastní výroby produktů zahrnout do operačního plánu. 

 

Personální zdroje 

Důleţitost této kapitoly a její rozsah je odvislý od druhu zvoleného podnikání a 

předpokládaném rozsahu podniku. Pokud se jedná o „one man show“ nebo různé 

mikrofirmy bude tato kapitola omezena pouze na sdělení informací o majiteli či 
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majitelích, jejich znalostech, praxi a zkušenostech vyuţitelných pro podnikání. U 

obsáhlejšího, komplexnějšího podnikatelského plánu, kde je zapotřebí mnohem více 

pracovníků, je zde vyţadována účast nákladných specialistů nebo pracovníků, jejichţ 

kvalifikace je trhu práce nedostatečná, musíme tuto část plánu dostatečně podrobně 

zpracovat. Objasníme zde, jaký počet zaměstnanců bude zastávat tu či onu pracovní 

pozici, jakou musí tito pracovníci mít kvalifikaci, znalosti nebo praxi, uvést návod na 

postup jejich získávání na trhu práce a stanovit výši jejich platů. 

 

Finanční plán 

Tato část podnikatelského plánu se zabývá veškerými finančními prostředky potřebných 

pro uskutečnění tohoto plánu. Finanční plán obsahuje: 

- soupisy finančních potřeb podniku 

- základní účetní výkazy pro různá období  

 výkaz cash-flow, odhady / plány peněţních toků 

 výkaz zisků a ztrát neboli výsledovka 

 výkaz rozvahy 

 analýza bodu zvratu 

- soupisy a aplikace vlastních zdrojů, fondů, půjček, úvěrů, dotací ....      

 

Ţivnostník začne svoje finanční plánování pomocí tabulky, kde si bude modelovat 

peněţní toky a zvaţovat moţnosti. V případě, ţe si sám dopředu dostatečně promyslel 

zahájení své činnosti, má jasnou představu o jednorázových počátečních výdajích 

spojených se zahájením podniku, můţe tedy skoro přesně určit průměrné zřejmě 

měsíční náklady na provoz, které se budou týkat úhrady nájmu a sluţeb s tím spojených, 

leasingových splátek a nákladů na pohonné hmoty. Stranu výdajů má tedy tímto 

stanovenu. Stanovit stranu příjmů je mnohem sloţitější. Vlastník ví samozřejmě jakou 

částku má na start podniku k dispozici z vlastních zdrojů, z úvěru od banky atd., ale 

stanovit příjmy ze zakázek v rámci nějakého časového úseku můţe pouze odhadem.  

Podnikatel si pak můţe v tabulce peněţních toků pohrávat s různými scénáři při 

zahájení činnosti, upravovat stranu příjmů a výdajů, měnit časové úseky a promýšlet 

způsoby, jak by bylo moţné dosáhnout konstruovaných změn.  
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Finálním výstupem uceleného finančního plánu by měly být výkazy cash-flow a 

výsledovky tvořené pro první kvartál podnikatelské činnosti, dále pak méně detailní 

zpracování výkazů pro kvartály prvního roku podnikání, následně pak předpokládané 

moţné peněţní toky pro další rok aţ dva roky. Finanční plán by měl také obsahovat ve 

zjednodušené verzi výsledovky a rozvahy pro první tři roky své podnikatelské činnosti. 

(5) 

 

Hodnocení rizik 

Všechny podnikatelské záměry a plány, sebelépe promyšlené, mají v sobě určitou míru 

nejistoty a rizika, ţe skutečné výsledky se budou v mnohém lišit od námi 

předpokládaných. Z těchto důvodů by součástí kaţdého podnikatelského plánu měla být 

i analýza rizik.  

Tato analýza má za cíl předejít nejistotám a negativním důsledkům se stanovenými 

riziky spojenými. 

 

Hodnocení a řízení rizik lze provádět z více hledisek a také na různé úrovni odbornosti. 

Rizika můţeme hodnotit pomocí analytických nástrojů kvantifikace, kdy stanovujeme 

uţ konkrétní rizikové faktory nebo z druhého pohledu, a to kvality. Zvaţují se 

jednotlivé kvality variant scénářů vývoje podnikatelského plánu a jakou strategií rizika 

eliminovat, jak na ně reagovat.  

 

Existují čtyři klíčové kroky „řízení“ rizika (5): 

•Identifikace rizikových faktorů – důsledné promyšlení všech moţných situací, z jakých 

důvodů nebo příčin se náš záměr můţe zvrtnout jinam neţ bychom chtěli nebo 

čekali. 

•Kvantifikace rizik – s pomocí vhodných technik nebo čistého rozumu provést 

kvantifikaci, tj. číselné vyjádření moţného rizika. Třeba vypočítat pravděpodobnost 

výskytu nějakého rizikového faktoru a odvodit z toho moţné důsledky. 

•Plánování krizových scénářů – v případě neţádoucího negativního vývoje a zvyšování 

rizika pro podnik se prování příprava strategií, plánů, postupů, politik a procedur . V 

rámci tohoto typu analyzování rizik, bývá zahrnuta i analýza nejhoršího scénáře 

vývoje a k tomu odpovídající strategie řešení. 



   33 

•Monitoring a „řízení“ - je součástí implementace, tedy proces uskutečňování fáze 

podnikatelského plánu. Znamená to průběţně a trvale kontrolovat a sledovat 

faktory, které souvisejí s určitým rizikem. Rizikovou analýzou se sledují očekávané 

i neočekávané vlivy zejména externího prostředí. Následně se provádí činnosti 

vedoucí k eliminaci či zmenšení těchto negativních vlivů. 

 

Ţivnostník by analýzu rizik zahájil zřejmě vytvořením seznamu faktorů omezujících 

jeho podnik. Vycházet můţe ze stanovených slabých stránek a hrozeb pro podnik, 

mezi rizika by měl zahrnout i rizika z nesplněných předpokládaných výnosů pro 

krátké a dlouhodobější období, popřípadě riziko z nesplnění příslibu půjčky od 

rodinných příslušníků na start podnikání.  
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4 Analýza problému 

Tato kapitola je určena k zaměření se na všechny moţné faktory, které firmu mohou 

ovlivnit.  Co firma nabízí, z čeho se vyrábí, pro koho jsou produkty určeny, co můţe 

ovlivnit cenu výrobku, kdo jsou hlavní konkurenti a co je odlišuje od ostatních, čím 

firma můţe konkurovat a  co má, co ostatní nemají. 

4.1 Základní charakteristika trhu  

Zde je vymezena oblast podnikání z hlediska geografického, demografického a 

stanoveno pro jak veliký trh firma své výrobky zvaţuje produkovat.  

 

4.1.1 Hledisko geografické 

V případě zmapování trhu z hlediska geografického, firma působí pouze na trhu 

českém, v oblasti Jiţní Moravy, okres Brno-venkov. Tento okres je okresem 

v Jihomoravském kraji, jehoţ sídlem je město Brno.  

 

Sídlo je situováno asi 20 km jiţně od města Brna v obci Blučina. Obec je velice  dobře 

dostupná ze všech stran, a to jak přímo z dálnice D2 vedoucí od Brna do Bratislavy, tak 

z okolních vesnic, coţ je pro potencionální zákazníky a dopravce velice důleţité.  

 

4.1.2 Hledisko demografické 

Toto hledisko vede k určení velikosti trhu. Stanovuje se počet lidí, které lze brát 

v úvahu při plánování, jejich věková struktura, případně zvyklosti v daném regionu a 

další demografické faktory.  

 

Uváděný počet obyvatel okresu Brno-venkov k lednu 2010 je dle České správy 

sociálního zabezpečení uváděn na cca 200 000 osob. Okres Brno-venkov eviduje 187 

obcí, z toho 13 měst. 
10

 Tímto je stanovena velikost nejširšího zvaţovaného trhu pro 

                                                 

10
 Počet obyvatel. [online]. [cit. 2010-01-30]. Dostupný z WWW: <http://www.cssz.cz/cz/o-

cssz/pracoviste/ossz-brno-venkov.htm> . 

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/pracoviste/ossz-brno-venkov.htm%3e
http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/pracoviste/ossz-brno-venkov.htm%3e
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tento podnikatelský záměr. Objektivní je omezit plán na potencionální okruh zákazníků 

z blízkého okolí obce Blučina, na samotnou obec a její frekventovanost. Samotná obec 

má kolem 2500 obyvatel, s tím, ţe několik stovek dalších sem denně dojíţdí za prací, 

protoţe ve vesnici, a zejména v jejích okrajových částech jsou velké objekty, které 

vyuţívá mnoho firem pro své podnikatelské účely.  

 

Z tohoto hlediska lze brát v úvahu cca 10 000 občanů. Věková struktura není nijak 

omezena, výrobky jsou určeny všem věkovým skupinám bez rozdílu. Ze sortimentu si 

vyberou jak malí tak velcí. Co se týče zvyklostí v tomto regionu, jih Moravy je krajem 

folkloru a dodrţování dávných tradic. Mnoţství kulturních akcí s tím spojených, je jen 

další příleţitostí pro zviditelnění. 

 

4.2 Analýza ideálního zákazníka 

V této analýze je třeba vystihnout jak by měl ideální zákazník z pohledu firmy vypadat, 

komu budou výrobky určeny a v neposlední řadě je důleţité zjistit a definovat 

zákaznické potřeby. Cílem všeho je tyto potřeby uspokojit a v nejlepším případě 

definovat, a uspokojit potřeby o kterých ani sám zákazník nevěděl. 

 

Pro jaké skupiny zákazníků bude firma vyrábět a co je pro ně charakteristické?  

Každodenní zákazníci 

 vyţadují kvalitu  

 pracující lidé a školáci 

 nakupují v průměrném mnoţství 9 ks výrobků 

 nekupují za více neţ 50 Kč 

 výrobky kupují ke snídani nebo na svačinu 

 kupují taštičky různých náplní, mění se 

Příležitostní zákazníci 

 důchodci, děti navštěvující místní základní školu 

 lidé náhodně projíţdějící 

 průměrně nakupované mnoţství 4 -5 ks 

 nákup do 20 Kč 
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 nakupují výrobky obvyklých náplní, ţádné experimenty 

Firmy 

 příleţitostné nákupy k pohoštění obchodních partnerů, ke kávě 

 větší zakázky 

 průměrný nákup do 120 Kč 

 výjimečné objednávky k pořádání firemních akcí s nákupy kolem 150 ks 

 výběr klasických i netradičních a originálních náplní 

Stálí odběratelé 

 mají pravidelné odběry 

 stabilita příjmů pro firmu 

 moţnost slevy 

 více nároční 

 poţadavek na přesné dodrţení termínů 

 individuální přístup 

 šíří dobré jméno podniku 

 

Obecně kaţdý zákazník chce kvalitní produkty, za dobrou cenu, uspokojit své potřeby, 

zajištění dopravy, případně snadnou dostupnost provozovny, rychlé a spolehlivé 

vyřízení objednávky, čerstvé výrobky, esteticky zajímavé výrobky, různé tvary, vzory, 

obměnu a nové výrobky.  

 

4.3 SLEPTE analýza 

Tento pohled se zabývá makroprostředím firmy, zahrnuje mnohem širší okolí. V 

případě záměru podnikat v mezinárodní sféře, šlo by o analýzu třeba i z pohledu celé 

Evropy nebo světa, ale jelikoţ moje podnikatelská jednotka se pohybuje pouze na území 

České republiky, je v tomto případě okolím myšlen stát, region, kraj či obec. Z důvodu 

neustále měnícího se prostředí je cílem analýzy zmapovat  situaci jak se bude asi 

v budoucnu vyvíjet, co můţeme očekávat. 

 

SLEPTE analýza bere v úvahu následující faktory: 

- sociální – ty zahrnují oblasti demografické, sociálně-kulturní, trh práce, zvyklosti 
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v dané oblasti atd. Ţivotní úroveň v České republice můţe být hodnocena jako dobrá. 

Vstupem do Evropské unie se zařadila po bok nejvyspělejších států Evropy. 

Demografické hledisko v poslední době zaznamenalo změnu, a to zvýšený nárůst 

stěhování obyvatel z velkých měst na venkov a tíhnutí k přírodě a zdravějšímu 

vzduchu. Vzhledem ke zvýšené porodnosti a vysoké úmrtnosti byl zaznamenán 

v posledních letech nárůst počtu obyvatel. Ani toto však zatím nepřispělo k lepší 

ekonomické situaci a je stále nízký počet obyvatel v produktivním věku. Nepřispělo 

tomu ani velké navýšení počtu studentů, kteří studují na vysokých školách.  

 

Proběhla celosvětová ekonomická krize, kterou mnoho podniků neustálo a bylo nuceno 

hromadně propouštět nebo dokonce ukončit svoji činnost. To mělo za následek velké 

zvýšení procenta nezaměstnanosti a po delší době se opět v ČR dostala nad hranici 10%. 

Důchodový systém se téţ neustále mění a mladé lidi čeká nejistá budoucnost zajištění 

peněţního příjmu v důchodovém věku.  

 

Co se týče ţivotní úrovně, ta vzhledem k posledním rokům nepatrně vzrostla. Ţivotní 

úroveň je podmíněna platy. Ty se sice zvyšují, zvyšuje se však i cena zboţí a sluţeb. Po 

vstupu do Evropské unie se ještě více otevřel tuzemský trh, čehoţ vyuţívají zahraniční 

podnikatelé, díky nimţ vznikají průmyslové parky v okrajových částech větších měst. 

Vytvářejí nová pracovní místa a i platové ohodnocení u zahraničních zaměstnavatelů je 

na vyšší úrovni. Lepší platy dávají lidem moţnost dopřát si i luxusnější zboţí, které by 

si dříve dovolit nemohli nebo by koupili levnější alternativu. V poslední době si také 

lidé oblíbili nákup zboţí na splátky nebo vyuţití spotřebních úvěrů. To je ale vázáno 

rizikem budoucí platební neschopnosti, moţných penále apod. coţ si někdy lidé 

neuvědomí a dostávají se tím do těţké ţivotní situace. Tyto faktory však podnikání 

firmy Šmak nijak zvlášť neovlivňuje. Cena výrobků je dostupná pro všechny vrstvy 

obyvatel, v širokém sortimentu výrobků si vybere kaţdý zákazník dle svého a kvalitou 

výrobků a poskytovanými sluţbami lze oslovit i náročnější typy zákazníků.  

 

Ţivotní styl se také v průběhu času mění. Doba je „uspěchanější“, lidé tráví hodně času 

v zaměstnání, jsou více ve stresu a mají méně volného času. Čas a jeho úspora je pro ně 

velice důleţitá. Právě to nahrává tomuto podnikatelskému plánu. Lidé uţ si sami 
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nepečou, dávají přednost nákupu hotového, protoţe nemají čas. Proto velkou oblibu 

mají rychlá občerstvení, snídaňová menu, káva s sebou a drobné pečivo či buchty, co si 

člověk můţe koupit rychle u prodejního okénka nebo v obchůdku a po cestě (do práce, 

do školy, k lékaři apod.) sníst. Lze takto také jednoduše vyřešit pohoštění pro 

plánovanou návštěvu, jako chuťovku k odpolední kávě. Tudíţ „pohodlnost“ člověka a 

úspora jeho času hraje ve prospěch výroby drobného pečiva, které je uţ pro zákazníka 

připraveno a můţe si ho hned odnést.  

 

- legislativní - zaobírá se funkcí zákonů, jejich pouţitím, právními úpravami 

pracovních podmínek, daňovými povinnostmi, ochranou autorských práv a také 

funkcí soudů aj. Legislativní hlediska zaznamenávají v poslední době mnoho změn. 

Pro firmu Šmak je důleţité vědět, ţe podnikání upravuje ţivnostenský a obchodní 

zákoník, ten je nutné striktně dodrţovat.  

Zákony, které se dále týkají tohoto podnikatelského plánu: 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

 Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném a všeobecné zdravotní pojištění 

 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

 Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku 

 

Pokud se předmět podnikání týká potravinářských výrobků, musí splňovat také 

hygienické normy. V České republice hygienu potravin upravuje následující legislativa: 
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 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích 

 Vyhláška Ministerstva zemědělství 147/1998 Sb., o způsobu stanovení 

kritických bodů v technologii výroby 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 107/2000 Sb., o hygienických 

poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 

činnostech epidemiologicky závaţných 

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 376/200 Sb., kterou se stanoví poţadavky 

na pitnou vodu a rozsah četnosti její kontroly 

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších 

podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany 

veřejného zdraví 

 Vyhláška Ministerstva zemědělství 339/2001 Sb., o metodách zkoušení a 

způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a 

zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a 

jakosti tabákových výrobků 

Při výrobě pečiva musí být definován Systém kritických bodů (HACCP). Musí být 

stanoveny jednotlivé kritické body zejména na: příjem a dávkování surovin do výroby 

(př. senzorická kontrola – škůdci, plísně; neporušenost obalu; doba trvanlivosti), 

moučné hospodářství, správné skladování surovin, teplota chladících boxů, zrání, 

kynutí, při pečení teplota pece a nastavení doby pečení, kontrola čerstvosti vajec 

(kontrola neporušenosti skořápek, senzorická kontrola při výtluku), balení, uloţení, 

expedice výrobků (dodrţování správné manipulace s hotovými výrobky).   

  

Podnikatel musí sledovat i případné úpravy zákonů v oblasti zdanění. Konkrétně zákon 

o dani z příjmů ho zajímá jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu zaměstnavatele. 

Rok 2008 zaznamenal značné změny. Nově se zavedla jednotná daň z příjmů fyzických 

osob. Od roku 2008 platí rovná sazba daně 15%. S tím také souvisí zavedení tzv. 

superhrubé mzdy, tj. rozšíření základu daně u fyzických osob, které zahrnuje zdravotní 

a sociální pojištění placené zaměstnancem. Zaměstnanci se tedy počítá výše čisté mzdy 

z hrubé mzdy navýšené o 35%. Měnily se i částky poloţek uplatňující se při slevě na 

dani. Tuto změnu nejvíce pocítí zaměstnanci s dětmi. 
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Podstatnou změnou, která se dotýká všech je změna sazeb DPH. Od 1. ledna 2010 se 

mění základní i sníţená sazba. Základní sazba DPH se mění z 19% na 20% a sníţená 

sazba se mění z 9% na 10%. V rámci opatření ke sníţení schodku státního rozpočtu 

došlo také ke zvýšení spotřebních daní pohonných hmot a alkoholických nápojů. 

 

Nemocenské pojištění naznalo také určité změny. Upravuje ho zákon č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění, platné od 1. ledna 2009. V souvislosti s přijetím zákona č. 

362/2009 Sb., o změně zákonů v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu 

České republiky na rok 2010 dochází u nemocenského pojištění ke změnám výše dávek. 

Tato opatření jsou platná pouze pro rok 2010 a mají za cíl sníţit deficit státního 

rozpočtu.  

 

Přehled změn v oblasti nemocenského pojištění
11

:  

 zavedení jednotné procentní sazby pro výpočet denní výše nemocenského ve 

výši 60%, 

 sníţení zápočtu výdělku pro stanovení denního vyměřovacího základu do první 

redukční hranice u peněţité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v 

těhotenství a mateřství ze současných 100% na 90%, 

 sníţení procentní sazby pro výpočet peněţité pomoci v mateřství ze 

současných 70% na 60%, 

 zavedení třídenní karenční doby u ošetřovného. 

 

Sazba pojistného na nemocenské pojištění placeného zaměstnavateli zůstává nadále ve 

výši 2,3%. I v roce 2010 bude zaměstnavatel platit pojistné na nemocenské pojištění, 

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 25% ze svého 

vyměřovacího základu.  

 

Vyplácení nemocenské zůstává nezměněno. Pokud bude zaměstnanec v pracovní 

neschopnosti, první tři dny nemá nárok na ţádnou náhradu mzdy, od 4. dne (v případě 

karantény od 1. dne) po dobu prvních 14 kalendářních dnů poskytuje náhradu mzdy 

                                                 

11
 Nemocenské pojištění. [online]. [cit. 2010-04-15]. Dostupný z WWW:  <http://www.mpsv.cz/cs/7#oi>.  
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zaměstnavatel, dále tyto dávky vyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení, 

maximálně však po 380 kalendářních dnů od vzniku pracovní neschopnosti.  

 

Legislativa, která upravuje povinnosti týkající se provozování ţivnosti, je dosti rozsáhlá, 

ale není zde nic zásadního, co by překáţelo ve zřízení ţivnostenského oprávnění pro 

firmu Šmak. Dodrţení hygienických norem a poţadavků bude pro provozovnu nutností. 

Tyto normy jsou celkem často aktualizovány, a proto musí firma změny ve znění 

zákonů a vyhlášek bedlivě sledovat. Vývoj ostatních faktorů na firmu nemá nijak 

zásadní vliv. 

 

- ekonomické – je to rozsáhlá oblast průzkumu makroekonomických ukazatelů (míra 

inflace, HDP, změny úrokové míry, měnový kurz apod.), finanční zdroje a bankovní 

systém a také důleţitou část, coţ jsou přímé i nepřímé daně, export a import země.  

 

V roce 2009 byla průměrná meziroční míra inflace 1%. Meziroční růst v období do 

března 2010 má výši 0,7%. Hlavním hybatelem meziročního růstu spotřebitelských cen 

je změna sazeb nepřímých daní. 

 

V posledním čtvrtletí 2009 byl meziroční pokles HDP -3,1%
12

. Pro rok 2010 se 

předpokládá růst HDP. Český hrubý domácí produkt by mohl růst v rozmezí 0,3 - 1% a 

v druhé půli roku i mírně klesnout nezaměstnanost. Důsledky ekonomické krize mají 

dopad ještě i v roce 2010. Firmy zaznamenávaly velké sniţování odbytu, to se však má 

pomalu vrátit v průběhu tohoto roku do normálu, ale přesto se důsledky krize odhadují 

do konce roku 2010. Vysoká míra propouštění ze zaměstnání má být minulostí, a 

prognóza na tento rok mírné zvyšování zaměstnanosti.  

 

Výsledky průzkumů jsou také příznivé zahraničnímu obchodu. Export z České 

republiky pomalu roste uţ od listopadu 2009 a další vývoj závisí na stavu ekonomik 

zahraničních zemí. Růstovou tendenci dle údajů z prvního čtvrtletí 2010 má i import 

zboţí a sluţeb do ČR. Vývoz i nadále, stejně jako minulý rok, převyšuje nad dovozem, 

                                                 

12
 Český statistický úřad, HDP. [online]. [cit. 2010-04-26]. Dostupný z WWW:  

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

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty
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coţ je zajisté dobrá zpráva pro vývoj české ekonomiky. Aktuální vývoj měnového kurzu 

české koruny vůči Euru nebo americkému dolaru má stoupající charakter. Tento trend si 

má udrţet i v blízké budoucnosti, česká koruna má vůči zahraničním měnám nadále 

posilovat. 

 

Na podnik nejvíce působí inflace a změny úrokových sazeb. Pro podnik je velice 

důleţitá výše nákladových poloţek. Podle nich je i stanovována cena prodávaného 

sortimentu. Pokud se tedy změní na trhu cena jakékoliv z poloţek nákladů, můţe to mít 

negativní vliv na celý hospodářský výsledek. Podnik si pro výrobu vybírá kvalitní, ale 

přitom levné výrobní suroviny. Markantní změna směrem nahoru by podnik mohla 

donutit i k ukončení provozní činnosti. Kdyby dlouhodobě nepokrývaly dosahované 

trţby náklady, pro podnik by nemělo smysl dál ve výrobě pokračovat. Změnu 

úrokových sazeb by podnik řešil při případném čerpání úvěru.   

 

- politické – politická stabilita ve státě, postoje vůči podnikání, hodnotí téţ externí 

vztahy k zahraničním konfliktům, regionálně, i to, jaký je politický vliv různých 

skupin 

 

Na české politické scéně jsou v současné situaci nejvýznamnější tři politické strany. 

Levicová ČSSD a KSČM řeší nejvíce sociální problematiku a pravicová ODS propaguje 

hlavně podporu podnikání. Na Českou republiku i politickou scénu mělo vliv také 

předsednictví ČR v Radě EU v první polovině 2009, kdy mohla ovlivnit vývoj Evropské 

unie a zejména více prosazovat zájmy své země. Politickou situaci by do jisté míry 

mohly změnit parlamentní volby, které proběhnou 28. a 29. května 2010. Dle průzkumu 

stranických preferencí je na tom nejlépe strana ČSSD a vzápětí za ní ODS. Do voleb 

levice vstupuje závazkem plnění cílů jako obnovení ekonomického růstu po 

hospodářské krizi, zastavení růstu zadluţování státu, podporu proexportní politiky státu, 

zjednodušení daňových zákonů a zjednodušení administrativy s tím související, výhody 

pro subjekty, které podávají přiznání k dani elektronicky a další body volební kampaně. 

Co se v budoucnu moţná týká i tohoto záměru zaloţení firmy, ČSSD slibuje v jednom z 

cílů, v případě zvolení, zjednodušení procesu zaloţení firmy tak, aby netrval déle neţ 3 

dny. ODS má ve svém volebním programu např. podporu pro nezaměstnané, kteří 



   43 

začnou podnikat, zvýhodnění pro firmy při tvorbě více částečných úvazků, daňové 

zvýhodnění zaměstnavatele, který bude přispívat na péči o děti svých zaměstnanců, 

pruţnou mateřskou a rodičovskou s moţným čerpáním do 5 let věku dítěte, studijní 

půjčky a spořením zřízení specializovaných soudních protikorupčních senátů a další.  

 

Jedná-li se o současnou politickou stabilitu, není na tom Česká republika nejlépe. 

Celkový zájem zahraničních investorů o Česko se zvyšuje a v porovnání se sousedními 

zeměmi vede. Tuto stránku věci ale kazí skutečnost, ţe kvalita veřejných institucí 

zaostává a fungování veřejného sektoru oproti ostatním evropským státům také. Na 

tento problém by se určitě měla nová vládnoucí politická strana zaměřit. Vyvodit 

opatření vedoucí k nápravám a dalšímu zvýšení atraktivnosti českého trhu pro nové 

investice. Velká politická nestabilita se neočekává a podnikatelský záměr by budoucí 

vývoj také ohrozit neměl.  

 

- technologické – podpora výzkumů, nových vynálezů, nové technologie, rychlost 

aplikace těchto do praxe i dostupnost těchto technologií. Počátek 21.století přeje 

velkému rozvoji technologie. Co bylo dříve nepředstavitelné nebo hodně vzdálené, je 

současnými technologiemi popřeno. Globalizaci a propojení s celým světem 

prostřednictvím počítačové techniky a internetu napomáhá rozvoji nejen obchodu. 

Velké koncerny si zřizují výrobní haly nebo část výroby přesměrovávají do oblastí 

chudších zemí, kde je to pro ně finančně mnohem výhodnější, přičemţ vše řídí ze 

svých centrál. Firmy, jeţ mají pobočky v zahraničí, uskutečňují porady 

prostřednictvím interaktivních přenosů a komunikují vlastně s lidmi třeba na druhém 

konci zeměkoule. Celkově rozvoj internetu dopomohl k masivnímu nárůstu 

internetových obchodů, nákupů zboţí všeho druhu ze zahraničí, coţ na druhou stranu 

přináší rizika a komplikované vyřizování případných reklamací.  

 

Pro firmy vznikají stále nové informační systémy, které se liší svým účelem, 

velikostí a obsáhlostí, vyuţitím. Mnoho firem si zaloţilo své podnikání na tvorbě a 

prodeji ekonomických informačních systémů určených od ţivnostníků aţ pro 

mezinárodní společnosti. Systémy řeší buď určitou problematiku př. účetnictví, 

výrobu, prodej a skladování apod. nebo existují komplexní systémy, které zahrnují 



   44 

vše co podnik potřebuje, v těchto případech bývají tvořené přímo pro určitý podnik. 

Cenové rozmezí je velice široké, vybere si však kaţdý. Systémy jsou určeny ke 

zvýšení automatizace výrobního procesu, ale i obchodního.  

 

A jak moc uvedené technologické faktory, resp. změna technologií ovlivní podnikání 

firmy Šmak? Popravdě se dá říci, ţe takřka ţádným aţ nulovým způsobem. Firma 

nepouţívá ţádné supermoderní technologie, tudíţ případná změna na trhu, co by 

znamenala průlom ve výrobě, se u tohoto typu výrobku neočekává. Zkrachování 

firmy z těchto důvodů nehrozí v ţádném případě.  

 

- ekologické – nikdy jindy v minulosti nebyl kladen větší důraz na ekologickou 

stránku. Celosvětové zhoršení klimatu a znečištění, vymírání zvěrstva a zhoršení 

kvality přírodních zdrojů pitné vody vedlo ke vzniku spousty organizací, které bojují 

za zdravější prostředí a upozorňují na firmy, které se chovají proti nařízením a 

normám. Vedlo to k právním úpravám, ekologickým normám a kontrolám. Firmy 

musí dodrţovat normy a mezinárodní stanovy, kontroluje se co firma dělá se 

vzniklým odpadem, jak zajišťuje recyklaci, co dělá s nebezpečným odpadem. 

Porušení je trestáno velice vysokými sumami peněţních prostředků. 

 

Při tomto druhu podnikání podnik nevypouští do ovzduší ani neznečišťuje okolí 

ţádnými nebezpečnými látkami. Normy jsou dodrţovány – komunální odpad je 

odváţen firmou SAKO na skládky běţného komunálního odpadu. Recyklovatelné 

materiály a plast firma odnáší do popelnic pro tříděný odpad hned za budovou, který 

firma najatá obcí také v pravidelných termínech vyváţí. Aby firma byla něčím 

přispěla k ochraně ţivotního prostředí, rozhodla se své výrobky balit do papírových 

recyklovatelných obalů.  

 

4.3.1 Porterův model konkurenčních sil 

Model určuje jakými tlaky konkurence v okolí firmy působí, co se děje na trhu a jaké 

síly zde působí. Jedná se o zákazníky, dodavatele, konkurenci a substituční výrobky. 

Model rivality na trhu má dát obraz o případných příleţitostech či ohroţeních podniku a 
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analyzovat konkurenční síly.  

 

Pět základních sil: 

 Riziko vstupu potencionálních konkurentů – oblast potravinářského průmyslu je 

obrovská, ale taky velice různorodá a specifická. Trh, na kterém se bude pohybovat 

firma Šmak se zuţuje na oblast jiţní Moravy, konkrétně okolí Brno-venkov. 

Konkurence je značná, avšak vstup nového konkurenta na trh není vůbec obtíţná. 

Bariéry vstupu na trh v tomto případě nejsou. Náš podnik nevyţaduje ţádné zvláštní 

stroje a zařízení, ani speciální povolení pro provozování tohoto druhu ţivnosti, takţe 

pokud splním hygienické nařízení, bezpečnostní normy a budu postupovat a konat 

dle zákona, nic mému podniku nebrání vstoupit jako nováček na trh.  

 

To stejné platí i z hlediska vstupu nových konkurentů firmy. Ţádná technologická 

ani jiná náročnost se k tomuto předmětu podnikání neváţe, pokud podnik splní 

všechny zákonné podmínky, nebude pro něj obtíţné vstoupit na tento trh. Problém 

by nastal se získáním dostatečné klientely. Čas vstupu na trh a prodejní cena 

výrobků by byla zřejmě rozhodujícím faktorem, podle kterého by se zákazník 

rozhodoval, zda upřednostní firmu Šmak nebo firmu X. Kdyby Šmak byla uţ 

zavedena a měla stálou spokojenou klientelu, vstup nového konkurenta by byl 

hodně obtíţný. Na druhou stranu, trh je dosti velký a záleţelo by co firma navíc 

nabízí. 

 

 Rivalita mezi stávajícími firmami – jelikoţ mnou nabízený sortiment je na trhu, kde 

bude působit dosti specifický, v této oblasti silný konkurenční boj neočekávám. 

Snad jen s konkurenčními obchody potravin, které nabízejí pekárenské výrobky 

typově podobné. To si ale zákazník kupuje v malém mnoţství a ne za účelem, ke 

kterému mají slouţit výrobky tohoto podniku. Nehledě na zcela rozdílnou šířku 

sortimentu, přístupu k zákazníkovi a poskytování doprovodných sluţeb.  

 

Pokud bychom však trh rozšířili, vzali v potaz mnohem širší okolí nebo celý kraj, je 

zde jeden hlavní a velice dominantní konkurent. A to firma Fornetti Bohemia, spol. 

s r.o. a MSG Moravia s.r.o. se značkou výrobku MAMMA SNACK. Protoţe jsou to 
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z mého pohledu dva největší konkurenti mého podniku nabízející velice podobnou 

část z mého sortimentu, povaţovala jsem za nutné zaobírat se těmito konkurenty 

hlouběji a zahrnout jejich popis do této části plánu.  

 

FORNETTI jako myšlenka vznikla a působí na trhu od roku 1997. První výrobní 

závod byl v Maďarsku, nyní je uţ ve 12 evropských státech. Na českém trhu působí 

od roku 2000. Nyní provozuje na 200 poboček po celé ČR a jejím záměrem je tento 

rok otevřít dalších 30 aţ 40. Na oficiálních stránkách o sobě firma uvádí doslovně 

následující informace:
13

 

Předmětem naší činnosti je prodej mraţených pekárenských výrobků po celém 

území České republiky, přičemţ potřebnou logistiku si zajišťujeme ve vlastní reţii. 

Naši činnost na českém trhu rozdělujeme na dva hlavní segmenty: 

* franchise trh: spočívá v úzké a stálé spolupráci právně samostatných 

franchisingových stran: poskytovatele a příjemce. Poskytovatel dává svým 

partnerům právo a povinnost vyuţívat koncepci pečení a prodeje, coţ opravňuje 

příjemce pouţívat jméno systému, značku zboţí, know-how, technické a obchodní 

metody pečení zmrazeného pekárenského polotovaru. Poskytovatel dodá zmrazené 

pekárenské polotovary v poţadovaném mnoţství a kvalitě, udrţuje technologické 

zařízení v provozuschopném stavu a zajišťuje servis. Příjemce vytvoří podmínky 

pro provoz své obchodní jednotky a na základě odborných a technologických 

pokynů zajišťuje pečení a prodej zboţí. 

* gastro trh: v oblasti obchodních sítí, čerpacích stanic, závodního stravování, 

HoReCa segmentu vystupuje jako dodavatel poţadovaných pekárenských 

polotovarů. Po vzájemné dohodě se naše spolupráce rozšiřuje i o poskytování 

technologického zařízení, know-how, resp. marketingové podpory. V tomto modelu 

spolupráce je naší silnou stránkou flexibilita, povědomí o značce a celonárodní 

záběr.  

Značka MAMMA SNACK
14

 přišla na český trh v roce 2000. Podnikatelská 

myšlenka spočívá v rozpékání mraţených pekařských polotovarů a jejich další 

                                                 

13
 Fornetti. [online]. [cit. 2010-04-15]. Dostupný z WWW: <http://www.fornetti.cz/fornetti-bohemia>.  

 
14

 Mamma snack. [online]. [cit. 2010-04-15]. Dostupný z WWW:  <http://www.mammasnack.eu/>. 

 

http://www.mammasnack.eu/
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prodej konečným zákazníkům. Pobočky mají v současnosti po celé České republice. 

K rozšíření na nové trhy vyuţívají stejně jako FORNETTI marketingovou strategii 

franchising. Celý proces počínající výrobou a konče prodejem výrobku konečnému 

zákazníkovi je téměř stejného charakteru jaký má značka FORNETTI. 

 

 Smluvní síla odběratelů – pozice odběratelů je neutrální. Jejich síla se bude utvářet 

moţná aţ v budoucnu. Nyní, kdy je firma na počátku a musí si získat zákazníky a 

potencionální odběratele, zatím diktuje podmínky prodávající. Za delší dobu, aţ 

budou někteří odběratelé stálí a jejich zakázky dostatečně velké, moţná na nich 

bude i firma částečně závislá, můţou se strany obrátit. Odběratel bude chtít slevy či 

jiná zvýhodnění, a firma z obavy o odchod odběratele ke konkurenci, bude nucena s 

odběrateli vyjednávat, kdy síla bude na jejich straně. Náš podnik si musí odběratelů 

váţit, mít s nimi dobré vztahy a spolupracovat s nimi v zájmu zvyšování trţeb a 

objednávek ve větším objemu. Pokud však bude odběratelské portfolio dostatečně 

veliké, můţe firma některé méně významné zákazníky postrádat.  

 

 Smluvní síla dodavatelů – vyjednávací síla dodavatelů není v tomto případě takřka 

ţádná. Firma nebude potřebovat ani k provozu a jiné činnosti s podnikáním 

související zvláštní ani speciální stroje, vybavení, suroviny a prostředky. Dodavatelů 

veškerých věcí, které budu k výrobě a prodeji potřebovat, je na trhu široká škála. 

Mohu si tedy vybírat dle svého úsudku a nebudu odkázaná na 2-3 dodavatele. 

Dodavatelů je na trhu hodně a mohu kdykoli přejít k jiným dodavatelům, kteří 

budou v danou dobu atraktivnější. 

 

 Hrozba substitučních výrobků – jak uţ je výše popsáno, největším substitutem jsou 

výrobky značky FORNETTI a MAMMA SNACK. Dalšími náhradami jsou veškeré 

pekárenské výrobky sladkého a slaného pečiva. K těmto alternativám musíme uţ i 

zařadit obchodní řetězce nabízející mraţené polotovary určené k domácímu 

dopečení. Doplňkovým sortimentem nabízeným mojí firmou je výroba cukrářských 

pochutin a svatebních koláčů. Musím tedy i zde zváţit moţné substituční výrobky. 

Vzhledem k tomu, ţe firma má mít hlavní působnost v obci, je třeba zváţit místní 

zavedené  cukráře a cukrářky zhotovující tyto výrobky jako koníček či přivýdělek v 
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domácích podmínkách. 

 

Geografická oblast, kde firma působí byla do jisté míry vymezena na obec Blučina a 

její blízké okolí. Tento venkovský trh vyplňují pekařskými výrobky klasické 

pekárny i obchody s potravinami. Pro podnik je to vysoké ohroţení, protoţe hned ve 

vedlejší obci je pobočka Karlové Pekárny a cca 10 km od Blučiny je další 

pekárenská výrobna. Co se týče výroby cukroví, je konkurence mnohem četnější, 

ale nikdo zde nemá vůdčí postavení. Výrobců cukrovinek a koláčů je i v obci hned 

několik. Ti mají ale svoji řádnou práci, výrobu cukroví apod. dělají jen v malých 

dávkách, a není v jejich moţnostech veškerou poptávku uspokojit.  

4.4 SWOT analýza 

Čemu nově vznikající podnik bude muset odolávat nebo jaké můţe očekávat výzvy 

zohledňují faktory prostředí, a to příleţitosti a hrozby.  

 

Analýza silných a slabých stránek firmy Šmak: 

 silné stránky 

- domácí produkce 

- vlastní receptury  

- netradičnost náplní 

- estetičnost výrobků 

-    dobrá dostupnost provozovny 

- výroba vánočního cukroví 

- výroba svatebních koláčů 

- moţnost zapůjčení termoportů k uchování kvality výrobku 

- umístění podniku 

-     vysoká orientace na přání zákazníka a individuální přístup 

 

 slabé stránky 

- nezkušenost v oboru 

- vysoké vstupní náklady 

- nedostatek vlastních zdrojů 
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- pronájem provozních prostor 

- nezavedená firma  

- ţádné počáteční zákaznické portfolio 

- nízký počet zaměstnanců  

- omezená výrobní kapacita 

 

Z výše uvedené analýzy silných a slabých stránek nové firmy Šmak plyne, ţe při svém 

vstupu na trh bude útočit na konkurenci především kvalitou výrobních surovin a svou 

specifikací nabídky. V případě výroby vánočního cukroví se u některých prodejců ceny 

za kilogram vyšplhají v dnešní době do neskutečné výše, i kdyţ kvalita tomu 

neodpovídá. Z části si za to mohou zákazníci sami, protoţe na tuto cenu prodejci 

přistoupili a výrobek si koupili z pohodlnosti, ţe se jim prostě nechce nebo nemají 

z pracovních důvodů čas. Šmak nabídne chutné, čerstvé, vhodně balené a cenově 

dostupnější produkty. To stejné se týká i nabídky výroby svatebních koláčů a 

minizákusků. Tyhle věci pomohou firmě se odlišit od konkurenční nabídky a zajistí jí 

jedinečnost. Silné know-how firmy bude podpořeno zkušenostmi zaměstnanců a jejich 

kreativitou, následkem bude spokojený zákazník.  

 

Co se cenové politiky týče, bude firma na vyšší úrovni, s tím, ţe její produkty budou 

vzhledově lepší, zajímavější a bude moţnost lépe přepravovat a uskladňovat pomocí 

termoportů. Firma bude mít ve svém portfoliu navíc slané trvanlivé pečivo, coţ 

současná konkurence nenabízí.  

 

Do výhodného světla podnik staví i relativně menší vzdálenost pro zákazníka, kterému 

stačí sjet z dálnice, tím se k nám snáze dostane a velice dobrá dostupnost z celého okolí 

celkově. Silnou ale i slabou stránkou je i malý počet zaměstnanců, kteří pro podnik 

v tomto směru představují minimální náklady, jak na administrativu, tak při vedení 

personalistiky. Nízký počet zaměstnanců je výhodou i vzhledem ke komunikaci ve 

firmě. Úzký okruh i přímý kontakt managera a pracovníků napomůţe ihned řešit 

operativně případné problémy. Tento faktor je brán i jako slabá stránka podniku. 

 

Málo zaměstnanců má i svá negativa. Slabá stránka bude v případě, kdyby náhle více 
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pracovníků najednou onemocnělo nebo chtělo dovolenou. Nemoc zaměstnavatel 

neovlivní, řešením můţe být zaučení brigádníků, kteří v případě potřeby budou 

k dispozici, stejně tak v obdobích, kde se očekává velká spousta zakázek. Věc vybírání 

dovolených je v kompetenci managera, který musí zajistit střídání zaměstnanců na 

dovolené a nedopustit ohroţení plynulosti a provozu výroby.  

 

Jelikoţ firma vstupuje na trh, bude se potýkat s běţnými negativy, které jsou se vstupem 

spojeny. Bude mít vysoké vstupní náklady, musí sehnat dostatek finančních zdrojů, její 

jméno nebudou zákazníci znát. Zvýšení povědomí o vzniku a nabídce firmy řeší 

marketingový plán, který má zákazníky k firmě přivést. Další náklady vzniknou i 

v souvislosti s pronájmem výrobních a prodejních prostor, které vzhledem ke svému 

umístění ale stojí zato vyuţít alespoň v začátcích, aby firma byla na očích, získala si 

potencionální zákazníky a úspěšně uskutečňovala svůj podnikatelský záměr a dosáhla 

konečného cíle – zisku. 

 

 příleţitosti podniku 

- průnik na nové trhy 

- oslovení nových segmentů zákazníků 

- mezera na trhu v tomto směru předmětu podnikání 

- ţivotní styl  

- rozšíření poskytovaných sluţeb 

- internetové stránky a jiné propagační materiály pro zviditelnění firmy 

 

Jako velkou příleţitost pro firmu lze povaţovat nynější ţivotní styl obyvatel. Ţije se 

v uspěchané době, lidé většinou pořád někam spěchají, v práci často vynechávají 

přestávky na jídlo, stravují se tzv. „za pochodu“ nebo „uzobávají“ při práci. To není 

ovšem dobré pro jejich ţivotosprávu, ale i toto hraje ve prospěch firmy a firma toho 

můţe vyuţít. Lidé jsou také náročnější, vybíravější, ale i pohodlnější. Proto má firma 

příleţitost těchto aspektů vyuţít. Nabízí pro ty, co mají málo času na stravu hotové 

kvalitní výrobky, které jsou kaţdý den čerstvé, svou šíří osloví i ty náročnější. Musí se 

snaţit udrţet si vysoký standard a získávat tak nové zákazníky, brát si zákazníkova 

přání k srdci, a do budoucna rozšířit mnoţství poskytovaných sluţeb. V počátcích firma 
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nabídne ochutnávky výrobků, vhodné balící prostředky, vlastní přepravu. Komunikace 

se zákazníky ohledně spokojenosti a vyslyšení připomínek je jasná záleţitost. 

 

Přestoţe podnik zvaţuje svoji působnost zpočátku jen v okrese Brno-venkov, 

nezbytností bude výhledově zřízení internetových stránek. Tím značka Šmak nabídne i 

dalším zákazníkům, aby se o ní dozvěděli a následně nabídku této firmy vyuţili. Velmi 

dobrá reklama by byla na poutačích na dálnici, to je ovšem v dohledné době pro firmu 

cenově nedostupné, i kdyţ do budoucna hodně ţádoucí.  

 

 hrozby podniku 

- nedostatek investičních prostředků 

- platební schopnost podniku 

- rostoucí konkurence 

- nízká poptávka 

- daňové zatíţení 

- vysoké hygienické poţadavky na výrobu 

- ceny výrobků 

 

Nedostatek vlastních investičních prostředků pro nákup nových technologií a rozvoj 

firmy a moţná neschopnost splácení v důsledku půjček by mohla firmu zásadně ovlivnit 

a stává se tak největší hrozbou. 

 

Trh s potravinářskou výrobou je celkově vysoce konkurenční, proto se dá očekávat další 

nárůst. Šmak si musí udrţet svoji kvalitu výrobků a sluţeb, sledovat novinky na trhu, 

přání zákazníka, udrţet si technologickou úroveň a zejména inovovat. Hrozbu skýtá i 

nízká poptávka zákazníků i to, ţe ceny pro ně nebudou přijatelné. Daňové zatíţení příliš 

ovlivnit nejde, lze ho přijmout a počítat s ním a sledovat jeho vývoj. S potravinami jsou 

vţdy spojeny vysoké hygienické normy, firma musí tyto normy striktně dodrţovat, 

případné porušení s sebou nese vysoké finanční pokuty, v nejhorší verzi i uzavření 

podniku. 
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5 Návrhová část podnikatelského plánu 

Při samotné tvorbě podnikatelského plánu se doporučuje dodrţet určitou strukturu a 

náleţitosti podnikatelského plánu a toho se drţet.  

 

5.1 Titulní strana 

Titulní strana v případě ţivnostníka vypadá následovně. Pavla Šillerová – čerstvé 

pečivo Šmak, označení Podnikatelský plán, autor: Pavla Šillerová a datum 28. května 

2010. Jedná se o řemeslnou ţivnost udělenou na výrobu a prodej pekařských a 

cukrářských výrobků. Sídlo provozovny je Na Lázních 497, Blučina 664 56. Datum 

zahájení činnosti 1. září 2010. Firma není plátcem DPH. Činnost je provozována na 

základě odpovědného zástupce, který splňuje zvláštní podmínky pro provozování 

ţivnosti. 

5.2 Exekutivní souhrn  

Zde se uvádí souhrnné informace, ale přesto hodně detailní, co celý podnikatelský plán 

obsahuje, jaké informace byly zjištěny a jaká data kalkulacemi získána, a také jaké 

z toho plynou závěry. Tuto funkci zde plní kapitola Závěr.  

5.3 Popis podniku  

Pavla Šillerová – čerstvé pečivo Šmak, nese název dle zakladatele firmy a je z tohoto 

názvu zřejmé, ţe jde o fyzickou osobu – ţivnostníka. Nově vzniklý podnik se pohybuje 

v oblasti potravinářské výroby. Předmět podnikání firmy se vymezuje na výrobu 

slaného a sladkého pečiva a dalších doplňkových výrobků. Hlavní dlouhodobý cíl nové 

firmy vstupující na trh je získání dostatečné klientely a stálých odběratelů, 

konkurenceschopnost, rozšíření výrobního sortimentu a poskytovaných sluţeb, 

optimalizace nákladů a maximalizace zisku.   

 

Produkty, s nimiţ podnik na trh vstupuje, jsou vymezeny na slané a sladké pekařské 

výrobky. Sortiment je tvořen z plněných i neplněných taštiček z listového těsta. Pro 

rozjezd je zvaţováno sedm druhů náplní sladkého pečiva (pudink, tvaroh, povidla, 
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nugát, višeň, meruňka a netradiční novou příchuť brusinku) a sedm druhů slaného (čtyři 

tradiční druhy - sýr niva, šunka, špenát+uzenina, zeleninové a tři zcela netradiční -  

kysané zelí s uzeným, tvarůţkové, pikantní mleté maso). V dalším fungování podniku je 

zvaţováno doplnění sortimentu o další výrobky, které nabízený sortiment jednak rozšíří, 

ale i podpoří trţby. Jako doplňkový sortiment se zvaţuje sezónní výroba nebo výroba na 

zakázku objednávaného vánočního cukroví, cukrářských výrobků ke zvláštním 

příleţitostem a svatebních koláčů.  

 

Nabízené produkty jsou charakteristické domácí výrobou, různými variacemi náplní i 

různorodostí tvarů. Čerstvost výrobků, estetický vzhled dosaţený kreativitou 

zaměstnanců a pouţívanými nástroji má zákazníka přilákat očima, různorodost i 

netradiční variace náplní zase mají v zákazníkovi vyvolat chuť ochutnat. Jeho 

spokojenost bude potvrzena případnou další návštěvou nebo uskutečněnými zakázkami.  

 

Kvality je dosaţeno vlastními tradičními recepturami listového těsta i všech ostatních, 

které se při výrobě pouţívají. Samotné taštičky jsou vyráběny z listového těsta. Toto 

těsto je domácí osvědčenou recepturou a svým charakterem nijak neomezuje moţnosti 

pouţití jednotlivých kombinací zvaţovaných náplní. Je univerzální, a proto bylo 

zvoleno pro tento typ výrobků. Příprava těsta není sloţitá jen časově náročnější. 

Suroviny jsou na trhu běţně k dostání a jsou i cenově dostupné. K výrobě je třeba 

hladká mouka, máslo, voda a sůl. Samotná příprava těsta je odhadována na půl hodiny, 

aby bylo těsto kvalitní, musí se ještě několikrát přeloţit a uválet a další půl hodiny je 

třeba nechat těsto naleţet. Pak je připraveno k pouţití. Ideální je nechat těsto naleţet 

přes noc. Ostatní doplňkový sortiment a suroviny k němu potřebné jsou opět běţně 

k dostání a základní komponenty na výrobu cukroví a koláčů jsou velice podobné. 

Komponenty tvoří mouka, cukr, máslo, mléko, vejce a další drobné suroviny dle typu 

cukroví např. tvaroh, povidla, pudink, sýry, uzeniny, zelenina atd..  

 

Náplně jsou nakupovány od různých dodavatelů a dotvářeny dle vlastních postupů a 

případných kombinací nakoupených surovin. Mlynářské a ostatní ingredience z počátku 

podnik hodlá nakupovat v hypermarketech nebo při přiměřených cenách ve 

specializovaných prodejnách. Přitom bude brán zřetel na kvalitu nakupovaných surovin. 
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Toto obstarávání nákupu a dovozu surovin pro výrobu vzhledem k velikosti dodávek 

podnik zvaţuje v dohledné době řešit pouze vlastní dopravou.  

 

Podnikatelská činnost firmy Šmak je uskutečňována fyzickou osobou, která má moţnost 

volby vedení účetnictví a zda se stane plátcem DPH. Rozhodnutím je, ţe nepovede 

účetnictví, ale daňovou evidenci, dle toho jdou také uplatňovat odpisy. Odpisy se 

zahrnují do nákladů jako daňově uznatelná poloţka. Zda se stane či nestane plátcem 

DPH se rozhoduje na základě dosaţených trţeb, kde tuto povinnost následně upravuje 

zákon. Firma nedosahuje v počátcích podnikání takových trţeb, proto je stanoveno, ţe 

nebude plátcem DPH. 

 

Personální struktura tohoto nově vznikajícího podniku vypadá velice jednoduše. Firma 

má pouze jednoho majitele a jednoho zaměstnance. Manaţerský tým je tvořen ve 

stejném sloţení, tedy majitel a zaměstnanec, s tím, ţe rozhodující slovo u všech 

důleţitých činností a financování má majitel podniku.  Zaměstnanec, který má funkci 

odpovědného zástupce, rozhoduje ve věcech týkajících se nákupu výrobního zařízení, 

strojů, výrobních postupů, zpracování surovin a dalších činností s výrobou související. 

Podnikatelský plán je tedy uskutečňován tímto dvoučlenným týmem.  

 

Pro provozování této ţivnosti je třeba zaměstnávat alespoň osobu vyučenou v oboru, 

která zná postupy a má uţ nějaké zkušenosti. Tato osoba bude pro podnik velice 

důleţitá a ze začátku i klíčová. Očekává se od ní aktivní přístup k práci a zaškolení 

ostatních, kteří budou popřípadě do budoucna v provozu pracovat, v základních 

pekárenských činnostech. Od zaměstnanců se všeobecně poţaduje minimálně základní 

vzdělání, trestní bezúhonnost, odpovědnost, kladný přístup k práci, nutná čistota a 

samozřejmě průkaz zdravotní způsobilosti pro práci v potravinářství. Od zaměstnanců 

se dále vyţaduje co nejefektivnější práce v rámci svých moţností.  

 

I kdyţ klasické pekárenské výrobky neprodukuje, řadí se provozovna svým charakterem 

k pekařství. Celá provozovna má kolem 100 m2. Prostor je rozdělen na výrobní část a 

prostory pro sjednávání zakázek a přímý prodej výrobků. Výrobní prostory jsou 

vybaveny pekařskou pecí s kynárnou, mrazicím boxem, lednicí, hnětačem těsta, 
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děličkou těsta, pracovním pultem, regály na výrobní suroviny, zařízením pro přepravu 

(2 termoporty, 2 chladící termoporty) a dalšími skladovacími pomůckami. V prostorách 

určených pro styk se zákazníkem je jasně vymezena zóna prodeje a zóna pro sjednávání 

zakázek. Nabízený sortiment je vystavován ve 2 větších vyhřívaných vitrínách, inkasní 

úsek zahrnuje obsluţný pult s registrační pokladnou, pokladní zásuvkou a digitální 

váhou. Podpultové regály a zásuvky jsou určeny k uloţení veškerých balících 

prostředků, hygienických pomůcek potřebných při manipulaci s výrobky, papírových 

utěrek a dalších úklidových prostředků, nabídkových listů všech prodávaných výrobků, 

případně i pro zakázkovou knihu a další věci. K navození příjemného pocitu zákazníka 

při ochutnávce sortimentu jsou tyto prostory zařízeny i menším posezením. Při 

zařizování je důleţité dbát na celkový vzhled provozovny. První dojem zákazníka, který 

bude mít při první návštěvě a pocit, se kterým odchází je někdy rozhodující. Rozhoduje 

o tom, zda se zákazník ještě někdy vrátí. Hlavním faktorem je nakonec samozřejmě 

kvalita výrobků, ale první dojem bývá mnohdy polovinou úspěchu získání zákazníka. 

Celkovému vzhledu provozovny je přizpůsobeno i celkové vybavení provozovny, tj. 

stylové posezení, zařízení kanceláře pro sjednávání zakázek, ochutnávky a 

administrativní činnost.  

 

Nejedná se v ţádném případě o bufet s osmihodinovou provozní dobou. Prostory slouţí 

hlavně ke sjednávání zakázek a přímý prodej výrobků je moţný ve stanovené prodejní 

době. Plán počítá se zavedením provozní doby pondělí – pátek od 6:15 – 9:30 a od 

13:00 – 15:00. Prodejní doba je stanovena právě takto z důvodu nejvyšší koncentrace 

potencionálních zákazníků v této oblasti. Dopolední doba je časem, kdy lidé chodí do 

práce, odjíţdějí za prací a ţáci do školy, okolní firmy začínají v podobnou pracovní 

dobu a místní chodí nakupovat běţné potraviny. Je tedy dobré dát prostor k zakoupení 

výrobků ke snídani, ke svačinám, obchodním schůzkám a dalším příleţitostem právě 

v tuto dobu. Pauza mezi dopolední a odpolední prodejní dobou dává prostor 

k případnému dopečení chybějících druhů a přípravě čerstvého pečiva pro odpolední 

zakázky a chystání těst a náplní případně uţ na další den. Odpolední prodejní doba se 

stanovila právě proto, ţe lidé uţ jsou většinou po obědě a mají chuť na něco malého ke 

kávě, chtějí pohoštění při zasedáních, nakupují či vyzvedávají objednávky pro večerní 

akce a někteří uţ se vrací opět z práce. Mimo prodejní dobu je samozřejmě moţno 
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sjednat zakázku, k tomu slouţí telefonický a e-mailový kontakt viditelně umístěný na 

vstupních dveřích a na skle výlohy. Všechny kontaktní údaje jsou téţ na vizitkách a 

letáčcích zákazníkům volně k dispozici přímo v prodejně.  

 

Provozovna je umístěna v samém středu obce Blučina. Majitel zatím nedisponuje 

vlastními prostory, proto je vyuţito prostor bývalé prodejny potravin. Budova je 

rozčleněna na několik samostatných částí. Všechny prostory jsou v relativně dobrém 

stavu, protoţe tyto prostory se s obměnou vyuţívají k různým podnikatelským 

činnostem. Vlastníkem celého objektu je obec Blučina. S ní, jako pronajímatelem je 

uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou dle ustanovení zákona. To upravuje Zákon 

č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
15

. V ní jsou stanoveny strany 

pronajímatele – obec Blučina a nájemce Pavla Šillerová.  Předmětem nájmu je nebytový 

prostor o rozměrech 100 m2. Předmětem podnikání v provozovně je výroba slaného a 

sladkého pečiva a doplňkového sortimentu. Vybavení provozovny je tvořeno 3 topnými 

tělesy, umyvadlem a WC. Tímto pronajímající strana přenechává prostory nájemci do 

uţívání. Nájemné je stanoveno na 6 000 Kč v pravidelných měsíčních splátkách vţdy 

k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce na bankovní účet obce. Nájemné 

zahrnuje poplatky za odvoz komunálního odpadu a poplatky za osvětlení veřejných 

prostor.  Částka se po celou dobu nájmu nemění. Nejsou zde zahrnuty poplatky za 

vodné a stočné, elektrickou energii a plyn. Ty se platí zálohově téţ k prvnímu dni 

příslušného kalendářního měsíce na bankovní účet. Skutečné ceny spotřeby se zjišťují 

dle údajů z měřičů, vyúčtování záloh je jednou ročně 15. března daného roku. Práva a 

povinnosti pronajímatele a nájemce platí ty, které jsou stanovené v §5 Zákona o nájmu a 

podnájmu nebytových prostor. Nájem je sjednán na dobu určitou, počínaje dnem 1. 

července 2010, konče dnem 31. prosince 2012. Nájem skončí uplynutím doby, na 

kterou byl sjednán, nebo můţe být ukončen písemně před uplynutím sjednané doby, 

jestliţe nastanou skutečnosti dle §9 příslušného zákona. V případě spokojenosti obou 

stran je ve smlouvě stanoveno přednostní právo na prodlouţení nájemní smlouvy na 

další roky, jestliţe o prodlouţení nájemce poţádá nejpozději 3 měsíce před koncem 

smlouvy.  Pokud by nenastaly skutečnosti dle §9 a obec se rozhodne pro jiné vyuţití 

                                                 

15
 Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. [online]. [cit. 2010-05-21]. Dostupný 

z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/najem_nebyt/zneni.aspx >. 
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těchto prostor, nájemci plyne 3 měsíční výpovědní lhůta. Případné předčasné ukončení 

nájemního vztahu by bylo řešeno poptávkou po nebytových prostorách v blízkém okolí 

místa podnikání. V případě dostatečně velkých finančních prostředků by nastalou 

situaci majitel řešit vybudováním výrobních prostor ve vlastním domě, který stojí v obci 

Blučina přímo na hlavní silnici, coţ je také dobré strategické místo. Místo je i do 

budoucna zvaţováno jako nové sídlo provozovny nezávazně na případném předčasném 

vypovězení z nájmu.  

 

5.4 Externí prostředí – trh 

Trh, na kterém se podnik pohybuje je vymezen na oblast Brno-venkov. Počet 

evidovaných obcí v tomto okrese je 187 obcí, z nichţ 13 jich má statut města. Vzhledem 

ke své poloze lze okres charakterizovat i značnou intenzitou dopravy. U silniční 

dopravy je to dáno dálnicí Brno ve směru na Prahu, Bratislavu a na Ostravu. Mnoho 

ţelezničních tras procházejících celým územím kladně ovlivňuje hospodářství i rozvoj 

podnikatelských aktivit v této oblasti. Celkově Jihomoravský kraj patří k regionům 

s vysokým ekonomickým potenciálem. Momentální trend je moţno spatřovat v migraci 

obyvatelstva z měst na vesnice. Důvodem je čistší ţivotní prostředí, klid od rušného 

města, cenově dostupné pozemky, blízkost větších měst a přesto dobrá dopravní 

dostupnost. Reálný trh lze pro začátek  vyčíslit dle počtu obyvatel obce Blučina – cca 

2500 obyvatel, několik stovek sem dojíţdějících za prací, projíţdějící vesnicí a 

potencionálně několik desítek dalších ze širokého okolí. V úvahu můţe být bráno něco 

kolem 1000 potenciálních zákazníků. Nabízený sortiment je určen hlavně pro tyto 

osoby, s tím, ţe se podnik musí v budoucnu snaţit oslovit svoji nabídkou i mnohem širší 

okolí, čímţ je myšlen výše zmiňovaný celý okres Brno-venkov, není to však pevně 

stanovená hranice. Portfolio odběratelů musí být dosti velké, na to, aby podnikatelský 

záměr měl šanci na vysoce konkurenčním trhu uspět a do budoucna i prospívat. 

 

Jak z potencionálních zákazníků udělat zákazníky skutečné a spokojené je odvislé od 

dobře zvolené strategie. Pro tento podnikatelský plán byla zvolena strategie 

diferenciace. Cílem strategie je tvorba konkurenční výhody (není k dispozici 

srovnatelná alternativa), díky níţ jsou zákazníci věrni značce a na cenu reagují méně 
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citlivě neţ např. u strategie nízkých nákladů.  Podstatou diferenciace firmy Šmak je: 

 netradiční sortiment, 

 kvalitní suroviny (pouţívání másla, šlehačky, čerstvých vajec, v sezóně 

čerstvého ovoce apod.),  

 individuální přístup k zákazníkovi a snaha o co nejvyšší kvalitu pro zákazníka 

 doplňkové sluţby. 

 

Analýza externího prostředí zahrnuje prostudování mikroprostředí firmy i analýzu 

konkurence, zejména hlavních místních konkurentů. Tyto analýzy jsou však uţ 

provedeny v předešlé kapitole. Otázku dodavatelů, kteří jsou schopni pro ţivnostníka 

dodávat tyto práce řeší pouze okrajově. Bylo totiţ stanoveno, ţe veškeré dodávky 

surovin a ostatních prostředků řeší podnikatel vlastním dopravním prostředkem a 

dodavatelské sluţby pro začátek vyuţívat nebude. Máslo, mouka a další suroviny se 

nakupují v supermarketech nebo hypermarketech v okolí, přitom jsou velice pečlivě 

vybírány a je dbáno na kvalitu a značku výrobních surovin. Čerstvá vejce zajišťuje 

drůbeţárna v Opatovicích, která vyhovuje i vzhledem ke vzdálenosti, je 4 km od 

Blučiny. Při pravidelných odběrech se poskytuje mnoţstevní sleva. 

 

5.5 Marketingový plán 

Hlavním cílem nově vzniklé společnosti je zejména vybudování dobrého jména 

podniku, získání dostačujícího mnoţství klientů, kterým výrobky firmy Šmak chutnají, 

jsou spokojeni s nabídkou, včasným vyhotovením, individuálním přístupem, coţ 

v konečné fázi přináší  zákazníkovi uţitek a uspokojí jeho momentální potřeby. Firma 

získá to, ţe zákazník při rozhodování a řešení pohoštění výrobky firmy vnímá jako 

kvalitní a vyhovující pro daný účel a opakovaně se bude vracet.  

 

Pro odlišení od substitučních výrobků a prosazení se proti konkurenci je firmou vyuţita 

strategie diferenciace. Ta poslouţí v období, kdy podnik vstupuje na trh a jeho uchycení 

se na trhu. Jakoţto malá firma se musí soustředit na vybraný trţní segment, a zde těmto 

zákazníkům nabídnout přidanou hodnotu, protoţe strategií nízkých nákladů by v tomto 

případě neuspěla. Marketingový plán v dalším období, kdy podnik je jiţ zavedený, 
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zahrnuje postupné sniţování nákladů, avšak při stejné kvalitě výrobků. Sníţení nákladů 

můţe být dosaţeno mnoţstevními odběry výrobních surovin, pravidelnými odběry od 

stejných dodavatelů, vyšším vyuţitím strojů, lepší organizací práce (zkracování času 

výroby) a koordinací jednotlivých činností. 

5.5.1 Produkt 

Jsou to plněné i neplněné slané a sladké taštičky z listového těsta, cukrářské výrobky, 

vánoční cukroví, moravské a svatební koláče. Design musí být specifický. Je ho 

docíleno různými druhy vykrajovátek odlišných tvarů a velikostí.  Velkou výhodou je 

pro zákazníka individuální přístup při sjednávání zakázky (moţnost větších velikostí i 

tvarů výrobků oproti standardu). Samozřejmostí při prvotním jednání se zákazníkem je 

moţnost ochutnávky nabízeného sortimentu. K produktům se váţí i doprovodné sluţby. 

Nabídku tvoří moţnost dopravy, zapůjčení hermeticky uzavřených přepravek, které 

udrţují teplotu výrobků. Kdyţ zákazník této sluţby nevyuţije, výrobky dostává v 

papírových krabičkách. Pro drobný nákup v podnikové prodejně slouţí papírové sáčky s 

logem firmy. Krabičky různých velikostí mají shora „na víku“ předtištěné logo firmy. 

Zaručena je čerstvost a minimální trvanlivost od 1 do 3 dnů u sladkých a slaných 

taštiček v závislosti na náplni, u koláčů trvanlivost 5 dní.  V případě cukroví je rozmezí 

4 dny aţ 3 týdny, opět v závislosti na uţitých náplních. Záruka trvanlivosti platí pokud 

zákazníci výrobky uchovávají dle doporučení výrobce.  

 

5.5.2 Cena 

Jelikoţ podnikatelský plán staví na strategii odlišení svých výrobků, cena ve srovnání 

s největšími konkurenty je vyšší. U tohoto drobného pečiva a cukroví se většinou 

stanovuje cena ne na kus, ale na měrné jednotky. Náklady se s celkem dobrou přesností 

dají stanovit na kus, ale protoţe se zřídka nakupuje jen velice malé mnoţství,  cenu 

podnik stanovuje i v přepočtu na 100g výrobků. Dle konkurence na trhu je cena 14,50 

Kč/100g, toto jsou ale velkovýrobci, kteří mají optimalizované náklady na minimum. 

Firma Šmak stanovuje cenu na základě kalkulace přímých a nepřímých nákladů. 

Celkové náklady podle kalkulace nákladů jsou 13,70 Kč/ 100 g. Na 1 kg plněných 

taštiček se pohybují tedy kolem 137 Kč. Cena je vyšší z důvodu pouţívání kvalitních 

surovin. Vyrábí se z kvalitnějších potravin, sýrů, salámů a pod. coţ se projevuje 
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rozdílem v chuti.  

 

Podrobný výpočet nákladů je součástí finančního plánu, část Náklady přímé a nepřímé 

vyjádřené na měsíc Výrobní cena jedné taštičky je 3,83 Kč a  přiráţka 17,5 %., tzn. ţe 

prodejní cena 1 taštičky je 4,50 Kč, ve vyjádření na 100 g cena činí 18 Kč. Firma chce 

zákazníkovi prodávat za přijatelnou cenu, musí ale zohlednit i to, aby nebyla 

v konečném důsledku ztrátová. V počátku podnikání se nabízí jediná moţnost jak 

uhradit zakázku, a to platba v hotovosti ihned na místě při odběru zboţí. Po určité době 

provozu podnik zjistí, kteří z odběratelů jsou solventní a je jim tedy moţné nabídnout 

platbu bezhotovostní a s tím spojenou splatnost v rámci několika dnů. 

 

Moţné slevy jsou zvaţovány z hlediska budoucnosti, po dobrém zavedení podniku na 

trhu a stabilizaci trţeb. Stanoven je následující způsob. Pro zákazníky pravidelně 

odebírající nebo pro zákazníky, kteří jednorázově odeberou velké mnoţství výrobků 

jsou připraveny dva druhy slev. Pravidelní odběratelé jistě uvítají věrnostní slevu 

formou slevy z ceny na 100g výrobku. Pro zákazníka, který nárazově přijde a uskuteční 

objednávku v rámci několika kilogramů to bude jednorázová sleva formou procentní 

slevy z ceny na danou zakázku.  

 

5.5.3 Místo 

Šmak je nově působící firma v obci Blučina. Provozovna sídlí ve středu obce 

v pronajatých prostorách bývalého obchodního střediska, kde v současnosti jedinou 

stálou prodejnou je prodejna potravin a smíšeného zboţí. Zde se nabízí příleţitost ve 

vyuţití strategického místa. V těsné blízkosti je autobusová zastávka spojující obec s 

okolními vesnicemi a hlavně městem Brnem. Naproti plánované provozovny je dům 

sluţeb (pošta, lékař, čistírna, masna), s vysokou frekventovaností lidí a tudíţ 

potencionálních zákazníků. Díky poloze, kde se provozovna nachází, má výhodu 

v podobě dobré dostupnosti. Jedinou dopravu, kterou tento plán řeší, je v případě 

větších dodávek a objednávek na zakázku. Ta se provádí firemním automobilem na 

místo předem dohodnuté s objednatelem.  
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A jak můţe názorně probíhat objednávání výrobků, nákup a jeho distribuce? Zákazník 

dojde do prodejny s tím, ţe uţ o firmě slyšel, ochutnal nebo na doporučení někoho. 

Pokud ochutnal, zřejmě uţ bude mít představu o tom, co chce, co by si představoval. 

Pokud produkty nezná, je milou povinností prodejce předvést nabídku, která 

představuje ochutnávku. To platí i v případě, ţe zákazník některé věci zná, ne ale 

všechny, tak aby si udělal ucelený obrázek. Poté dochází k výběru, konzultaci 

celkového počtu, dohodnutí všech podmínek, cenové kalkulaci, dohodnutí termínu 

dodání a zpětné komunikaci se zákazníkem neţ dojde k uskutečnění a předání 

objednávky. 

 

Propagace - veškeré propagační materiály, logo firmy, barevné ladění provozovny má 

firma v barvách hnědo-oranţová. Hnědý podklad a písmo nebo jiný detail oranţový. 

Firma Pavla Šillerová – čerstvé pečivo Šmak začíná s provozem podniku od 1. září 

2010. Od července 2010 se plánují úpravy pronajatých prostor. Jelikoţ jsou prostory ve 

velice dobrém stavu, tento zásah nebude aţ tak radikální. Musí se vymalovat úsek 

výrobny a také prodejní prostory. Ty celkově ladí do hnědo-oranţové barvy a tomu 

odpovídají i barvy stěn. Výrobní prostory se malují pouze na bílo a musí se dohlédnout 

na zajištění a splnění všech hygienických opatření a norem, které s výrobou 

v potravinářské oblasti souvisí. Veřejnost se o aktivitách firmy i o ní samotné dovídá 

z různých informačních zdrojů. Například od srpna 2010 z reklamy v sobotním 

regionálním deníku, propagačních letáků ve schránkách, letáků vylepených v okolních 

obcích, na internetových stránkách obce a z místní kabelové televize. K další propagaci 

slouţí firemní vizitky přidávané v počátcích kaţdému zákazníkovi k nákupnímu 

balíčku, automobil a výloha prodejny polepena reklamou, různé reklamní materiály a 

katalogy výrobků. Velkou propagaci výrobků a získání prvních zákazníků firma 

naplánovala na první otvírací den, který má být v duchu dne otevřených dveří 

s ochutnávkou všech vyráběných druhů taštiček. Manaţery a podnikatele firem sídlících 

v obci majitel navštíví osobně s doručením uvítacího balíčku obsahujícího výrobky 

firmy Šmak a reklamní materiály firmy.  
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Náklady na propagaci a reklamu jsou následující: 

 propagační letáky – vyhotoveno 850 ks (v obci evidováno cca 750 domů, cca 

50 firem, zbývajících 50 letáčků vyvěšeno v okolních vesnicích a místních 

zařízeních). Cena barevného papíru se pohybuje na 2 Kč. Z jednoho papíru se 

vyhotoví dva letáky. Navrţení letáku si dělá majitel sám, nechají se pouze 

vytisknout. Tisk stojí 1 Kč/papír. Je třeba 425 ks, cena činí 850 Kč + 850 Kč 

samotný tisk. Cena za vyhotovení letáků je 1700 Kč. 

 firemní vizitky - 400 ks. Při daném mnoţství a jednostranném potisku se cena 

pohybuje zhruba na 3 Kč/ks, pokud by se mnoţství zvýšilo, dá se počítat i 

s menšími náklady na vyhotovení. Vizitku opět navrhuje majitel sám některým 

z grafických programů nabízených zdarma na internetu. Cena vyhotovení 

vizitek činí 1200 Kč.  

 polep auta a výloh - Cena se průměrně pohybuje na cca 150 Kč/m2. Podnik 

uvaţuje o přibliţně 20 m2, tj. 3000 Kč. 

 reklama v regionálním deníku - Deník Jiţní Morava má aktuální cenu 22 Kč za 

řádek, kromě páteční inzerce, tj. 29 Kč. Firma si zadává reklamu přes 5 řádků, 

coţ činí 110 Kč, inzerováno je v sobotním vydání měsíc před zahájením, tj. 4x 

do měsíce.  Cena reklamy v regionálním deníku vychází na 440 Kč. 

 oficiální internetové stránky obce a místní kabelová televize - cca 500 Kč. 

Cena inzerce je vyčíslena na 1 rok. 

 reklamní materiály (podtácky, magnetky apod.) – pro tyto účely vyhrazuje 

majitel 2000 Kč. 

 vyhotovení katalogu nabízeného sortimentu – opět navrţeno majitel s pomocí 

grafického programu, pouze necháno vytisknout, zalisovat a svázat do drátkové 

vazby. Cena je 1000 Kč. 

 reklamní předměty (charakteru kancelářských potřeb pro majitele a provozovnu 

př. plánovací diáře, kniha objednávek, knihy pro ostatní evidenci, propisky 

atd.) – vyčleněno 1000 Kč. 

Celková částka na reklamu a propagaci podniku činí 10 840 Kč.  
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Marketingové cíle 

Marketingový cíl podniku má v plánu získání 50 zákazníků denně, s tím, ţe v průměru 

nakoupí 9 ks taštiček. Vzhledem k omezené prodejní době je to celkem vysoké číslo, 

podnik ale vsází na dobrou propagaci, kvalitu a zajímavé kombinace náplní, které 

potencionální zákazníky navnadí. Jiné naláká zvědavost a návštěva nové prodejny. Těm 

ostatním firma jednoduše vyřeší otázku zajištění pohoštění případně poslouţí jako 

náhraţka denního jídla. 50 zákazníků se jeví jako reálná návštěvnost i vzhledem 

k frekventovanosti. Zahrnuje počet obyvatel obce a počet lidí, kteří vesnicí denně 

projíţdějí nebo sem dojíţdí za prací.  

 

Podnik ţádnou další činnost neprovozuje, jediným příjem peněz plyne z prodeje taštiček 

a doplňkových výrobků. Následující rok 2011 podnik chce zvýšit trţby a počet 

zákazníků na 80 zákazníků za den a kaţdým rokem tyto hodnoty zvyšovat. V plánu je 

zahrnuto i rozšíření sortimentu od prosince 2010, coţ závisí hlavně na poptávce a zájmu 

zákazníků. Firma je připravena se přizpůsobit zákazníkovu přání, rychle reagovat a 

zařadit novinky do výrobního sortimentu, málo kupovaný sortiment stáhnout 

z výrobního plánu a případně nahradit jiným.  

 

5.6 Personální zdroje 

Personální struktura firmy je jednoduchá. Tvoří ji majitel firmy a jeden zaměstnanec. 

Majitelkou a zároveň tvůrkyní podnikatelského plánu je Pavla Šillerová. Znalosti 

z oblasti managementu, finančního řízení, marketingu, informatiky, účetnictví a další 

jsou získány pětiletým studiem Fakulty podnikatelské, VUT v Brně. Další zkušenosti 

jsou postupně nabyté různými brigádami a prací na částečný úvazek jako 

administrativní pracovnice tuzemské organizace. Praxe majiteli v této oblasti víceméně 

chybí, ale teoretické znalosti, organizační a komunikační dovednosti i ctiţádost 

realizovat tento plán jsou pro začátek výhodou a velkou motivací. Tento podnikatelský 

plán dává velký prostor pro tvořivost, kreativitu a zlepšování techniky výroby a 

manuální zručnosti. Dobře promyšlený plán, zjištění veškerých potřebných informací 

ohledně podniku, výroby a celkového provozu je pro rozjezd podniku dostačující a 

majitel praktické zkušenosti získává tzv. „za pochodu“. Za samotného chodu podniku se 
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činí i případná operativní rozhodnutí, dle vývoje činnosti a fungování podniku.  

 

Další osobou podílející se na provozu podniku je zaměstnanec, který má funkci 

odpovědného zástupce. Pracuje na částečný úvazek (125hod/měsíc), v případě nutnosti 

mu bude pracovní smlouva rozšířena na hlavní pracovní poměr. Původně se plánovala 

spolupráce se dvěma zaměstnanci. Jeden na hlavní pracovní poměr a druhý na částečný 

úvazek. Zaměstnanec na hlavní pracovní poměr by pracoval měsíčně standardních 160 

hodin. V kalkulačním plánu se však zjistilo, ţe náklady na personální zdroje by byly při 

rozjezdu podniku příliš vysoké a při vyráběném mnoţství zatím zbytečné. Proto se od 

dvou zaměstnanců upustilo a v dalších propočtech je brán jen zaměstnanec s částečným 

pracovním úvazkem. V začátcích podnikání se tedy na výrobě a prodeji spolu se 

zaměstnancem podílí jen majitel firmy. Zaměstnanec pracuje výhradně ve výrobní části, 

případně v době nepřítomnosti majitele zastupuje v prodejně a při vyřizování 

objednávek. Kaţdý den probíhá krátká ranní schůze, na které se řeší denní plán výroby, 

zvládání jednotlivých činností, případně další zakázky a řeší se problémy.  

 

Obecně je stanoveno následující. Pracovníci jsou placeni dle pevné hodinové mzdy, 

která činí 60 Kč/hod hrubého. Konkrétní kalkulace mezd zaměstnanců a odvodů 

zdravotního a sociálního pojištění jak zaměstnancem tak zaměstnavatelem, který odvádí 

zdravotní a sociální pojištění za své zaměstnance, je uvedeno v  příloze. Kalkulace 

vyčísluje pouze základní mzdu, kterou mají zaměstnanci po odpracování hodin v daném 

měsíci zaručenou. Tato sazba je pouze základem. Jelikoţ podnik začíná, není snadné 

předvídat zda budou trţby takové jak se ve finančním plánu počítá. Pokud ano a plán se 

naplní, zaměstnanci mohou očekávat bonusy dle osobního ohodnocení, které dělá 

majitel na základě měsíčního zhodnocení a výsledků. V příloze kalkulace mzdy je tedy 

výpočet i pracovníka na hlavní pracovní poměr, pro případ, kdyby se zvaţoval příjem 

nového pracovníka nebo rozšíření smlouvy stávajícího. Tabulka umoţňuje rychlé a 

snadné zjištění nákladů, které s tímto rozhodnutím souvisí, a dle hodnot majitel zjistí, 

do jaké míry mohou dodatečné náklady ovlivnit podnik po finanční stránce.  

 

Jako OSVČ musí majitel sebe a své zaměstnance nahlásit na Okresní správě sociálního 

zabezpečení v Brně a také na příslušné zdravotní pojišťovně. Učinit tak musí do 8. dnů 
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od jejich nástupu do práce na tiskopisu „Přihláška k registraci zaměstnance“, stejně tak 

v případě ukončení pracovního vztahu je nutné do 8 dnů od skončení pracovního vztahu 

na formuláři „Odhláška zaměstnance“. Stejně tak i na příslušném finančním úřadu, 

protoţe se zaměstnancům odvádí zálohy na daň z příjmů. Podnikatel můţe vyuţít 

„Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti“.  

 

Nyní však k zaloţení ţivnosti existuje „Jednotný registrační formulář“. Tento formulář 

umoţní ohlásit ţivnost, registrovat se na daň z příjmu fyzických osob, registrovat se na 

zdravotní pojišťovně, registrovat se na sociální pojištění, a pokud to je vhodné nebo 

potřebné můţe se provést registrace na plátce DPH (k tomu je třeba vyplnit i přílohu), 

registraci na silniční daň, na nemocenské pojištění nebo i daň z nemovitostí. Tento 

formulář lze získat na kterémkoli ţivnostenském úřadě, tam ho také vezmou zpět.  

 

Se zaměstnáváním zaměstnanců souvisí i povinnosti a doklady, které při zaměstnávání 

pracovníka musí majitel mít, a to
16

: 

 pracovní smlouvu 

 zápočtový list z předešlého zaměstnání 

 mzdový list pro kaţdého pracovníka  

 výplatní listinu (za kaţdý měsíc) 

 tabulky pro výpočet záloh 

 doklad o ukončení pracovního poměru 

 zápočtový list (vystaven při ukončení pracovního poměru) 

 

Kaţdý zaměstnanec musí splňovat všeobecné podmínky (dosaţení věku 18 let, 

způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost) a musí vlastnit průkaz zdravotní 

způsobilosti pro práci v potravinářství. Praxe v oboru není vyţadována, ani ţádné jiné 

speciální znalosti. Nové zaměstnance proškolí odpovědný zástupce nebo majitel firmy. 

Odpovědný zástupce musí splňovat  všeobecné podmínky, ale navíc odbornou 

způsobilost pro práci v pekárenské a cukrářské firmě, tzn. vyučení v oboru.  

 

                                                 

16
 Zaměstnávání pracovníka. [online]. [cit. 2010-05-03]. Dostupný z WWW: <http://www.rpic-

vip.cz/web/index.php?id=53>. 
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Způsobů jak získávat zaměstnance na trhu práce je hned několik. Firma v případě 

hledání nového zaměstnance  podá inzerát na internetových stránkách www.sprace.cz 

nebo www.jobs.cz, případně na dalších stránkách nabídkou práce. Druhou moţností je, 

ţe si na těchto stránkách kandidáty najde sám. Moţností jak dát vědět, ţe se hledá nový 

zaměstnanec je  více, např. vylepením inzerátu s poţadavky přímo na prodejně, vyhlásit 

nabídku práce v místním rozhlase, nahlásit nabídku na pracovní úřad v Ţidlochovicích 

nebo dát i inzerát do novin. Po telefonickém a následně ústním pohovoru se vhodnému 

kandidátu na míněnou pracovní pozici majitel ozve s oznámením o získání pracovní 

pozice a doplňujících informací.  

 

5.7 Finanční plán 

V následující části podnikatelského plánu se pracuje s veškerými finančními prostředky, 

které do podniku vstupují, kolik je jich pro podnikatelskou činnost třeba, co se za ně 

koupí, jak se celkově vyvíjí finanční stránka podniku v jednotlivých obdobích. Jakoţto 

vznikající firma, peněţní částky jsou z velké části predikcí budoucích hodnot, na 

základě kalkulací, které pracují s předpokládanými hodnotami. 

 

5.7.1 Náklady před zaloţením firmy 

Náklady vzniklé před zaloţením firmy jsou spojené s vybudováním prodejních prostor a 

propagací a reklamní kampaní. Prodejní prostory jsou vymalovány interiérovými 

barvami, které musí být zdravotně nezávadné. Zbývající doba do začátku samotné 

výroby je věnována vybavení výrobny potřebnými stroji, regály a veškerými 

pomůckami a zařízením. Náklady na propagaci jsou jiţ známé z marketingového plánu. 

Celkové náklady vzniklé před zaloţením firmy jsou zobrazeny v následující tabulce. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sprace.cz/
http://www.jobs.cz/
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Náklady před zaloţením firmy (v Kč) 

Vybudování prodejních prostor   

stavební úpravy 3 475 

vybavení výroby a provozovny   

pec 167 000 

hnětač těsta 70 000 

2x termoporty 43 000 

chladící termoport 40 000 

výrobní pomůcky a skladovací zařízení   

mrazíčí box 10 000 

lednice 8 000 

dělička těsta 34 900 

pracovní a prodejní pult 3 000 

regály 12 000 

2x vitríny 35 000 

další pomůcky 5 000 

inkasní úsek   

registrační pokladna 7 500 

pokladní zásuvka 2 100 

digitální váha 2 500 

ekonomický software 2 400 

ostatní drobný hmotný majetek 1 600 

zabezpečovací zařízení provozovny 4 000 

kancelářské vybavení 36 000 

Propagace a reklama 10 840 

Celková cena 498 315 

Tab. 2: Náklady vzniklé před zaloţením firmy 

Pro provozování podnikatelské činnosti je nutné nakoupit výrobní stroje jako je 

pekařská a cukrářská pec, dělička těsta, hnětač těsta a další. Pro uchovávání surovin a 

výrobků je pořízena lednice, mrazící box, termoporty, chladící termoporty a vitríny na 

provozovnu, skladovací regály a další úloţné prostory. Pro evidenci chodu firmy byl 

vybrán ekonomický software POHODA Mini. Tato varianta je přímo určena 

začínajícím ţivnostníkům, výhodou je přehlednost a snadná ovladatelnost. Při 

případném růstu podniku lze pořídit některou z vyšších variant tohoto softwaru nebo 

pouze doplnit o nějakou nadstavbu. Pro inkasování peněz v hotovosti je přímo na 
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provozovně umístěna registrační pokladna s kompatibilní pokladní zásuvkou a digitální 

váhou. Pro styk se zákazníky a obchodní schůzky slouţí zakoupený kancelářský 

nábytek, stolek a křesílka v souladu se stylem prodejny. 

 

5.7.2 Struktura majetku a jeho ocenění a struktura zdrojů financování 

K přehledu struktury majetku, jeho ocenění a struktury zdrojů financování slouţí 

zahajovací rozvaha k 1. září 2010. Veškerý nakoupený majetek je financován buď 

z vlastních zdrojů majitele nebo vyuţitím dlouhodobého bankovního úvěru s úročením 

10% p.a., který si je nucen do počátku pro rozjezd firmy půjčit. Bankovní úvěr je 

sjednán a uvolněn k pouţití jiţ koncem měsíce srpna. Splátky úvěru a úroků z úvěru 

začínají od ledna 2011. Z vlastních zdrojů majitel do podnikání vkládá automobil, 

počítač s multifunkční tiskárnou a peněţní prostředky ve výši 530 000 Kč (350 000 Kč 

vlastní zdroje a prostředky ze stavebního spoření, 180 000 půjčka člena rodiny to bych 

tam neuváděla).  

 

Rozvaha ke dni 1. září 2010 (v Kč) 

Aktiva Pasiva 

Stálá aktiva   Vlastní kapitál   

automobil 60 000 základní kapitál 620 000 

pekárenská a cukrářská pec 167 000     

hnětačka těsta 70 000     

drobný hmotný majetek       

počítače a příslušenství 30 000     

stroje a výrobní zařízení 83 000     

skladovací zařízení a pomůcky 107 900     

pokladní zařízení 9 100     

kancelářské vybavení 36 000     

software POHODA 2 400     

ostatní drobný majetek 4 600     

Oběžná aktiva   Cizí zdroje   

peněţní prostředky 350 000 dlouh.bankovní úvěr 300 000 

Aktiva celkem 920 000 Pasiva celkem 920 000 

Tab. 3: Zahajovací rozvaha 1. září 2010 firmy Šmak 
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Pro větší přehlednost je zde struktura majetku a finančních zdrojů zobrazena v rozvaze. 

Firma Šmak však vede daňovou evidenci, to znamená, ţe pro její účely je plně 

dostačující stručný přehled jako na následujícím obrázku. 

 

Uzávěrka 31.12.2010 
Na začátku 

zdaňovacího 
období 

Na konci 
zdaňovacího 

období 

1. Hmotný majetek 570 000 556 497 

2. Peněžní prostředky v hotovosti *) 350 000 290 586 

3. Peněžní prostředky na bankovních účtech *) 0 0 

4. Zásoby 0 5 100 

5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček 0 0 

6. Ostatní majetek *) 0 0 

7. Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček 300 000 300 000 

8. Rezervy 0 0 

Obrázek č. 1: Struktura majetku podniku při vedení daňové evidence 

Tabulka shrnuje počáteční strukturu majetku a z jakých zdrojů se tento majetek 

financuje. Automobil a PC s příslušenstvím je oceňováno v reprodukční pořizovací 

ceně, ostatní majetek cenou pořizovací. Odpisy dlouhodobého majetku se zahrnují do 

nákladů, který sniţuje částku pro výpočet daně z příjmu . Mezi odepisované poloţky je 

zařazen automobil, pec a hnětačka těsta. 

5.7.3 Náklady přímé a nepřímé vyjádřené na měsíc 

Tato část práce se zaměřuje na kalkulaci přímých a nepřímých nákladů, které vznikají 

provozováním podnikatelské činnosti vyjádřené za 1 měsíc. Nákup materiálu je 

stanoven jako nákup na 450 ks výrobků, které denně prodáme. Výrobní náklady na 1 

taštičku má firma vykalkulováno na 3,422 Kč. 1 kg (40 ks) činí výrobní náklady 137 

Kč. 

 

Tato cena na kalkulační jednici se stanovila následujícím způsobem a za těchto 

podmínek. Firma Šmak stanovuje kalkulaci nákladů v plánu se zahájením výroby 1 

druhu výrobku – taštiček. Vychází se z průměrných plánovaných podmínek ve výrobě, 

v technologii, organizaci a nákladů na kalkulační jednici. Náklady jsou vyčísleny na 

základě kalkulace přímých a nepřímých nákladů. Kalkulační metoda, kterou firma 

stanovuje podíl nepřímých nákladů na kalkulační jednici, je metoda kalkulace dělením 

prostým. 
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 Vyrobeno denně: 9 ks taštiček * 50 zákazníků = 450 ks/den. Měsíčně vyrobeno 

(5dní v týdnu, měsíc 4 týdny) 450*5*4 = 9 000 ks 

 3x měsíčně větší zakázka po 150 ks za měsíc = 3 * 150 ks = 450 ks 

 Celkem vyrobeno taštiček za měsíc 9 450 ks 

 Náklady na  1 kg těsta  

     600 g mouky (3,90 Kč/kg) ..................2,34 Kč 

     2 másla (třídy 1) za 14,50 Kč/kostka .......29 Kč 

 Celkem 31,34 Kč, tj. 1 várky se vyrobí 4 dávky (balíčky) po cca 250 g 

  1 balíček 7,835 Kč, z něhoţ se dá udělat asi 30 ks plněných taštiček  

 4 balíčky = 1 várka = 120 Ks taštiček 

 Na 30 taštiček se spotřebuje 1 dávka náplně cca 16 Kč 

 Na 9 450 taštiček je třeba (9 450/30) = 315 náplní/měsíc 

 Měsíčně se vyrábí 9 450 ks taštiček = 9 450/30 = 315 dávek těsta 

 Náklady materiálu na denní produkci jsou 370 Kč 

Pro výpočet nákladů na 1 ks výrobku si účetní jednotka stanovila tento kalkulační 

vzorec
17

: 

Kalkulační vzorec účetní jednotky 

Přímý materiál 

Přímé mzdy 

Ostatní přímé náklady 

Výrobní reţie 

Vlastní náklady výroby 

Správní reţie 

Vlastní náklady výkonu 

Odbytová reţie 

Úplné vlastní náklady výkonu 

Přiráţka (zisk) 16,8% 

Prodejní cena výrobku 

 

                                                 

17
 Kalkulační vzorec. [online]. [cit. 2010-05-23]. Dostupné z WWW: 

<http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/otazky/ucetnictvi/Kalkulace.htm>. 
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Na základě tohoto vzorce jsou dále vyčísleny hodnoty přímých a nepřímých nákladů, 

které se podílí na celkové hodnotě výrobku. 

Náklady na základní materiál na měsíc (v Kč) 

Náklady na těsto 315 dávek * 7,835 Kč/dávka 2468 

Náklady na náplně 315 * 16 Kč/náplň 5 040 

Náklady ostatní (voda, sůl, ostatní)   260 

Přímý materiál celkem   7 768 

Tab. 4: Náklady na přímý materiál na měsíc  

 

Nákladové 

poloţky (v Kč) 

Elektřina 

3 500 

Vodné 

2 500 

Plyn 

3 000 

Internet 

250 

Mobil 

1 000 

PHM 

2 500 

Nájemné 

6 000 

Cena za 

měsíc 

Výrobní režie 2 000 2 000 1 500 0 0 0 0 5 500 

Správní režie 1 500 500 1 500 250 1 000 2 500 6 000 13 250 

Tab. 5: Výše výrobní a správní reţie za měsíc 

 

Náklady na kalkulační jednici (v Kč) 

Přímý materiál 7 768/9 450 0,822 

Přímé mzdy   0,5 

Výrobní reţie 5 500/9 450 0,6 

Správní reţie 13 250/9 450 1,4 

Odbytová reţie 1 000/9 450 0,1 

Výrobní cena 1 taštičky   3,422 

Tab. 6: Výrobní cena na kalkulační jednici 

Výrobní cenu má jiţ podnik vyčíslenou a musí ještě zohlednit faktor zisku. Přiráţka 

byla stanovena na 16,8% přidané k nákladové ceně za 1 ks. Výsledek je uveden 

v tabulce.  

 1 taštička = 0,822 Kč 

 Čas výroby 1 ks = 30 sekund 

 Mzda zaměstnance 60 Kč/hod 

 Plánovaná výroba 9 450 ks/měsíc 

 Plánovaná výrobní reţie 5 500 Kč 

 Plánovaná správní reţie 13 250 Kč 
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Prodejní cena výrobku (v Kč) 

Výrobní cena 1 taštičky 3,422 

Přiráţka (zisk) 16,8% 0,58 

Prodejncí cena 1 taštičky 4,0 

Tab. 7: Prodejní cena 1 ks výrobku 

 

V další tabulce jsou firmou stanoveny přímé a nepřímé náklady, které firmě vznikají 

kaţdý měsíc. Jelikoţ firma v roce 2010 začíná provozovat svoji činnost v září, tabulka 

obsahuje pouze náklady za 4 zbývající měsíce daného roku. Částky mají většinou 

charakter fixních nákladů. Protoţe se v průběhu období nijak zvláště nemění, hodnoty 

jsou zaznamenány jako průměry období. Některé částky jsou placené např. čtvrtletně, 

půlročně nebo ročně. Ty jsou v tabulce odlišeny barvou. V té pro rok 2010 je výjimkou 

jen platba ročního pojistného. Platby na daň z nemovitosti, daň z příjmů a další se 

v tomto roce neplatí. Variabilní náklad je nákup materiálu, který závisí zejména na 

ročním období, v letních měsících jsou částky vyšší, pak zase narůstají koncem roku 

v období vánočních svátků.  

Rok 2010 (částky v Kč) září říjen listopad prosinec 

Nákup materiálu v hotovosti 7 768,00 7 768,00 7 768,00 8 200,00 

Nákup zboţí v hotovosti         

Platby závazků         

Poskytnuté úvěry a půjčky         

Leasing         

Pojistné 5 000,00       

Elektřina 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 

Vodné a stočné 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

Plyn 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Internet 250 250 250 250 

Mobilní telefon 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Pevná telefonní linka - není         

Pohonné hmoty (PHM) 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

Nájemné  6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Mzdy 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 

Sociální pojištění 1 575,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 
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Zdravotní pojištění 567 567 567 567 

Ostatní peněţní výdaje 5 638,00 5 638,00 5 638,00 5 638,00 

Celkové náklady 45 598,00 40 598,00 40 598,00 41 030,00 

 

Tab. 8: Přímé a nepřímé náklady za 4 měsíce provozu podniku v roce 2010 

 

Jako průměr je stanoven nákup 9 ks taštiček na osobu. Z tohoto se i nadále vychází, při 

dalším plánování nákupů surovin a denní výrobě a mimořádných zakázkách. Kapacita 

strojů a zařízení se sice nevyuţívá úplně na plno, ale vše funguje dobře a výroba 

probíhá jak má bez větších komplikací. Výrobky se pomalu dostávají do povědomí 

širšímu okolí podniku a předběţné propočty jsou s mírnými výkyvy splňovány.  

Zásobování surovinami je také na dobré úrovni a pořizovací náklady zamýšlí majitel 

tlačit dolů výběrem vhodných dodavatelů, případně nákupem za mnoţstevní slevy. 

 

Mzda zaměstnance je vykazována od měsíce září, tj. počínaje od prvního dne provozu 

podniku. V příloze je přiloţena tabulka mzdových nákladů, kde jsou náklady na 

zaměstnance jak na hlavní pracovní poměr, tak na částečný úvazek. V roce 2010 je 

pracovník zaměstnán na částečný úvazek. Hodinová sazba je stanovena na 60 Kč/hod 

hrubého, z toho jsou dále vyčísleny výše odvodů na zdravotní a sociální pojištění jak ze 

strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele. V tabulce jsou i poloţky pro 

vyčíslení hodnoty zálohy na daň, jaké slevy popřípadě můţe zaměstnanec vyuţívat, jak 

si sníţit základ pro výpočet daně z příjmů. Nejdůleţitějšími údaji jsou pro 

zaměstnavatele hodnoty mzdových nákladů, které pravidelně vynakládá na své 

zaměstnance. Částky vynaloţené na mzdové náklady jsou celkem stabilní vzhledem 

k fixnímu platu zaměstnance, jejich odměny a bonusy nemají aţ takový vliv na 

celkovou hodnotu.  

 

V roce 2011 je uţ kalkulováno s plánem, ţe počet zákazníků se zvýší na 70/den, tím se 

také zvednou trţby, ale i náklady, hlavně poloţka nákupu materiálu. Od ledna 2011 

vstupuje do nákladů i splátka úvěru a úroku, který je splácen 5 let. Výše splátky je 

konstantní 6 374 Kč, vypočtena dle splátkového kalendáře. Jinak se nákladové poloţky 

víceméně stabilizují a tento stav můţe podnik očekávat i v dalších letech. 
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Rok 

2011 

(částky 

v Kč) 

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Nákup 

materiálu 

v 

hotovosti 

10 727 10 727 10 727 11 327 11 327 11 327 11 327 11 700 11 327 11 327 10 727  11 800 

Poskytnuté 

úvěry a 

půjčky 

6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 6 374 

Pojistné                 5 000       

Elektřina 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 

Vodné a 

stočné 
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Plyn 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 

Internet 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Mobilní 

telefon 
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Pohonné 

hmoty 

(PHM) 

2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

Nájemné  6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Daň z 

příjmu FO 
    0                   

Mzdy 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 

Sociální 

pojištění 
1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 

Zdravotní 

pojištění 
567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 

Ostatní 

peněţní 

výdaje 

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 71 551 

Celkové 

měsíční 

náklady 

48 293 48293 48 293 48 893 45 893 45 893 45 893 46 266 53 893 48 893 48 293 116 917 

Tab. 9: Náklady vzniklé v roce 2011 

Tento vývoj nákladů lze s mírnými výkyvy očekávat i v roce 2012, pokud nedojde 

k výraznému zdraţení výrobních surovin, pohonných hmot, internetových a 

telekomunikačních sluţeb apod. Při případném dalším zvýšení počtu zákazníku musí 

podnik počítat s další pracovní sílou a uvaţovat o prodlouţení prodejní doby.  
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Bod zvratu 

Pro stanovení bodu zvratu, tj. bodu kdy se trţby vyrovnají nákladům a od toho mnoţství 

dále podnik vykazuje zisk jsou pro rok 2010 k dispozici následující údaje. Objem 

produkce za 4 měsíce provozu podniku je 37 800 ks taštiček. Cena za 1 ks je 4,0 Kč. 

Náklady variabilní, které se mění v závislosti na vyrobeném počtu taštiček, jsou 1,322 

Kč na jednotku produkce a fixní náklady mají hodnotu 79 000 Kč za období (4 měsíce). 

Pak bod zvratu je roven:  

q(BZ) = 79 000/(4 -1,322) = 29 500 ks taštiček/období 

V přepočtu na měsíc, kdy trţby = náklady je toto mnoţství rovno 7 375 ks taštiček. 

5.7.4 Kalkulace trţeb v optimistické, pesimistické a reálné variantě  

Protoţe firma je na trhu nová, mnohem hůře se dá odhadnout, jaká připadá v úvahu 

návštěvnost firemní prodejny. Proto jsou stanoveny tři varianty, pesimistická, reálná a 

optimistická. Platí, ţe zákazník si v průměru nakoupí 9 ks taštiček. Počet prodejních 

dnů z hlediska porovnání jednotlivých variant je 20 dnů. Počet zákazníků při variantě 

pesimistické je 50, při reálné 80 a optimistické 100. Pak se plánované trţby podniku 

vyvíjí dle následujících hodnot v tabulkách. V roce 2010, kdy funguje firma na trhu 4 

měsíce, je průběh trţeb následující:  

Pesimistická varianta Reálná varianta Optimistická varianta 

Trţby na 50 zákazníků (v Kč) Trţby na 80 zákazníků (v Kč) Trţby na 100 zákazníků (v Kč) 

září říjen  listopad prosinec září říjen  listopad prosinec září říjen  listopad prosinec 

36 000 36 000 36 000 36 000 57 600 57 600 57 600 57 600 72 000 72 000 72 000 72 000 

1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 500 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500 

37 800 37 800 37 800 39 300 59 400 59 400 59 400 60 900 73 800 73 800 73 800 75 300 

Celkem 152 700 Celkem 239 100 Celkem  296 700 

Tab. 10: Varianty průběhu trţeb v roce 2010 

Počet zákazníků, kteří navštíví denně prodejnu je rozhodující. Třikrát do měsíce se 

počítá s většími zakázkami o 150 kusech, které zákazníci objednávají na zvláštní 

příleţitosti. Ţádný jiný sortiment neţ v roce 2010 firma nenabízí, aţ v prosinci uvaţuje 

s nabídkou a uskutečněnými objednávkami 5 kil vánočního cukroví po 300 Kč/kg. Ač 
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by podnikatel chtěl smýšlet sebeoptimističtěji, nejreálnějším vývojem v prvních 4 

měsících provozu podnikání je varianta při 50 zákaznících denně, tj. varianta 

pesimistická.  

Rok 2011 přináší rozšíření sortimentu o cukrářské výrobky, výrobu moravských koláčů 

a koláčů svatebních. Cena za výrobu svatebních koláčů je stanovena na 2,50 Kč/ks a 

cena za větší moravské koláče s plněním tvaroh, povidla nebo ořech a posypka na 5 

Kč/ks. Výrobu koláčů nelze předem dost dobře v jednotlivých měsících odhadnout, ale 

v souvislosti zejména s jarním a podzimním obdobím lze předvídat mnohonásobně 

zvýšenou poptávku po svatebních koláčích. Bere se v úvahu objednávka cca 10 kg 

koláčů za měsíc v období březen-říjen 2011. Cena svatebního koláče je 2,50 Kč, do kila 

se počítá asi 110 ks. Měsíčně tedy budou tyto trţby 2,50*110*10 = 2750 Kč. Cena za 

výrobu vánočního cukroví nebo cukroví na různé příleţitosti zůstává na 300 Kč/kg 

(cena včetně krabice). Se 3 většími zakázkami měsíčně je opět počítáno jako 

v předchozím roce.  Firma chtěla znázornit, jak by se mohly trţby v roce 2011 vyvíjet. 

Objednávky cukroví, koláčů a větších měsíčních zakázek jsou ponechány, kalkulace 

vývoje trţeb jsou s ohledem na měnící se počet zákazníků. Optimistický pohled firmy je 

100 zákazníků denně, reálný stav uţ vzhledem k určité stabilitě na trhu 70 

zákazníků/den, a pesimistická varianta II, kdy se počet zákazníků oproti roku 2010 

nezvýší, tj. 50 zákazníků/den a ještě horší varianta – pesimistická varianta I, kdy počet 

zákazníků ještě oproti předchozímu roku klesne na 30 zákazníků denně. Vývoj trţeb 

jednotlivých variant je následující: 

Plánované trţby za rok 2011 (v Kč) - pesimistická varianta I 

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

trţba/den 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 

3x měsíčně 

větší zakázka  
1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

svatební 

koláče 
0 0 0 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 0 0 

moravské 

koláče 
0 0 0 0 2 200 2 200 2 200 2 750 2 200 0 0 0 

cukroví   600   600   600   600   600   9 000 

celkem 

trţby 
23 400 24 000 23 400 26 750 28 350 28 950 28 350 29 500 28 350 26 750 23 400 32 400 

Roční trţba 323 600 

Tab. 11: Pesimistická varianta I – 30 zákazníků/den 
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Plánované trţby za rok 2011 (v Kč) - pesimistická varianta II 

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

trţba/den 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 

3x měsíčně 

větší zakázka  
1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

svatební 

koláče 
0 0 0 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 0 0 

moravské 

koláče 
0 0 0 0 2 200 2 200 2 200 2 750 2 200 0 0 0 

cukroví   600   600   600   600   600   9 000 

celkem 

trţby 
37 800 38 400 37 800 41 150 42 750 43 350 42 750 43 900 42 750 41 150 37 800 46 800 

Roční trţba 496 400 

Tab. 12: Pesimistická varianta II – 50 zákazníků/den 

Plánované trţby za rok 2011 (v Kč) - reálná varianta 

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

trţba/den 50 400 50 400 50 400 50 400 50 400 50 400 50 400 50 400 50 400 50 400 50 400 50 400 

3x měsíčně 

větší zakázka  
1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

svatební 

koláče 
0 0 0 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 0 0 

moravské 

koláče 
0 0 0 0 2 200 2 200 2 200 2 750 2 200 0 0 0 

cukroví   600   600   600   600   600   9 000 

celkem 

trţby 
52 200 52 800 52 200 55 550 57 150  57 750 57 150 58 300 57 150 55 550 52 200 61 200 

Roční trţba 669 200 

Tab. 13: Reálná varianta – 70 zákazníků/den 

Plánované trţby za rok 2011 (v Kč) - optimistická varianta 

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

trţba/den 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 

3x měsíčně 

větší 

zakázka  

1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

svatební 

koláče 
0 0 0 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 2 750 0 0 

moravské 

koláče 
0 0 0 0 2 200 2 200 2 200 2 750 2 200 0 0 0 

cukroví   600   600   600   600   600   9 000 

celkem 

trţby 
73 800 74 400 73 800 77 150 78 750 79 350 78 750 79 900 78 750 77 150 73 800 82 800 

Roční trţba 928 400 
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Tab. 14: Optimistická varianta – 100 zákazníků/den 

Podnik má tedy zohledněny všechny moţné varianty vývoje trţeb a podle těchto tabulek 

jasně vidí moţný vývoj trţeb při změnách počtu zákazníků. Nejvyšší trţby jsou v plánu 

v období červen – září. To se koná mnoho kulturních akcí a událostí v oblasti, kde firma 

zaujímá trţní podíl. Druhou vlnu vysokých trţeb lze očekávat koncem roku. Moţný 

výkyv v trţbách ve slabších měsících, tj. leden-březen a listopad, by měly vykrývat 

právě letní měsíce, kde se čeká naopak nárůst trţeb.  

 

Přehled příjmů a výdajů pro reálnou variantu 

Plán cash-flow pro rok 2010 obsahuje všechny poloţky, které do podniku během 2 

měsíčních příprav a následně 4 měsíčního provozu podniku (červenec-prosinec 2010) 

vstupují ve formě příjmů a výdajů peněţních prostředků.  

Rok 2010 (částky v Kč) červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Příjmy               

Prodej zboţí               

Prodej výrobků a sluţeb       37 800,00 37 800,00 37 800,00 39 300,00 

Reálné příjmy 0,00 0,00 0,00 37 800,00 37 800,00 37 800,00 39 300,00 

Prodej vlastních aktiv               

Přijaté bankovní úvěry 

půjčky               

Přijaté úroky               

Ostatní peněţní příjmy  530 000,00   300 000,00         

Celkové příjmy 530 000,00 0,00 300 000,00 37 800,00 37 800,00 37 800,00 39 300,00 

Výdaje               

Nákup materiálu v hotovosti     3 000,00 7 768,00 7 768,00 7 768,00 8 200,00 

Nákup zboţí v hotovosti   3 475,00 487 475,00         

Pojistné       5 000,00       

Elektřina       3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 

Vodné a stočné       2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

Plyn       3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Internet   250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Mobilní telefon   1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Pohonné hmoty (PHM)   2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

Nájemné    6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 
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Mzdy       6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 

Sociální pojištění       1 575,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 

Zdravotní pojištění       567,00 567,00 567,00 567,00 

Ostatní peněţní výdaje     10 840,00 5 638,00 5 638,00 5 638,00 5 638,00 

Celkové výdaje 0,00 13 225,00 511 065,00 45 598,00 40 598,00 40 598,00 41 030,00 

Saldo příjmy - výdaje 530 000,00 -13 225,00 -211 065,00 -7 798,00 -2 798,00 -2 798,00 -1 730,00 

Počáteční stav pen.prost. 530 000,00 530 000,00 516 775,00 305 710,00 297 912,00 295 114,00 292 316,00 

Konečný stav pen.prost. 530 000,00 516 775,00 305 710,00 297 912,00 295 114,00 292 316,00 290 586,00 

Tab. 15: Cash-flow firmy Šmak v roce 2010 

V nadcházejícím roce firma zůstane u stejných nákladů. Vzhledem k růstu počtu 

zákazníků se jí náklady na přímý materiál optimalizovaly tím, ţe začala nakupovat ve 

větším mnoţství, získala slevu od dodavatele na kvalitní výrobní surovin. Mouku 

nakupuje tedy za 3,90 Kč/kg, máslo za 14,50 Kč/kostka a náplně za 16 Kč na výrobní 

dávku. Cena za kalkulační jednici v roce 2011 a dále činí 3,422 Kč/ks.  
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Rok 2011 (částky v Kč)/měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 

Příjmy                         

Prodej zboţí                         

Prodej výrobků a sluţeb 52 200,00 52 800,00 52 200,00 55 500,00 57 150,00 57 750,00 57 150,00 58 300,00 57 150,00 55 550,00 52 200,00 61 200,00 

Reálné příjmy 52 200,00 52 800,00 52 200,00 55 500,00 57 150,00 57 750,00 57 150,00 58 300,00 57 150,00 55 500,00 52 200,00 61 200,00 

Přijaté bankovní úvěry půjčky                         

Ostatní peněţní příjmy                          

Celkové příjmy 52 200,00 52 800,00 52 200,00 55 550,00 57 150,00 57 750,00 57 150,00 58 300,00 57 150,00 55 550,00 52 200,00 61 200,00 

Výdaje                         

Nákup materiálu v hotovosti 10 727,00 10 727,00 10 727,00 11 327,00 11 327,00 11 327,00 11 327,00 11 700,00 11 327,00 11 327,00 10 727,00 11 800,00 

Poskytnuté úvěry a půjčky 6 374,00 6 374,00 6 374,00 6 374,00 6 374,00 6 374,00 6 374,00 6 374,00 6 374,00 6 374,00 6 374,00 6 374,00 

Pojistné                 5 000,00       

Elektřina 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 

Vodné a stočné 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

Plyn 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00         3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Internet 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 

Mobilní telefon 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Pohonné hmoty (PHM) 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

Nájemné  6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Daň z příjmu FO     0,00                   

Mzdy 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 

Sociální pojištění 1 575,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 1 575,00 

Zdravotní pojištění 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00 

Ostatní peněţní výdaje 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 71 551,00 

Celkové výdaje 48 293,00 48 293,00 48 293,00 48 893,00 45 893,00 45 893,00 45 893,00 46 266,00 53 893,00 48 893,00 48 293,00 116 917,00 

Saldo příjmy - výdaje 3 907,00 4 507,00 3 907,00 6 657,00 11 257,00 11 857,00 11 257,00 12 034,00 3 257,00 6 657,00 3 907,00 - 55 717,00 

Počáteční stav peněz 292 609,00 296 516,00 301 023,00 304 930,00 311 587,00 322 844,00 334 701,00 345 958,00 357 992,00 361 249,00 367 906,00 371 813,00 

Konečný stav peněz 296 516,00 301 023,00 304 930,00 311 587,00 322 844,00 334 701,00 345 958,00 357 992,00 361 249,00 367 906,00 371 813,00 316 096,00 

Tab.16: Přehled příjmů a výdajů v roce 2011 v jednotlivých měsících  
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Cash-flow pro roky 2011-2014 (v Kč) 

Příjmy 2011 2012 2013 2014 

Prodej zboţí 0 0 0 0 

Prodej výrobků a sluţeb 669 200 842 000 928 400 1 050 800 

Reálné příjmy 669 200 842 000 928 400 1 050 800 

Prodej vlastních aktiv 0 0 0 0 

Přijaté bankovní úvěry půjčky 0 0 0 0 

Přijaté úroky 0 0 0 0 

Ostatní peněţní příjmy  0 0 0 0 

Celkové příjmy 669 200 842 000 928 400 1 050 800 

Výdaje 

Nákup materiálu v hotovosti 134 370 151 570 223 570 223 570 

Poskytnuté úvěry a půjčky 76 488 76 488 76 488 76 488 

Pojistné 5 000 5 000 5 000 5 000 

Elektřina 42 000 42 000 42 000 42 000 

Vodné a stočné 30 000 30 000 30 000 30 000 

Plyn 24 000 24 000 24 000 24 000 

Internet 3 000 3 000 3 000 3 000 

Mobilní telefon 12 000 12 000 12 000 12 000 

Pohonné hmoty (PHM) 30 000 30 000 30 000 30 000 

Nájemné  72 000 72 000 72 000 72 000 

Mzdy 75 600 75 600 75 600 75 600 

Sociální pojištění 18 900 18 900 18 900 18 900 

Zdravotní pojištění 6 804 6 804 6 804 6 804 

Ostatní peněţní výdaje 71 551 156 150 132 435 61 350 

Celkové výdaje 645 713 703 512 751 797 680 712 

Saldo příjmy – výdaje 23 487 138 488 176 603 370 088 

Počáteční stav peněţních prostředků 292 609 316 096 454 584 631 187 

Konečný stav peněţních prostředků 316 096 454 584 631 187 1 001 275 

Tab. 17: Přehled příjmů a výdajů v letech 2011-2014 

 

V roce 2012 dochází opět k menšímu růstu počtu zákazníků, a to na 90 za den. Náklady 

se nijak zvláště nemění. Rok 2013 je ve znamení dalšího nepatrného růstu počtu 

zákazníků na 100 návštěvníků za den. Toto číslo je zapříčiněno, protoţe zákazníci 

začínají jezdit i ze širokého okolí, firma dodává do prodejen a jiných zařízení, získala uţ 

v roce 2012 lukrativního odběratele, který větší měrou zasahuje do těchto kalkulací. 
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V roce 2014 uţ nedochází k růstu počtu zákazníků, číslo se pohybuje kolem 100, ale 

došlo k nárůstu větších měsíčních zakázek oproti předešlým rokům ze 3 zakázek na 5. 

 

5.7.5 Kalkulace daně z příjmu FO 

Jiţ známe výši i strukturu výnosů a nákladů podniku. Zde by tedy přicházel na řadu 

výpočet daně z příjmů FO. Pakliţe však účetní jednotka realizovala v běţné činnosti 

podnikání ztrátu, potom je výše daně z příjmu rovna nule, coţ platí právě v tomto 

případě.  

 

V opačném případě, kdyby výsledkem byl zisk, postupovalo by se stanoveným 

způsobem. S platností od 1.1.2010 činí výše daně z příjmů FO 15% ze základu daně. 

Pro výpočet základu daně je nutné stanovit výnosy a náklady. Jejich rozdíl dává účetní 

výsledek hospodaření před zdaněním. Ten se upravuje (přičítají se k němu) daňově 

neúčinné náklady, jako cestovné nad limit, náklady na reprezentaci (případ firmy Šmak, 

kdyby realizovala zisk: Propagace a reklama 10 840 Kč), kladný rozdíl mezi účetními a 

daňovými odpisy, v opačném případě se rozdíl mezi odpisy odečítá (rozdíl účetních a 

daňových odpisů firmy Šmak za rok 2010 bude 13 503 Kč – 54 000 Kč = - 40 497 Kč). 

Dostaneme základ pro výpočet daně I, který ještě sníţíme o odpočet ztráty minulých let 

pokud byla. Výsledkem je základ pro výpočet daně II, u kterého ještě můţeme uplatnit 

odpočet darů. Nyní dostáváme konečný základ daně, který se zaokrouhluje na 1 000 

směrem dolů. Toto vynásobíme 15% sazbou daně a dostáváme konečnou hodnotu daně 

z příjmů fyzických osob. Čistý zisk je pak rozdílem základu daně II a daně z příjmů 

FO. 

 

5.7.6 Splátkový kalendář úvěru 

S čím se ale firma musí od ledna 2011 vyrovnat, je začátek splácení úvěru a úroků z 

úvěru. Investiční úvěr je realizován jiţ koncem srpna 2010, s úročením 10% a dalšími 

bankovními přiráţkami – náklady spojené s vyřizováním, zprostředkováním a inkasem 

splátek. Úrok 10% se pro tyto účely stanoví jako průměr, za který se v plánovaném 

období tyto půjčky na trhu poskytují. Úvěr má výši 300 000 Kč s dobou splácení na 5 

let. Pomocí úvěrové kalkulačky jsou vypočteny následující hodnoty: 
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 měsíční splátka: 6 374 Kč 

 celkem zaplatím: 382 447 Kč 

 celkem přeplatím: 82 447 Kč 

obrázek 2: Vývoj splátek úvěru a úroků 

 

Graf jak se splátka celkově vyvíjí je z internetového portálu pro výpočet různých 

finančních ukazatelů. Jsou to stránky http://www.vypocitat.cz/vypocet/uverova-

kalkulacka/. Tyto stránky mají speciální software na výpočet těchto splátek se 

zohledněním i zmiňovaných nákladů, které se k úvěru váţí. Splátkový kalendář úvěru 

na celých 5 let s rozpočítáním na jednotlivé měsíční splátky, včetně poměru úroku a 

úmoru na výši měsíční splátky, je uveden jako příloha této práce.  

 

5.8 Hodnocení rizik 

Co se týče jednotlivých druhů rizik, mezi nejvíce podstatná budou patřit reakce 

konkurenčních firem, mezi nimi i místních domácích výrobců, problémy s lidskými 

zdroji ( jejich řízení a kvality), moţná rizika vstupních bariér a co bych ze svého 

pohledu nejvíce vypíchla, jsou rizika poptávky. Největší riziko je neúspěch výrobků u 

zákazníků – to znamená nedostatečná poptávka po výrobcích firmy. 
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Rizika konkurence 

Konkurenční riziko bude především u dvou největších poskytovatelů substitučních 

výrobků, a to firma FORNETTI a MAMMA SNACK. Jejich reakce by mohla být 

případným důvodem odlivu zákazníků. Tito výrobci uţ mají jméno, optimalizovanou 

výrobu a hodně dobře utvořen logistický systém. Soustřeďují se však spíše ve větších 

městech, prodejny často jen formou okénka a ţádnou nebo velice malou variabilitou 

výrobků. Další riziko skýtají místní prodejci, kteří uţ mají jakousi klientelu, kterou se 

budou snaţit udrţet všemoţnými prostředky, a tím nám znesnadnit cestu k dalšímu 

zákazníkovi nebo ho dokonce zpět odlákat ke svým výrobkům. Roli zde hraje i vstup 

nových konkurentů na trh v případě popularity daného odvětví. Proto trh musím pečlivě 

sledovat, abych mohla rychle reagovat a odvrátit případný tlak.  

 

Rizika lidských zdrojů 

Riziko neodpovídající kvality výrobků v porovnání s hlavními konkurenty. Vzniká 

nutnost zajistit profesionální automatizované či poloautomatizované stroje, kvalitní 

nástroje a vytvořit prostředí. Dalším rizikem je nedostatek pracovních sil, či 

nedostatečná kvalifikace. Tomu bude zamezeno poţadavky nutnými k přijetí do 

zaměstnání a krátkodobý nebo nárazový nedostatek sil vykryjí v začátcích rodinní 

příslušníci. Komunikace mezi vedením a zaměstnanci je přímá, čímţ se zamezuje 

nedorozumění a případné konflikty se řeší okamţitě při vzniku, při větším počtu 

zaměstnanců by toto mohl být problém. 

 

Riziko odhadu poptávky 

Rizika odhadu poptávky zahrnují riziko kolísání poptávky, kdy je důleţité pečlivé 

sledování poptávky, o jaké výrobky je zájem největší a na ně se zaměřit. Rizika 

vstupních bariér by mohly být do určité míry spojené s vyšší počáteční investicí a delší 

návratností. Podstatným rizikem je i nedostatek finanční podpory pro zahájení provozu 

a rozvoje firmy. Riziko odmítnutí poskytnutí bankovního úvěru by bylo velikou 

překáţkou. Podloţením perspektivního podnikatelského plánu, analýzami a finančním 

výhledem na další roky je moţné toto riziko sníţit a hlídat další vývoj.  
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Existence rizik a jejich znalost mi dopomůţe rizika eliminovat nebo se na ně alespoň 

připravit a učinit potřebná opatření k nápravám.  

 

5.9 Harmonogram realizace 

Strategickým cílem je získání většinového podílu daného odvětví v okresu Brno-

venkov, zejména blízké okolí obce Blučina, získání konkurenčních výhod a z firmy 

Šmak vytvořit podnik hodný přinejmenším jako alternativa výrobků FORNETTI a 

MAMMA SNACK a navíc ještě s rozšířenou nabídkou, osobním přístupem a 

schopností individuálních výrobků na přání.  

 

Plánovaný harmonogram slouţí k vytvoření přehledu a vytyčení nejbliţšího 

krátkodobého cíle, čímţ je úspěšná realizace vzniku firmy Šmak, shrnutý do několika 

klíčových bodů. Harmonogram má tuto posloupnost navazujících nebo souběţných 

činností:  

a) průzkum, analýza trhu  

(1.4.2010 – 31.5.2010) 

b) sestavení plánu nabízených výrobků, doplňkového sortimentu a sluţeb dle 

potřeb trhu (1.6.2010 – 14.6.2010) 

c) nalezení schopného zaměstnance a odpovědného zástupce v jedné osobě  

(14.6.2010 – 14.7.2010) 

d) pronájem prostor pro potřeby výroby a prodeje  

(1.7.2010) 

e) vybudování prostor provozovny a případné drobné stavební úpravy  

(2.7.2010 – 14.7.2010) 

f) nákup výrobních zařízení, strojů , softwaru a dalšího nutného vybavení  

(15.7.2010 – 31.8.2010)  

g) marketingová kampaň  

(1.8.2010 – 14.9.2010) 

h) firemní „den otevřených dveří“ a zahájení plného provozu  

(1.9.2010) 
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a)                                 

           b)                   

             c)             

                d)               

                e)             

                   f)      

                       g) 

                            h)   

duben květen červen červenec srpen září 

 

5.10 Vývoj podniku do budoucna 

Verzí, jak se bude podnik vyvíjet v dalších letech je mnoho. Záleţí na různých 

faktorech a událostech, které se v průběhu období stanou. Pokud bych však zmíněná 

rizika eliminovala, zaměřila se na silné stránky podniku a vyuţila příleţitostí, mohlo by 

nastat několik moţností jak dále rozvíjet podnik a proniknout na nové trhy.  

 

Jako první mě napadá přemístění výroby a prodeje do vlastních prostor. Toto místo je 

k dispozici v prostorách našeho rodinného domu, či jeho dvorní přístavbě. Nutné by 

byly samozřejmě stavební úpravy a přizpůsobení výrobě, k tomu je zapotřebí dostatek 

financí. Výhledově tedy tato moţnost vyuţita nebude, dle vývoje plánovaných trţeb by 

ale tato moţnost v řádu několika let připadala v úvahu.  

 

Rozšíření výroby, více druhů sortimentu, prodej například základních těst na výrobu 

vánočního cukroví, perníků, zmraţených taštiček a podobných polotovarů je také 

moţnost jak vyjít zákazníkům vstříc, ušetřit jejich čas a přitom jim dát prostor se podílet 

osobně na konečné fázi výroby. Sami si jednoduše polotovary dopečou nebo dozdobí 

dle vlastního vkusu nebo chuti. S rozšířením výroby bude vhodné i vytvořit si síť 

stálých dodavatelů, kteří budou poskytovat slevy za pravidelný odběr materiálu a 

odpadne i starost s obstaráváním zásob materiálu pracovníky firmy.  

 

S rozšířením provozovny nebo zvýšením objemu zakázek bude téţ nutné přijetí nového 

zaměstnance. Poţadavky na zaměstnance jsou stanoveny pevně v části Personální 



87 

 

zdroje. Finanční ohodnocení je také známo a po zadání do programu na plánování cash-

flow, mohu předem určit, zda náklady na nového zaměstnance budou ku prospěchu 

firmy.  

 

Veliký zájem o výrobky firmy Šmak by mohl vést i ke zváţení delší otevírací doby 

prodejny.  Tento krok bych podpořila i tvorbou vlastních internetových stránek s naší 

nabídkou výrobků, registrovala se na stránkách zabývající se pohostinstvím a 

gastronomií v dané oblasti republiky a snaţila se aktivně oslovovat firmy s naší 

nabídkou. Tím bych zamýšlela vytváření sítě zákazníků a nových kontaktů s nimi 

z oblasti gastronomie a následné spolupráce a podílení se s nimi na zakázkách. 

Zkušenosti získané spoluprací s firmami pohybujícími se v této oblasti dlouhou dobu mi 

pomohou v případném dalším rozvoji podniku směrem k osamostatnění při menších 

projektech a zajištění kompletního pohoštění spolu s obsluhou na konané akci. Se 

zvyšováním zakázek, jejich velikosti plynou i vyšší trţby, a v případě překročení obratu 

1 milion Kč za období je povinna se účetní jednotka stát plátcem DPH, tím, ţe se sama 

nahlásí, nebo ji příslušný finanční úřad tuto povinnost stát se plátcem určí sám ihned 

v okamţiku, kdy toto zjistí.  

 

Podnikem je zakoupena licence na ekonomický informační systém Pohoda Mini, který 

slouţí k evidenci zakázek, vystavování faktur a podobně, dle dané varianty softwaru. V 

počátcích ale doporučuji začít pouţívat jednoduchý systém k predikci peněţních toků 

jako pomoc při rozhodování o nové investici, či jakékoli změně v podniku. Systém je 

jednoduchý, libovolným vkládání a změnami hodnot majitel hned vidí, jak by to mohlo 

dle jeho úvah vypadat. Hodnoty se ihned v návaznosti na změnu promítnou v konečném 

i průběţném stavu peněţních prostředků, takţe v okamţiku známe skutečný stav a 

budoucí změny. 

 

Moţností rozvoje podniku je i přijetí nového společníka do firmy. Byl by to opět nový 

impuls pro firmu, nové nápady, jiné zkušenosti, hlavně také vklad dalšího kapitálu do 

firmy, který s sebou společník přináší. Někdy se téţ doporučuje změna právní formy 

podnikání. V tomto případě by připadala v úvahu společnost s ručením omezeným. 

Z čehoţ plynou určité výhody, ale váţí se na něj i závazky a právní opatření, proto je 
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nutné tuto moţnost pečlivě zváţit.  

 

Do budoucna by se mohlo uvaţovat o spolupráci s externím dodavatelem výrobků 

studené kuchyně či firmou poskytující nápojové občerstvení. Tím firma Šmak dosáhne 

poskytnutí plnohodnotných sluţeb a servisu zákazníkům při pořádání kulturních akcí, 

výjimečných událostí a rautů firem.  

 

Předpoklad minimálně jednoho stálého odběratele se rýsuje uţ nyní. Bliţší spolupráce 

se musí však dojednat, stanovit podmínky a po odzkoušení kvality námi dodávaného 

sortimentu a spokojenosti zákazníků  je moţná bliţší a stálá spolupráce. Pro firmu Šmak 

tedy jistota zakázek a pravidelných příjmů. Tento potencionální odběratel podniká také 

v obci Blučina. Je fyzickou osobou provozující pohostinství a ubytovací sluţby. Má 

velký vinný sklep na okraji obce a celoročně se zde sjíţdí lidé z celé republiky 

k různým příleţitostem, nebo jen jako mezizastávka autobusového zájezdu po kraji. 

Moje nabídka výrobků je pro tyto příleţitosti přímo určená a hodí se jako pohoštění 

k vínu a sektům.  Je to obrovská příleţitost dostat se do povědomí širokému okruhu 

případných zákazníků a ke získání dalších kontaktů a nabídek. S tímto majitelem budu 

vést individuální jednání o dodávkách, bude mu vyhověno i mimo pracovní dobu, 

pokud to bude nutné. Zde vidím velikou perspektivu rozvoje firmy Šmak. V průběhu 

čtyřměsíčního fungování podniku se rozhodneme o dodávaném sortimentu, o které bude 

největší zájem a jednotlivých dodávkách. V dalších letech by naše spolupráce mohla 

směřovat k vzájemnému předávání kontaktů na obchody či doporučení.  
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6 Závěr 

Myšlenka zaloţení vlastního podniku ve mně zrála uţ delší dobu a postupem času a 

získanými znalostmi dozrála do konkrétní podoby zaloţení firmy Pavla Šillerová – 

čerstvé pečivo Šmak. Plánovaným místem působnosti firmy je obec Blučina, s velkým 

trţním potenciálem pro mnou zvolený sortiment výrobků. To, ţe se jedná o domácí 

výrobu stavím na první místo v silných stránkách podniku a jako záruku kvality. 

Vyrábět se budou slané a sladké taštičky z listového těsta plněné různými variacemi 

náplní, které se budou obměňovat a nabídka bude zpestřena taštičkami s čerstvým 

sezónním ovocem. Sladký sortiment bude obohacen o výrobu svatebních koláčů, 

minizákusků a vánočního cukroví.  

 

Analýza SWOT ujasňuje silné stránky podniku k nimţ patří individuální přístup a 

vysoká orientace na zákazníka, která má velkou váhu. Naopak slabá stránka byla 

shledána ve vyšší ceně výrobků a poptávce. Ta souvisí i s konkurencí na trhu, coţ bylo 

předmětem analýzy konkurenčního prostředí. Hlavními konkurenty v této oblasti jsou 

firmy prodávají produkty pod franschisou značky FORNETTI a MAMMA SNACK. Po 

celé republice mají hodně poboček, soustřeďují se ale na větší města. Jejich sortiment se 

skoro nemění a nabídka je omezena pouze výrobu plněných taštiček, ţádný doplňkový 

sortiment nemá a sluţby jsou velice omezené. V tom je síla tohoto podnikatelského 

plánu.  

 

Z finančního plánu firmy vyplývá, ţe stanovená prodejní cena 100 g taštiček za 16 Kč 

je pro firmu nově vstupující na trh v prvních měsících z hlediska krytí vynaloţených 

nákladů nedostačující. Zároveň je ale cena stanovena tak, aby byla pro zákazníky 

přijatelná. V prvním roce provozování ţivnosti tedy podnik svými trţbami nepokrývá 

náklady, které při provozování vznikají, a na konci roku 2010 podnik vykazuje ztrátu. 

Přehled příjmů a výdajů na roky 2010 – 2014 ale naznačuje postupnou rostoucí tendenci 

trţeb, protoţe se postupně zvyšuje počet zákazníků a náklady jsou optimalizovány. 

Firma tedy zvolila zprvopočátku cenu pod úroveň svých nákladů, to se jí ale jiţ 

v průběhu dalšího roku vrátí a v nadcházejících letech má předpoklad vysokých zisků.  

Pokud tedy bude eliminováno mnoţství rizik, má tento plán předpoklad k úspěšné 
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realizaci a perspektivu do budoucna ve formě zisku a dalšímu rozvoji podniku.  

 

Pro předcházení rizikům spojeným s platební schopností a obrazu o změnách 

nákladových poloţek i o peněţních tocích v průběhu roku, se jako jeden z návrhů 

opatření jeví varianta vytvoření jednoduché aplikace v MS Excel s přehledem příjmů a 

výdajů peněţních prostředků. Ta by obsahovala poloţky příjmů a výdajů s rozvrţením 

na jednotlivé měsíce v roce, dále měsíční a roční sumarizaci. Poloţky by byly detailně 

rozepsané a mohly se libovolně měnit. Zadané částky ihned zobrazí vliv, který má na 

další vývoj peněţních toků. Můţe se zde tedy klidně naplánovat i celý rok dle 

plánovaných příjmů a výdajů a určit případná omezení nákladů. Tento plán si můţeme 

vytvořit i na několik let dopředu. Skutečnost bude jistě rozdílná, ale jistý obrázek 

vývoje si mohu udělat uţ teď.  

 

Harmonogram realizace hlavní činnosti, které mají zásadní vliv na realizaci projektu a 

byl stanoven časový úsek, který se ke kaţdé činnosti váţe. Zahájení příprav a 

vybudování výrobních a provozních prostor začíná jiţ od července a konečným bodem 

celého harmonogramu je datum 1. září 2010, kdy by mohl být nejdříve plánovaný 

podnikatelský plán realizován.  

 

Z celé práce je zřejmé, ţe šance uskutečnění zde je, předpoklad navrácení investice není 

hned v prvních letech podnikání, ale pokud by se opravdu pro tento plán majitel 

rozhodl, můţe být realizován třeba s ročním zpoţděním. Vize uskutečnění tohoto 

záměru je velká a jednotlivé propočty, které do budoucna věstí zisk a dobrý nápad 

majiteli moţná dají odvahu se do podnikání pustit.  
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Příloha 1: Kalkulace mzdových nákladů 

Mzdové náklady zaměstnavatele a měsíční vyúčtování čisté mzdy zaměstnanců v roce 2010 ( v Kč) 

  září říjen listopad prosinec 

  HPP DPČ HPP DPČ HPP DPČ HPP DPČ 

Odprac. hod./měs. 176   105   168   105   176   105   184   105   

hodinová sazba 60   60   60   60   60   60   60   60   

základ pro výpočet 
pojistného (hrubá 

mzda) 
10560   6300   10080   6300   10560   6 300   11 040   6 300   

sociální pojištění 687 2640 410 1575 656 2520 410 1575 687 2640 410 1 575 718 2 760 410 1 575 

zdravotní pojištění 476 951 284 567 454 908 284 567 476 951 284 567 497 994 284 567 

základ pro výpočet 
daně (superhrubá 

mzda) 
14200   8500   13600   8500   14200   8 500   14 800   8 500   

záloha na daň 2 130   1275   2 040   1275   2 130   1 275   2 220   1 275   

sleva na 
poplatníka 

2 070   2070   2 070   2070   2 070   2 070   2 070   2 070   

slevy na dani 
celkem 

2 070   2070   2 070   2070   2 070   2 070   2 070   2 070   

daň po uplatnění 
slev 

60   0   0   0   60   0   150   0   

daň po daňovém 
zvýhodnění 

60   0   0   0   60   0   150   0   

čistá mzda 9 337   5606   8970   5606   9 337   5 606   9 675   5 606   

Mzdové náklady 
zaměstnavatele 

14151   8442   13508   8442   14151   8 442   14 794   8 442   



 

 

         Příloha 2: Účetní a daňové odpisy 

 

 

      AUTOMOBIL, cena 60 000 Kč, 2. odpisová skupina, 5 let odepisování, odpisován od 1.10.2010 

výše ročního odpisu pro 1. rok činí 11% z 60 000 Kč, tj. 6 600 Kč/rok = 550 Kč/měsíc;  

 v roce 2010 se odepisuje pouze 3 měsíce 

     v dalších letech je roční odpis 22,25% z 60 000 Kč, tj. 13 350 Kč/rok = 1 113 Kč/měsíc 

 

         Účetní odpisy 

  

Daňové odpisy 

   
rok 

roční 

odpis  
zůstatková cena 

 

rok 
roční 

odpis 

zůstatková 

cena 

  2010 1 650 58 350 

 

2010 6 600 53 400 

  2011 8 289 50 061 

 

2011 13 350 40 050 

  2012 13 350 36 711 

 

2012 13 350 26 700 

  2013 13 350 23 361 

 

2013 13 350 13 350 

  2014 13 350 10 011 

 

2014 13 350 0 

  2015 10 011 0 

  
60 000 

   
 

60 000 
 

      

         PEC, cena 167 000 Kč, 1. odp. skupina, 3 roky odepisování, odepisována od 1.10.2010 

 výše ročního odpisu pro 1. rok je 20% ze 167 000 Kč, tj. 33 400 Kč/rok = 2 784 Kč/měsíc;  

v roce 2010 odepisujeme od října, tj. 3 měsíce 

    v dalších letech je odpis  40% ze 167 000 Kč, tj. 66 800 Kč/rok = 5 567 Kč/měsíc 

 

         Účetní odpisy 

  

Daňové odpisy 

   
rok 

roční 

odpis 
zůstatková cena 

 

rok 
roční 

odpis 

zůstatková 

cena 

  2010 8 352 158 648 

 

2010 33 400 133 600 

  2011 41 757 116 891 

 

2011 66 800 66 800 

  2012 66 800 50 091 

 

2012 66 800 0 

  2013 50 091 0 

  
167 000 

   
 

167 000 
 

      

         HNĚTAČKA, cena 70 000 Kč, 1. odp. skupina, 3 roky odepisování, odepisována od 1.10.2010 

roční odpis 1. rok je 20% ze 70 000 Kč, tj. 14 000 Kč/rok = 1 167 Kč/měsíc 

  v dalších letech je odpis 40% ze 70 000 Kč, tj. 28 000 Kč/rok = 2 334 Kč/měsíc 

 

         Účetní odpisy 

  

Daňové odpisy 

   
rok 

roční 

odpis 
zůstatková cena 

 

rok 
roční 

odpis 

zůstatková 

cena 

  2010 3 501 66 499 

 

2010 14 000 56 000 

  2011 17 505 48 994 

 

2011 28 000 28 000 

  2012 28 000 20 994 

 

2012 28 000 0 

  2013 20 994 0 

  
70 000 

   
 

70 000 
 

       

 

 



 

 

Příloha 3: Splátkový kalendář 

 

rok 

 

měsíc 

 

počateční 

hodnota 

 

úrok 

 

úmor 

 

konečná hodnota 

1 1 300 000 2 500 3 874 296 126 

1 2 296 126 2 468 3 906 292 219 

1 3 292 219 2 435 3 939 288 281 

1 4 288 281 2 402 3 972 284 309 

1 5 284 309 2 369 4 005 280 304 

1 6 280 304 2 336 4 038 276 266 

1 7 276 266 2 302 4 072 272 194 

1 8 272 194 2 268 4 106 268 088 

1 9 268 088 2 234 4 140 263 948 

1 10 263 948 2 200 4 175 259 773 

1 11 259 773 2 165 4 209 255 564 

1 12 255 564 2 130 4 244 251 320 

2 1 251 320 2 094 4 280 247 040 

2 2 247 040 2 059 4 315 242 724 

2 3 242 724 2 023 4 351 238 373 

2 4 238 373 1 986 4 388 233 985 

2 5 233 985 1 950 4 424 229 561 

2 6 229 561 1 913 4 461 225 100 

2 7 225 100 1 876 4 498 220 602 

2 8 220 602 1 838 4 536 216 066 

2 9 216 066 1 801 4 574 211 492 

2 10 211 492 1 762 4 612 206 881 

2 11 206 881 1 724 4 650 202 231 

2 12 202 231 1 685 4 689 197 542 

3 1 197 542 1 646 4 728 192 814 

3 2 192 814 1 607 4 767 188 046 

3 3 188 046 1 567 4 807 183 239 

3 4 183 239 1 527 4 847 178 392 

3 5 178 392 1 487 4 888 173 505 

3 6 173 505 1 446 4 928 168 576 

3 7 168 576 1 405 4 969 163 607 

3 8 163 607 1 363 5 011 158 596 

3 9 158 596 1 322 5 052 153 544 

3 10 153 544 1 280 5 095 148 449 

3 11 148 449 1 237 5 137 143 312 

3 12 143 312 1 194 5 180 138 132 

4 1 138 132 1 151 5 223 132 909 

4 2 132 909 1 108 5 267 127 643 

4 3 127 643 1 064 5 310 122 333 

4 4 122 333 1 019 5 355 116 978 

4 5 116 978 975 5 399 111 579 

4 6 111 579 930 5 444 106 134 

4 7 106 134 884 5 490 100 645 

4 8 100 645 839 5 535 95 109 

4 9 95 109 793 5 582 89 528 

4 10 89 528 746 5 628 83 900 

4 11 83 900 699 5 675 78 225 

4 12 78 225 652 5 722 72 502 

5 1 72 502 604 5 770 66 732 

5 2 66 732 556 5 818 60 914 

5 3 60 914 508 5 866 55 048 

5 4 55 048 459 5 915 49 133 

5 5 49 133 409 5 965 43 168 

5 6 43 168 360 6 014 37 154 



 

 

5 7 37 154 310 6 065 31 089 

5 8 31 089 259 6 115 24 974 

5 9 24 974 208 6 166 18 808 

5 10 18 808 157 6 217 12 591 

5 11 12 591 105 6 269 6 321 

5 12 6 321 53 6 321 0 

 


