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Abstrakt 

Diplomová práce je zamEUena na vytvoUení vlastního podnikatelského zámEru, kterým je 

zUízení soukromé mateUské školky se sídlem v BrnE – KrálovE Poli na Sadové. Práce je 

rozdElena na tUi části. První se týká teorie, kde jsou stanovena teoretická východiska, která 

dávají podklad pro zpracování analytické části. Druhá – analytická část – zkoumá 

podnikatelské prostUedí, konkurenci a potenciální zákazníky. V poslední části je vytvoUen 

samotný podnikatelský zámEr. 

Abstract 

This master´s thesis is focused on creating its own business plan, which is the 

establishment of a private kindergarden based in Brno – Královo Pole on Sadová. The 

work is divided into three parts. The first part refers to the theory, where theoretical poinst 

are established, which give the basis for the processing of the analytical part. The second – 

the analytical part – explores the business environment, competition and potential 

customers. In the last part the business plan is created. 

Klíčová slova 

Podnikatelský zámEr, podnikání, SLEPT analýza, Porter]v model, SWOT analýza, 

marketingový mix 

Key words 

Business plan, business, SLEPT analysis, Porter's model, SWOT analysis, marketing mix 
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ÚVOD 

Již od svých šestnácti let jsem pravidelnE navštEvovala svoji maminku v zamEstnání – 

v soukromé mateUské školce. PUi dosažení plnoletosti jsem v ní na dohodu o provedení 

práce, stejnE jako má o dva roky mladší sestra, začala vypomáhat. Téma výchovy 

pUedškolních dEtí je díky tomu v naší rodinE na denním poUádku. Problematiku vývoje 

mladých lidí a možnost Ělépe snad nemožnostě zásahu do ní skrz vzdElávací systém tedy 

poznávám z praxe na vlastní k]ži. 

V dobE druhé svEtové války byla vEtšina muž] odvedena na frontu. V rozvíjejícím se 

svEtE plném nových technologií a fabrik byl náhle nedostatek pracovní síly. TEžké práce 

proto začaly zastávat i ženy. Od té doby se sice mnoho zmEnilo, avšak pracovní vytíženost 

žen bývá Ědle mého pocitu a pozorováníě velmi často stejná, ne-li vEtší než pracovní 

vytíženost muž]. V rodinE tak po narození dítEte nastává kolize karierních cíl] obou 

partner]. Jeden z nich musí ustoupit a vEnovat se alespoO na pár let pouze výchovE dítEte. 

Pokud shoda nastane, jde o ideální pUípad. V mnoha pUípadech se tak však nestane a obE 

‚drahé‘ polovičky se chtEjí co nejdUíve vrátit do plného pracovního nasazení. Z toho 

d]vodu se snaží najít možnosti, jak zkrátit čas dítEte strávený pouze doma. TEmito 

možnostmi bývá ochotný prarodič v d]chodu, či zaopatUená teta. NejčastEji se ale snaží 

najít soukromou instituci, která by jim z jejich potomka co nejlépe vychovala 

pokračovatele rodinné tradice úspEšných kariérist]. M]žete namítnout, že jde o ponEkud 

pUehnané tvrzení a já s vámi budu souhlasit. ůle kdo by nechtEl dítE svEUit do dobrých 

rukou, které budou p]sobit jemnE, rozvinou veškeré potomkovy dobré vlastnosti 

a zároveO jej naučí dobrému vychováníť  

Poslední tUi roky v soukromé školce, zmínEné v prvním odstavci, nar]stal počet dEti, jež 

nebyly pUijaty do státních spádových školek z kapacitních d]vod] a rodiče jim byli nuceni 

najít alternativu. I když se tato situace již zmEnila, bylo období, kdy v dané lokalitE 

Králova pole a pUilehlých mEstských částech chybEla kvalitní, a pUesto finančnE dostupná, 

mateUská škola. V provozu nejmenované, mnou navštEvované, mateUské školy také vidím 

spoustu chyb a možností ke zlepšení. Jak je dobrým českým zvykem, i já si umím všímat 

chyb u prodávaných služeb (nejen v dané školce, ale i v UadE dalších soukromých 

podnicíchě a kritizovat je. ůbych však nez]stala jen u pouhé kritiky, rozhodla jsem se 

tedy projít si celým procesem založení mateUské školy a pomocí nabitých zkušeností 



13 

 

z praxe a získaných znalostí ze školy vytvoUit podnikatelský zámEr. Na jeho základE chci 

posléze rozhodnout, zda je nápad založit v této lokalitE a daných podmínkách mateUskou 

školu reálný. 
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1 CÍL ů METODIKů PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je vypracování podnikatelského zámEru na zUízení 

soukromé mateUské školy v BrnE – KrálovE Poli ve čtvrti Sadová a zhodnocení jeho 

životaschopnosti. Dílčími cíli práce jsou analýza trhu, která zahrnuje analýzu vnEjšího 

i vnitUního prostUedí, dále obchodní, organizační a marketingový plán a na závEr finanční 

plán, obsahující zhodnocení realizovatelnosti podnikatelského zámEru, kalkulaci náklad] 

a pUíjm]. 

Práce je rozdElena na tUi části a to teoretickou, praktickou a návrhovou část. V první části 

jsou zpracována teoretická východiska práce, tedy definice základních pojm] týkající se 

založení podniku a jeho právní formy, podnikatelského zámEru a soukromé školky. Dále 

jsou zde vysvEtleny analýzy prostUedí podniku ĚnapU. SLEPT analýza, metoda „7S“, aj.ě, 

marketingový mix a zdroje financování. 

Druhá část se týká samotného zpracování analýz vnEjšího a vnitUního prostUedí podniku. 

Je zde zpracována SLEPT analýza, Porter]v model pEti konkurenčních sil, metoda „7S“ 

a na konci SWOT analýza, která shrnuje výsledky všech pUedchozích analýz a dává 

informace o silných a slabých stránkách a o pUíležitostech a hrozbách podniku. 

ZávEr je vEnován tvorbE podnikatelského zámEru pro založení soukromé mateUské školy 

v BrnE. Na úvod je pUedstaven samotný podnik, tedy mateUská škola. V další části je 

popsán marketingový plán a navazuje plán finanční. Finanční plán obsahuje výčet 

provozních náklad], očekávané výdaje, pUíjmy a výkazy zisk] a ztrát ve tUech variantách 

Ěpesimistická, realistická a optimistickáě. ZávErečná kapitola se zabývá riziky projektu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKů PRÁCE 

V této kapitole budou popsány základní pojmy diplomové práce. Práce obsahuje 

charakteristiku podnikání a jeho právní formy, podnikatelský zámEr, definici soukromé 

školky, SLEPT analýzu, Porter]v model pEti konkurenčních sil, metodu „7S“, SWOT 

analýzu, analýzu bodu zvratu a zdroje financování. 

2.1   Podnikání a jeho právní formy 

Podnikání je v zákonE definováno jako: „Soustavná činnost provozována samostatnE, 

vlastním jménem, na vlastní zodpovEdnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek 

stanovených tímto zákonem.“ (Živnostenský zákon, 1991) Na podnikání lze podle Vebera 

a Srpové ĚŇ00Řě nahlížet i z jiných pojetí než jen z právnického, napU.: 

• Ekonomické – podnikání je proces vytváUení pUidané hodnoty. 

• Sociologické – v tomto pojetí podnikání vytváUí užitek pro všechny 

zainteresované, hledá se Uešení pro lepší využití zdroj] a jsou vytváUena nová 

pracovní místa. 

• Psychologické – Uíká, že podnikání je činnost, která je motivována potUebou nEco 

získat, nEčeho dosáhnout a nEco splnit. 

Podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je podnikatelem ten, kdo 

samostatnE vykonává na vlastní účet a odpovEdnost výdElečnou činnost živnostenským 

nebo obdobným zp]sobem se zámErem činit tak soustavnE za účelem dosažení zisku. 

(Občanský zákoník, Ň012) 

Legislativa České republiky upravuje postavení podnikatelských subjekt]. Tato právní 

úprava podmínek pro podnikání vychází z Listiny základních práv a svobod. Je tedy 

d]ležité zvolit si vhodný typ právní formy. V České republice existují dvE právní formy 

podnikání, a to podnikání fyzických nebo právnických osob. ĚVeber, Srpová, Ň00Řě 

2.1.1 Fyzické osoby 

V nejvEtším množství jsou fyzické osoby reprezentovány osobami podnikajících na 

základE zákona č. 455/1řř1 Sb., o živnostenském podnikání Ědále jen Živnostenský 
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zákoně, tzv. živnostníci. Živnostenský zákon upravuje podmínky této formy podnikání, 

ale také kontrolu jejich dodržování. 

PrávE podnikání na základE živnosti je doporučováno začínajícím podnikatel]m – je 

považováno ze nejjednodušší a za ménE nákladný zp]sob podnikání. (Synek, 2002) 

Všeobecné podmínky pro provozování živnosti jsou: 

• vEk minimálnE 1Ř let, 

• zp]sobilost k právním úkon]m, 

• bezúhonnost. 

KromE všeobecných podmínek musí živnostník splOovat i další podmínky, jako je napU. 

odborná nebo jiná zp]sobilost.  

Živnost se podle živnostenského zákona dElí na koncesovanou a ohlašovací. 

Koncesovaná 

Provozování koncesované živnosti je vázáno na povolení od vEcnE pUíslušného orgánu 

státní správy. Proto požaduje i doklad o odborné zp]sobilosti k provozování této živnosti. 

Podnikatel m]že začít podnikat až po udElení koncese od pUíslušného orgánu, o kterou si 

zažádá, nikoli dnem ohlášení. 

Živnosti koncesované upravuje pUíloha č. ň zákona o živnostenském podnikání a m]že 

jimi být napUíklad smEnárenská činnost či činnost krematorií nebo provozování cestovní 

kanceláUe. ĚVeber, Srpová, Ň01Ňě 

Ohlašovací 
Ohlašovací živnost m]že být provozována pUi splnEní podmínek na základE ohlášení na 

živnostenském úUadE.  

• Živnost volná – zde není odborná zp]sobilost stanovena a pUedmEtem podnikání 

je výroba, obchod a služby, které nepatUí mezi Uemeslné a vázané. 

• Temeslná živnost – odborná zp]sobilost k výkonu tohoto typu živnosti je získána 

výučním listem a praxí v oboru. Jedná se napU. o hodináUství, truhláUství či 

zednictví. 
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• Vázaná živnost – pro každou živnost je odborná zp]sobilost stanovena samostatnE 

a vyžaduje získání pr]kazu zp]sobilosti. Jako pUíklad vázané živnosti je 

poskytování spotUebitelského úvEru či opravy a revize plynových zaUízení. 

ĚSynek, Kyslingerová, Ň010ě 

2.1.2 Právnické osoby 

Forma tohoto podnikání je mnohem komplikovanEjší a finančnE náročnEjší oproti 

podnikání na základE živnosti. Právnické osoby, které jsou založeny za účelem podnikání, 

se nazývají obchodní korporace. Ty se dále dElí na obchodní společnosti a družstva. Mezi 

obchodní společnosti patUí napU. veUejná obchodní společnost Ěv. o. s.ě, komanditní 

společnost Ěk. s.ě, společnost s ručením omezeným Ěs. r. o.ě a akciová společnost (a. s.). 

(Zákon o obchodních korporacích, Ň012) 

VeUejná obchodní společnost 

VeUejná obchodní společnost je podle zákona č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích 

společností alespoO dvou osob, které ručí za její dluhy společnE a nerozdílnE celým svým 

majetkem. Společníkem v. o. s. m]že být jak právnická, tak fyzická osoba. Statutárním 

orgánem jsou všichni společníci a zisk se dElí rovným dílem mezi nE. U této formy 

podnikání není nutný počáteční kapitál. ĚVeber, Srpová, Ň01Ňě 

Komanditní společnost 

Komanditní společnost je založena dvEma nebo více společníky. Komanditisté ručí za 

závazky společnosti do výše nesplaceného vkladu a komplementáUi ručí celým svým 

majetkem. V České republice je tato forma podnikání málo častá. ĚVeber, Srpová, Ň01Ňě 

Společnost s ručením omezeným 

Tato forma podnikání je jednou z nejbEžnEjších, protože její založení je mnohem 

jednodušší než u akciové společnosti. M]že být založena pouze jednou osobou 

a maximální počet zakladatel] či společník] není omezen. Výše základního kapitálu je 

stanovena alespoO na jednu korunu. ĚVeber, Srpová, Ň01Ňě 

ůkciová společnost 
V zákonE č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích je akciová společnost definována 

jako: „Společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií.“ Výše 
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základního kapitálu činí alespoO Ň mil. Kč, nebo Ř0 tis. EUR. ĚZákon o obchodních 

korporacích, Ň012) Společnost ručí za své závazky celým svým majetkem – akcionáUi 

neručí. Tento typ podnikání není vhodný pro malé a stUední podniky. ĚVeber, Srpová, 

2012) 

Družstvo 

Družstvo je ménE častou formou podnikání. Je definováno jako společenství 

neuzavUeného počtu osob, jehož účelem je vzájemná podpora člen], nebo m]že být 

založeno za účelem podnikání. Družstvo má nejménE ň členy. ĚZákon o obchodních 

korporacích, Ň012) 

2.1.3 Podnik 

Podle makroekonomické definice je podnik základní jednotkou ekonomiky daného státu. 

Jedná se o podnikatelský subjekt, který je založen za účelem zajištEní výroby a prodeje 

výrobk], nebo za účelem poskytování služeb. ĚŠiman a Petera, 2010) 

Jelikož jeho forma závisí na spoustE faktor] a kritérií, je nutné ještE pUed založením 

podniku posoudit jeho životaschopnost. ĚMikovcová, Scholleová, Ň011ě 

Z právního hlediska je podnik souborem hmotných a nehmotných složek podnikání. Jde 

o vEci, práva a jiné majetkové hodnoty patUící podnikateli a sloužící k provozování 

podniku. ĚSrpová a TehoU, Ň010ě 

2.2   Podnikatelský zámEr 

Jedna z definic podnikatelského zámEru Uíká, že je to písemný materiál, popisující 

všechny vnEjší i vnitUní faktory, které souvisejí se založením i chodem podniku. 

Propracovanost takového plánu pak závisí na velikosti a zábEru navrhovaného podniku. 

ĚKoráb, Mihalisko, 2005) 

Podnikatelský zámEr či plán je dokument sloužící jak podniku, ve kterém byl 

vypracovaný, tak externím uživatel]m jako jsou banky a investoUi. V pUípadE, že chce 

podnik financovat sv]j projekt využitím cizího kapitálu, musí pUesvEdčit poskytovatele 

ĚnapU. bankuě o výhodnosti a nadEjnosti projektu. K získání kapitálu pak m]že pomoci 

dobUe zpracovaný podnikatelský zámEr. (Fotr, Souček, Ň005ě 
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2.2.1 Požadavky na vypracování podnikatelského zámEru 

Podnikatel, který vypracovává podnikatelský zámEr, by mEl podle Vebera a Srpové 

(2008) dodržovat obecnE platné zásady, jejichž smyslem je ukázat smEr, jak zámEr 

formulovat a zvýšit tak rating v cizích očích. Podnikatelský zámEr by mEl podle Fotra 

a Součka ĚŇ005ě splOovat tyto požadavky: 

• být stručný a pUehledný – délka by nemEla pUesahovat 50 stránek, 

• být jednoduchý – srozumitelný pro osoby bez hlubších technických základ], 

• demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, 

• orientovat se na budoucnost, 

• být co nejvErohodnEjší – pUíkladem m]že být otevUené hodnocení konkurence, 

• nebýt pUíliš optimistický z hlediska tržního potenciálu – m]že dojít ke snížení 

d]vEryhodnosti v očích poskytovatele kapitálu, 

• nebýt pUíliš pesimistický – podceOování projektu m]že vést k tomu, že bude 

ménE atraktivní pro investora, 

• nezakrývat slabá místa a rizika projektu – pro d]vEryhodnost zámEru je d]ležitá 

identifikace potenciálních rizik, 

• upozornit na konkurenční výhody, 

• prokázat schopnost hradit úroky a splátky, 

• být zpracován kvalitnE i po formální stránce. 

2.2.2 Struktura podnikatelského zámEru 

Od podnikatele, který zpracovává plán, se odvíjí doba jeho tvorby. Ta je závislá na 

zkušenostech a znalostech podnikatele. Obvyklé členEní plánu vypadá následovnE: 

• Titulní strana – obsahuje název a sídlo společnosti, jména podnikatel], popis 

společnosti a částku k financování a její strukturu. 



20 

 

• Exekutivní souhrn – úkolem této kapitoly je vyvolat zájem potenciálních 

investor], proto je d]ležité, aby podnikatel vEnoval mimoUádnou pozornost 

tEmto stránkám. 

• ůnalýza odvEtví – obsahuje analýzu konkurenčního prostUedí, ve které jsou 

uvedeni všichni konkurenti i s jejich silnými a slabými stránkami, analýzu 

odvEtví z hlediska vývojových trend] a analýzu zákazník]. 

• Popis podniku – pUedstavuje podrobný popis nového podniku včetnE jeho 

výrobk] nebo služeb, umístEní, pUehledu personálu, kanceláUského zaUízení 

a pr]pravy podnikatele. 

• Obchodní plán – informace o nákupu zboží a služeb. 

• Marketingový plán – Uíká, jakým zp]sobem budou služby/výrobky 

distribuovány, oceOovány a propagovány. Marketingový plán bývá považován 

investory za nejd]ležitEjší prvek zajištEní úspEchu nového podniku. 

• Organizační plán – popisuje formu vlastnictví nového podniku a organizaci 

činností uvnitU podniku. 

• Hodnocení rizik – analýza rizik a účinná strategie k jejich zvládnutí. 

• Finanční plán – určuje objemy investic, které podnik potUebuje, a Uíká nakolik 

reálný je daný podnikatelský zámEr. 

• PUílohy – obsahují informativní materiály jako je korespondence se zákazníky, 

dodavateli, či informace z primárního výzkumu. ĚKoráb, Mihalisko, Ň005) 

2.3   Soukromá mateUská škola 

V dnešní dobE jsou školky zamEUené na rozvoj osobnosti každého dítEte a na kultivaci 

vzájemných vztah] mezi dEtmi. Každá školka je jedinečná. PUipravuje si vlastní program, 

který m]že vycházet z toho jaké mají dEti potUeby, čím je zaujmout či motivovat pro 

položení základu učit se. ĚKo[átková, Ň014ě 
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2.3.1 Legislativa pUedškolního vzdElání 

MateUské školy mohou být založeny podle školského zákona č. 561/Ň014 Sb., nebo dle 

zákona č. 455/1řř1 Sb., o živnostenském podnikání. 

ZUízení mateUské školy dále upravují tyto zákony a vyhlášky. 

• Zákon č. 561/Ň004 Sb., o pUedškolním, základním, stUedním, vyšším odborném 

a jiném vzdElávání Ěškolský zákoně. 

• Vyhláška č. 14/Ň005 Sb., o pUedškolním vzdElávání, ve znEní vyhlášky č. 4ň/Ň006 

Sb. 

• Zákon č. 56Ň/Ň004 Sb., kterým se mEní nEkteré zákony v souvislosti s pUijetím 

školského zákona. 

• Zákon č. 56ň/Ň004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

• Vyhláška č. 410/Ň005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zaUízení a provozoven pro výchovu a vzdElávání dEtí a mladistvých, upravuje 

požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvEtlení, vytápEní, 

mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid mateUských škol. 

• Zákon č. ň06/1řřř Sb., o poskytování dotací soukromým školám, pUedškolním 

a školským zaUízením, ve znEní pozdEjších pUedpis]. 

• Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

• Vyhláška č. Ň6Ř/Ň00ř Sb., o technických požadavcích na stavby. 

2.3.2 ůlternativní pUedškolní vzdElávací programy 

Základní principy nové výchovy se vyvinuly v nEkolika vzdElávacích programech 

označovaných jako alternativní. NEkteré z tEchto program] se ve svEtE uplatOují dodnes 

a z nEkterých samotné školy vychází. PatUí mezi nE napU. Montessori pedagogika, nebo 

Waldorfská a Lesní školka. ĚOpravilová, Ň016ě 

Montessori 

PUedškolní výchova Marie Montessoriové patUí mezi nejznámEjší a nejoriginálnEjší a je 

realizována svobodou dítEte. Součástí této svobody je svoboda biologická, svoboda 
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sociální a svoboda pedagogická. Tato svoboda spočívá v tom, že dítE si pUi práci volí 

oblast, ve které chce pracovat, materiál, místo práce i dobu. DítE se stává svobodné tím, 

že pUebírá samo za sebe odpovEdnost. ĚKo[átková, Ň014ě 

Waldorfská 

Tento vzdElávací program byl založen na základE filozofického a pedagogického systému 

Rudolfa Steinara. V]dčím principem je nápodoba – dochází k napodobování vychovatele. 

PUed dEtmi probíhají bEžné domácí činnosti, do kterých se dEti pomalu začleOují. DEti zde 

zažijí spoustu společných zážitk] provázejících pUirozený bEh života a respektující 

kolobEh pUírody. Dále v pr]bEhu roku dodržují tradice, pravidelné slavnosti a rituály. 

ĚKo[átková, Ň014ě 

Lesní školka 

Lesní školka je definována v zákonE č. 561/Ň004 Sb., jako: „MateUská škola, ve které 

vzdElávání probíhá pUedevším ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateUské 

školy, které slouží pouze k pUíležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateUské školy nesmí být 

stavbou.“ ĚŠkolský zákon, Ň004ě  

2.4   SLEPT analýza 

ůnalýza se používá ke zkoumání a identifikaci externích faktor] podniku. Obsahuje pEt 

oblastí, jejichž první písmena tvoUí právE název SLEPT. Jedná se o oblast sociální, 

legislativní, ekonomickou, politickou a technologickou. ĚKoráb, RežOáková, Peterka, 

2007) Každá z oblastí zahrnuje faktory makrookolí, které ovlivOují r]znou mErou podnik. 

V r]zných odvEtvích, podnicích i situacích se m]že d]ležitost jednotlivých faktor] lišit. 

ĚSedláčková, Buchta, Ň006ě 

Sociální oblast 

Do sociální oblasti patUí faktory, které odrážejí vlivy spojené s postoji a životem 

obyvatelstva. V podnicích se sociální faktory stávají d]ležitými – ovlivOují rozhodování 

podnik]. Životní styl obyvatelstva se odráží napU. ve stylu oblékání nebo ve zp]sobu 

trávení volného času. M]žeme si všimnout, že nEkteré podniky svým zamEstnanc]m 

nabízejí pružnou pracovní dobu, kratší týdenní úvazky nebo delší dovolenou, namísto 

pouhého zvyšování platu. DEje se tak díky rostoucímu zájmu o vyšší kvalitu osobního 
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života. Poznání sociálních trend] vede k získání pUedstihu pUed konkurenty v boji 

o zákazníka. ĚSedláčková, Buchta, Ň006ě 

Legislativní oblast 

Do legislativní oblasti se Uadí právní faktory stanovené státem. PatUí sem napU. daOové 

zákony, protimonopolní zákony, regulace exportu a importu a vyhlášky. ĚSedláčková, 

Buchta, 2006) 

Ekonomická oblast 

Faktory ekonomické oblasti vyplývají z ekonomické podstaty a jsou charakterizovány 

stavem ekonomiky. Mezi základní indikátory, které mají vliv na plnEní cíl] podniku patUí 

míra ekonomického r]stu, úroková míra, míra inflace, daOová politika a smEnný kurz. 

NapU. míra ekonomického r]stu m]že vyvolat pUíležitosti pro podnik, ale i hrozby, pUed 

které je podnik postaven. ĚSedláčková, Buchta, Ň006ě 

Politická oblast 

Pro podniky pUedstavují politické faktory, jako napU. stabilita zahraniční a národní 

politické situace a členství zemE v EU, významné pUíležitosti, ale současnE i ohrožení. 

Politická oblast se dotýká každého podniku. Jde zejména o konflikty v zahraničí, které 

mohou ovlivnit vývoz či dovoz, o zajištEní stability vlády státu, či o celkovou spolupráci 

se zahraničními státy. ĚSedláčková, Buchta, Ň006ě 

Technologická oblast 

Technologické zmEny m]žou náhle ovlivnit okolí podniku. Proto by mEl být podnik 

informován o technických a technologických zmEnách, aby se vyhnul zaostalosti. 

ĚSedláčková, Buchta, Ň006ě Do této oblasti spadají napU. technologické trendy, jako vývoj 

a d]sledky vývoje internetu, podp]rné technologie a aplikace a jejich dostupnost. ĚKoráb, 

RežOáková, Peterka, Ň007ě 

2.5   Porter]v model pEti konkurenčních sil 

Často využívaným nástrojem analýzy oborového okolí je Porter]v model. Vychází ze 

skutečnosti, že strategická pozice podniku je určována p]sobením pEti základních 

faktor]. ĚKeUkovský, VykypEl, Ň002) 
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Vyjednávací síla zákazník] 

Zákazník má silnou pozici, jestliže je pro dodavatele významným či velkým z hlediska 

jeho poptávky, pokud m]že kdykoliv pUejít ke konkurenci (tzn. má malé náklady 

pUestupu), existují snadno dostupné substituty nebo když je silným distributorem 

schopným ovlivOovat další obchodníky a zákazníky. 

Vyjednávací síla dodavatel] 

Síla dodavatel] je velká, jestliže je dodavatel na trhu velký – z hlediska nabídky, zákazník 

nemá k dispozici potUebné tržní informace týkající se tržní ceny, nabídky a poptávky. 

Dále pokud zákazník poptává zboží, které je diferencované a následkem toho nem]že 

pUejít ke konkurenci. 

Hrozba vstupu nových konkurent] 

Hrozba je snižována, pokud jsou splnEny nEkteré podmínky – napU. fixní náklady vstupu 

do odvEtví jsou velmi vysoké, či výrobky jsou diferencované a na jejich výrobu je 

potUebné určité know-how. 

Hrozba substitut] 

Ke snižování hrozby substitut] dochází, pokud neexistují blízké substituty a pokud jsou 

splnEny nEkteré podmínky. NapU. firmy, které nabízí substituty, je vyrábEjí s vyššími 

náklady, nebo cena výrobku, který má substitut, je pro spotUebitele lákavá. 

Rivalita firem p]sobících na daném trhu 

Rivalita mezi firmami roste, jestliže se napU. jedná o velmi málo rostoucí trh nebo jsou 

bariéry odchodu z odvEtví velmi vysoké. ĚKeUkovský, VykypEl, Ň00Ňě 

2.6   Metoda „7S“ 

V sedmdesátých letech pracovníci firmy McKinsey vytvoUili „model 7S“. Jedná se 

o analýzu sedmi faktor] úspEchu vyskytujících se ve vnitUním prostUedí každé firmy. 

Model vychází z pUedpokladu, že všechny faktory jsou navzájem propojené a zmEna 

jednoho faktoru ovlivní ostatní. ĚMallya, Ň007ě 
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Strategie 

Obvykle vychází z pUedstav majitel] a z poslání firmy. Je charakterizována dlouhodobou 

orientací a smEUováním firmy k jejím cíl]m. PrávE jedním z cíl] strategického Uízení 

managementu býva dosažení konkurenční výhody. Existuje soustava strategií, které na 

sebe postupnE navazují. Mezi nE patUí corporate strategy Ěcelopodniková strategie), 

business strategy Ěobchodní strategieě a functional strategy (funkční strategie). (Rais, 

Doskočil, Ň007ě 

Struktura 

V modelu „7S“ je struktura obsahovou a funkční náplní organizačního uspoUádání. Jde 

o nadUízenost, spolupráci, sdílení informací a kontrolní mechanismy. ĚKeUkovský, 

VykypEl, Ň00Ňě Existuje nEkolik zásadních typ] organizačních struktur. 

• Liniová struktura – jeden útvar nadUazen ostatním. 

• Funkcionální struktura – jeden vedoucí nahrazen nEkolika specializovanými 

vedoucími. 

• LiniovE štábní struktura – spojuje liniovou a funkcionální strukturu. 

• Divizionální struktura – vznik divizí, které jsou rozdEleny podle druhu výroby, 

služby či podle typu zákazníka. 

• Maticové organizační struktury – spojují prvky funkcionální a divizionální 

struktury. ĚRais, Doskočil, Ň007ě 

Systémy 

Systémy rozumíme prostUedky, systémy a procedury, které slouží k Uízení - napU. 

dopravní, kontrolní nebo komunikační systémy. ĚKeUkovský, VykypEl, Ň00Ňě 

Styl Uízení 

Styly Uízení se obvykle člení následujícím zp]sobem: 

• autoritativní styl Uízení – vylučuje účast pracovník] na Uízení firmy, 

• demokratický styl Uízení – účast podUízených na Uízení firmy, ale vedoucí má 

odpovEdnost v konečných rozhodnutích, 
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• styl laissez-faire – pracovníci mají volnost a skupina si sama Ueší rozdElení 

a postup práce. ĚRais, Doskočil, Ň007ě 

Spolupracovníci 
Hlavním zdrojem zvyšování výkonnosti firmy jsou právE lidé. Je tedy potUeba, aby 

manažer ovládal dovednost vhodnE se spolupracovníky jednat. Dále by mEl znát 

motivační zázemí, preference a sklony svých zamEstnanc]. I když jsou spolupracovníci 

hlavním zdrojem zvyšování výkonnosti firmy, jsou zároveO i hlavním provozním rizikem. 

ĚRais, Doskočil, Ň007ě 

Schopnosti 

ManažeUi by mEli vyvíjet tlak, který by vedl ke zvýšení ekonomické, právní i informatické 

gramotnosti personálu, ne jen k technickým a výrobním kvalifikacím. ĚRais, Doskočil, 

2007) 

Sdílené hodnoty (kultura) firmy 

Podle Raise a Doskočila (2007) je kultura firmy „souhrn pUedstav, mýt], pUístup] 

a hodnot ve firmE všeobecnE sdílených a relativnE dlouhodobE udržovaných.“ Obvykle 

sem tedy Uadíme sdílené hodnoty a názory vytváUející pozitivnE p]sobící neformální 

normy chování ve firmE. ĚRais, Doskočil, Ň007ě 

 

 

Obr. 1: Metoda "7S" (Zdroj: Mallya, 2007) 
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2.7   SWOT analýza 

Jednou z nejznámEjších analýz prostUedí je SWOT analýza Ěanalýza silných a slabých 

stránek, pUíležitostí a hrozebě. Jejím cílem je stanovit, do jaké míry je současná strategie 

firmy (její silné a slabé stránky) schopna vyrovnat zmEnám v prostUedí. ĚJakubíková, 

2013) 

Jednotlivá písmena SWOT analýzy znamenají: 

Strenghts – silné stránky, 

Weaknesses – slabé stránky, 

Opportunities – pUíležitosti, 

Threats – hrozby. ĚGrasseová, Ň01Ňě 

ůnalýza sestává ze dvou analýz – SW a OT analýzy. Doporučuje se začít analýzou OT. 

Ta obsahuje pUíležitosti a hrozby, které pUicházejí z vnEjšího prostUedí firmy Ězákazníci, 

dodavatelé, faktory ekonomické a právní aj.ě. Po dokončení OT analýzy následuje 

analýza SW, týkající se vnitUního prostUedí firmy Ěfiremní zdroje, cíle, mezilidské vztahy, 

organizační struktura aj.ě. ĚJakubíková, Ň01ňě 

 

Obr. 2: SWOT analýza ĚZdroj: Jakubíková, Ň01ňě 

2.8   ůnalýza bodu zvratu 

Bod zvratu nebo také kritický bod rentability (anglicky Break Even Point – BEP), pomáhá 

zjistit objem výroby, pUi kterém se tržby a celkové náklady rovnají. Nevzniká tedy žádný 
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zisk ani ztráta. ProstUednictvím analýzy bodu zvratu m]žeme určit minimální objem 

výroby či minimální prodejní cenu. ĚKoráb, RežOáková, Peterka, Ň007ě 

Vztah pro výpočet:  T = CN 

P * Q = FN + vnj * Q 

Q …… množství výrobk], 

P …… cena výrobku,  

T …… celkové tržby,   

FN …. fixní náklady,   

vnj …. variabilní náklady na jednotku, 

CN …. celkové náklady. 

2.9   Tízení rizik 

Pokud chce být podnik úspEšný, mEl by umEt využít všech pUíležitostí, které se mu 

naskytnou. Bohužel jsou takové pUíležitosti doprovázeny i mnoha riziky. Proto je pro 

firmu d]ležitá znalost práce s riziky, která je jedním z pUedpoklad] úspEchu. 

Riziko lze chápat jako možnost, že dojde k události, která se bude lišit od 

pUedpokládaného stavu. Existuje spousta druh] rizik jako ekonomické, bezpečnostní, 

politické či právní. ĚRais, Doskočil, Ň007ě 

2.9.1 ůnalýza rizik 

ůnalýza rizik je prvním krokem, pUi jejich snižování. Je obvykle chápána jako proces 

definování hrozeb, pravdEpodobnosti jejich uskutečnEní a dopadu na aktiva, tedy 

stanovení rizik a jejich závažnosti. ĚRais, Doskočil, Ň007ě 

2.10 Marketingový mix 

Firma používá k úpravE své nabídky Ěpodle cílových trh]ě soubor taktických 

marketingových nástroj] – marketingový mix, který obsahuje vše, čím firma m]že 

ovlivnit poptávku po svém produktu. DElí se do skupin, které jsou známé jako 

4P – produktová politika Ěproductě, cenová politika Ěpriceě, komunikační politika 
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Ěpromotioně a distribuční politika Ěplaceě. (Kotler, 2007) Pojmenování 4P se používá pro 

stručnost a jednoduchost, ale ve skutečnosti m]že být nástroj] mnohem víc. 

ĚZamazalová, 2009) 

Produktová politika 

Obsahem produktové politiky je vše, co je možné nabídnout na trhu ke koupi, spotUebE 

i k použití. Jedná se o služby, pUedmEty, osoby, organizace a místa. ĚKotler, Ň007ě Každý 

nepatrný rozdíl v charakteristice produktu zp]sobuje odlišení od konkurence. M]že to 

být napU. jiné balení produktu, množství, r]zný materiál nebo služby, které jsou nabízeny 

navíc k produktu. ĚKarlíček, Ň01Řě 

Cenová politika 

Cenová politika nehovoUí o ničem jiném než o penEzích. Jde o sumu penEz, která je 

požadovaná za produkt Ěslužby, pUedmEty aj.ě, nebo o sumu hodnot, kterou zákazník 

smEní za výhody vlastnictví či užívání produktu/služby. (Kotler, 2007) 

Srpová a TehoU ĚŇ010ě ve své knize uvádí, že tvorba ceny je hlavnE kompromisem mezi 

prodávajícím a kupujícím. Cenu, kterou si podnik stanovuje sám, ovlivOuje nEkolik 

faktor], mezi které patUí napU. náklady na výrobu, poptávka, cíle podniku nebo regulace 

ze strany státu. ĚSrpová a TehoU, 2010) 

Komunikační politika 

Komunikace u marketingového mixu slouží ke sdElení vlastností produkt] nebo služeb. 

Skládá se z mnoha činností, které pUesvEdčují zákazníka k nákupu. (Kotler, 2007) 

„V rámci oblasti marketingu a prodeje se pod marketingovou komunikací rozumí systém 

komunikačních metod a prostUedk], s jejichž pomocí firma ovlivOuje nákupní chování 

zákazník] v zájmu realizace zboží na trhu“. ĚSrpová a TehoU, 2010) 

Distribuční politika 

Jde o metody a zp]soby, jak dostat produkt/službu k zákazníkovi. Jsou to všechny 

činnosti, které dElají produkt dostupným. (Kotler, 2007) Význam distribuce je nejvíc 

patrný u maloobchod] a provozoven služeb, kde se nejvíce využívají právE pUímé 

distribuční cesty a pUímý prodej Ěpodnik zde komunikuje pUímo se zákazníkyě. Díky tomu 

má podnik pUímou kontrolu nad svými produkty. ĚKarlíček, Ň01ňě 
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2.11   Zdroje financování 

PUi založení nového podniku se musí podnikatel potýkat s problémy týkající se finančních 

prostUedk]. Teší, jak má zajistit prostUedky na realizaci projektu, tak i na jeho rozvoj 

v budoucnu. 

Výše kapitálu se odvíjí od oborového zamEUení podniku a objemu jeho produkce. 

Podnikatel m]že jednotlivé potUeby podnikání financovat z r]zných zdroj]. (Veber, 

Srpová, Ň00Řě Zdroje financování se člení podle tUí hledisek – vlastnictví, p]vodu a času. 

Dle vlastnictví se finanční zdroje dElí na vlastní a cizí kapitál. U hlediska času se jedná 

o zdroje krátkodobé a dlouhodobé. P]vod nám Uíká, zda jsou zdroje vytváUené pUímo 

v podniku – potom jsou interní, nebo se jedná o zdroje vytváUené mimo podnik – externí. 

(Synek, Kislingerová, 2015) 

V této práci jsou zdroje financování Uešeny z hlediska vlastnictví, tedy vlastní a cizí 

zdroje.  

Marketingový 

mix 

Produkt Cena 

Distribuční 

politika 
Komunikace 

Obr. 3: Marketingový mix - 4P ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 



31 

 

2.11.1 Vlastní zdroje financování 

Do podniku pUicházejí vlastní zdroje bu@ pUímo od vlastníka nebo je podnik vyprodukuje 

vlastní činností. Mezi vlastní zdroje financování patUí: 

Vklady vlastník] 

Jedná se o počáteční vklad osob, které se rozhodly podnikat. Rozdíl m]žeme vidEt v tom, 

jestli je ze zákona daná povinnost pUi založení vložit do společnosti základní kapitál a jeho 

výše či nikoli. Pro fyzické osoby, které podnikají samostatnE na základE živnostenského 

nebo jiného oprávnEní, m]že být výhodou, že není zákonem stanovena povinnost vkládat 

základní kapitál. 

Zisk 

Když pUi podnikání použijeme k financování zisk podniku, hovoUíme o samofinancování. 

Výhodou je, že podnikateli nevznikají náklady na cizí zdroje a nezvyšuje se objem 

závazk]. Zisk však není zcela stabilním zdrojem, což je nevýhodou tohoto financování. 

Odpisy 

Posledním vlastním zdrojem financování jsou odpisy, které vyjadUují postupné 

opotUebení dlouhodobého majetku za určité období. Jde o proces postupného pUenosu 

ceny do náklad], tím se snižuje výše ceny dlouhodobého majetku a zajiš[uje se jeho 

obnova. ĚVeber, Srpová, Ň00Řě 

2.11.2 Cizí zdroje financování 

Cizí zdroje pUedstavují pro podnik dluh, který podnik musí v určité dobE splatit. Mezi cizí 

zdroje Uadíme: 

ÚvEry 

Získání bankovního úvEru s sebou pUináší úroky a další poplatky, které jsou s úvErem 

spojené. Krátkodobý kapitál bývá levnEjší jak dlouhodobý. U dlouhodobého roste 

s časem riziko vEUitel] a za vEtší riziko je požadován vEtší výnos. Pokud podnik získá 

bankovní úvEr, vzniká tzv. daOový efekt, což znamená, že úroky jsou daOovE uznatelným 

nákladem a snižují základ danE. Další formou úvEru je kontokorentní úvEr, u kterého je 

stanoven limit, do kterého m]že firma čerpat úvEr. Speciální úvEr je revolvingový 
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ĚkrátkodobE a opakovanE poskytované úvEryě. Další typy úvEr] jsou obchodní úvEry, 

které poskytují dodavatelé nebo odbEratelé. 

Další možnosti financování 
Podnikatel kromE výše uvedených zdroj] m]že použít i další možnosti financování. 

Jednou z možností je leasing. Jde o nákup dlouhodobého majetku bez výrazného 

dlouhodobého zadlužení. NejčastEjší druhy leasingu jsou: 

• operativní leasing – sjednává se na kratší dobu a majetek po skončení smlouvy 

z]stává ve vlastnictví leasingové společnosti, 

• finanční leasing – má charakter p]jčky a není vypovEditelný, 

• prodej a zpEtný leasing – jde o prodej majetku leasingové společnosti a následné 

pronajmutí si ho. 

Další formou financování je faktoring a forfaiting. Jedná se o odkup pohledávek – když 

podnik potUebuje peníze, m]že odprodat své pohledávky. ĚVeber, Srpová, Ň00Řě 
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3 ůNůLÝZů PROBLÉMU ů SOUČůSNÉ SITUůCE 

Následující kapitola obsahuje zpracování nEkolika analýz, které byly zmínEny již 

v teoretické části. ůnalýzy jsou potUebné, dá se Uíct že i nezbytné pro zahájení 

podnikatelského zámEru – založení soukromé mateUské školy. 

V první části je popsáno okolní prostUedí podniku zahrnující geografické a demografické 

faktory, pak následují vnEjší a vnitUní analýzy. KonkrétnE jde o SLEPT analýzu, Porter]v 

model pEti konkurenčních sil a metodu „7S“. Druhou část tvoUí SWOT analýza, která 

shrnuje zjištEné výsledky do jednoho celku. 

3.1   ůnalýza trhu 

Kapitola se zabývá analýzou trhu, na který bude podnik v budoucnu vstupovat. Zkoumá 

pouze hledisko geografické a demografické z d]vodu zahrnutí ostatních hledisek do další 

analýzy. 

Pro podnikatelský zámEr bylo zvoleno jako místo podnikání mEsto Brno, které leží 

v Jihomoravském kraji. Rozloha mEsta je Ňň0,Ň km². MEsto Brno je rozdEleno na Ňř 

mEstských částí. Soukromá školka by se mEla nacházet v mEstské části Brno – Královo 

Pole, v mEstské čtvrti Sadová. 

MEstská čtvr[ Sadová byla zvolena z d]vodu výstavby nových rodinných dom] v této 

oblasti, kam se pUistEhovalo mnoho rodin s malými dEtmi. MEstská část Královo Pole, 

kam tato oblast spadá, zatím neplánuje otevUení veUejné mateUské školy ve čtvrti Sadová, 

avšak jedna soukromá školka tu již od roku Ň01ř existuje. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Mapa České republiky ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Počet obyvatel se ve mEstE BrnE pohybuje okolo 380 500, což z Brna dElá druhé nejvEtší 

mEsto České republiky. MEstská část Brno – Královo Pole mEla k prosinci roku Ň01ř 

necelých Ň4 000 obyvatel. ĚČeský statistický úUad, Ň01řě 

Dalším krokem je zjistit, jaká je celková kapacita u stávajících školek, jak státních, tak 

soukromých. Na stránkách Králova Pole je uvedeno 1Ř mateUských školek, z toho 

10 státních mateUských školek a Ř soukromých. (Statutární mEsto Brno, MČ Brno – 

Královo Pole, 2019) 

Informace o soukromých mateUských školách nebyly úplné, ale odhadovaná celková 

kapacita je Ň00 dEtí. 

Jelikož kapacity státních školek nejsou veUejnE zjistitelné, musel být na úUad Králova Pole 

podán dotaz ohlednE tEchto informací. Následující tabulka ukazuje kapacitu státních 

mateUských školek v mEstské části Brno – Královo Pole. 

Tab. 1: Kapacita státních školek ĚZdroj: Vlastní zpracování na základE informací od mEstské části Brno 
– Královo Poleě 

Státní mateUské školy 
Název školky Kapacita 
MateUská škola BožetEchova ňň5/65 81 
MateUská škola Dobrovského 1ň11/66 50 
MateUská škola Bulharská ŇŘ1Ř/6Ň 78 
MateUská škola Herčíkova Ň477/1Ň 81 
MateUská škola Herčíkova Ň47Ř/Ň1 81 
MateUská škola Chodská Ň707/15 81 
MateUská škola Chodská 4ř1/5 100 
MateUská škola PurkyOova ŇŘ1Ň/Ň1 75 
MateUská škola Rybníček ňŇř/ř 100 
MateUská škola Vackova 151Ř/70 37 
Celkem 764 

Tabulka ukazující kapacitu státních školek obsahuje údaje z roku Ň017. NovEjší údaje 

bohužel nebyly poskytnuty, a tudíž se neví, jestli nedošlo v uplynulých dvou let ke 

zvýšení kapacit nEkteré ze školek. Z tabulky vyplývá, že celková kapacita státních 

mateUských školek v KrálovE Poli z roku Ň017 je 764 dEtí Ějedná se o dEti ve vEku 3 až 

6 let). 
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PUi součtu státních a soukromých školek vyšlo, že v mEstské části Brno – Královo Pole 

je kapacita školek kolem 1 000 dEtí. 

V následující tabulce je zobrazen vývoj počtu mateUských školek v České republice 

v letech 2013–2018. MateUské školky jsou zde rozdEleny podle zUizovatele na veUejný 

sektor, privátní sektor a církev. 

Tab. 2: MateUské školy podle zUizovatele v letech 2013-2018 (Zdroj: MŠMT – Vývojová ročenka 
školstvíě 

MateUské školy podle zUizovatele v letech 2013-2018 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
VeUejný sektor 4 794 4 812  4 828 4 820 4 833 
Privátní sektor 249 300 333 340 386 

Církev 42 46 48 49 50 

Z tabulky je patrné, že počet mateUských školek každým rokem stoupá – u všech 

zUizovatel]. Privátní sektor se rozrostl nejvíce v roce Ň014/Ň015, kdy nastal velký „boom“ 

soukromých školek. D]vodem neustálého r]stu počtu školek m]že být stále rostoucí 

porodnost, a tudíž pUeplnEné kapacity ve školkách. 

V druhé tabulce jsou zaznamenány počty dEtí, které navštEvovaly v jednotlivých letech 

mateUské školy. Školky jsou rozdElené podle zUizovatele. 

Tab. 3: Počet dEtí v mateUských školách v letech 2013-2018 (Zdroj: MŠMT – Vývojová ročenka 
školstvíě 

Počet dEtí v mateUských školkách v letech 2013–2018 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 
VeUejný sektor 353 255 353 758 354 263 349 411 348 608 

Privátní sektor 8 580 10 001 11 197  11 256 12 125 

Církev 1 733 1 844 1 901 1 986  2 023 

3.2   SLEPT analýza 

Tato kapitola je vEnována analýze vnEjšího okolí podniku – SLEPT analýze. Jedná se 

o faktory, které na podnik p]sobí. Jak už bylo zmínEno v teoretické části, analýza 

obsahuje pEt faktor] – sociální, legislativní, ekonomický, politický a technologický. 
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3.2.1 Sociální faktory 

Cílem práce je vytvoUení podnikatelského zámEru – založení soukromé mateUské školky 

ve mEstE BrnE, mEly by se tedy brát v úvahu ty sociální faktory, které se vztahují na daný 

pUedmEt podnikání a samozUejmE i místo podnikání ĚJihomoravský kraj, Brnoě. Mezi 

sociální faktory ovlivOující podnik byla zaUazena vEková struktura obyvatelstva, 

porodnost a pr]mErná hrubá mEsíční mzda. PUi zkoumání vnEjšího prostUedí mateUské 

školy lze považovat tyto faktory za primární. 

VEková struktura obyvatelstva 

Následující tabulka vykazuje pr]mErný vEk obyvatelstva v BrnE. Data byla čerpána 

z webových stránek Českého statistického úUadu. 

Tab. 4: Pr]mErný vEk obyvatelstva v BrnE ĚZdroj: Český statistický úUad) 

 

 

 

Pr]mErný vEk žen v roce Ň01Ř je podle statistického úUadu v BrnE 44,5 let. U muž] 

v témže roce je to 41,1 let. V roce Ň017 byl pr]mErný vEk u obou pohlaví o nEco nižší, 

stejnE tak v roce 2016. 

Druhá tabulka ukazuje vEkovou strukturu obyvatel ve mEstE BrnE. Pro účely práce jsou 

nejvíce zkoumány skupiny žen a muž] ve vEku 21–40 let. Toto rozmezí m]že být nazváno 

jako produktivní vEk, kdy jsou lidé práceschopní a m]žou si založit rodinu. Do této 

skupiny jsou zahrnuty všechny osoby, které jsou zamEstnané i nezamEstnané. 

Pr]mErný vEk 

 2016 2017 2018 
Ženy 44,4 44,4 44,5 
Muži 41 41 41,1 
Celkem 42,8 42,8 42,8 
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Tab. 5: VEková struktura obyvatel v BrnE (Zdroj: Český statistický úUad) 

VEková struktura obyvatel ve mEstE BrnE 

Pohlaví VEk 
Rok 

2016 2017 2018 

Ženy  

0-10 21 712 22 095 22 125 
11-20 14 117 14 577 15 221 
21-30 23 094 22 442 21 777 
31-40 30 753 30 411 30 000 
41-50 25 798 26 701 27 640 
51-60 23 864 23 321 22 925 
61-70 26 508 25 899 25 196 
71+ 29 578 30 781 31 749 

Muži 

0-10 22 594 22 839 23 111 

11-20 14 506 15 044 15 612 

21-30 23 786 22 952 22 148 

31-40 32 741 32 558 32 353 

41-50 26 702 27 666 28 498 

51-60 22 354 22 002 21 815 

61-70 21 185 20 839 20 683 

71+ 18 681 19 400 19 828 

PUi rozdElení obyvatelstva na vEkové skupiny je vidno, že nejvíce početnou skupinou 

u žen je vEk ň1-40 let a druhou nejvEtší skupinou vEk 71 a více let. U m]žu je 

nejpočetnEjší skupina ň1-40 let, což je v pr]mEru ňŇ 551 osob. U obou pohlaví 

v nejpočetnEjší skupinE dochází k poklesu. 

PUi zamEUení se na skupinu „produktivní vEk“, tedy skupinu 24–40 let, lze Uíci, že muž] 

je více než žen, a to ve všech tUech sledovaných letech. Bohužel obE skupiny mají bEhem 

let klesající trend. Dá se pUedpokládat, že snižování počt] v této skupinE, s tím, že 

porodnost stále roste, nijak neovlivní podnikání v oblasti péče o dEti. Početní vývoj 

u obou pohlaví zobrazuje tabulka níže. 

Tab. 6: VEková skupina 24-40 let ĚZdroj: Český statistický úUadě 

VEková skupina 24–40 let 
  2016 2017 2018 
Ženy 48 557 47 963 47 144 
Muži 51 090 50 577 49 879 
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Porodnost 

Druhým d]ležitým faktorem je porodnost dEtí ve mEstE BrnE. Tyto údaje poskytuje 

následující tabulka. 

Tab. 7: Porodnost v BrnE ĚZdroj: Český statistický úUadě 

Porodnost v BrnE 
  2015 2016 2017 2018 1.-ň. čtvrtletí Ň01ř 
Počet dEtí 4 405 4 576 4 650 4 763 3 465 

Od roku 2016 se počet narozených dEtí v BrnE stále zvyšuje, díky tomu má tento faktor 

pozitivní vliv na podnikatelský zámEr. Rok Ň014 zde není uveden z d]vodu, že dEti 

narozené v tomto roce jsou již v pUedškolním vEku a vEtšina z nich p]jde v roce 2020 do 

školy. 

Jak už bylo uvedeno výše, mEstská část Brno – Královo Pole neplánuje postavení 

mateUské školy ve čtvrti Sadová. S pUibývajícími dEtmi budou nynEjší kapacity 

mateUských školek nedostačující a pro tento podnikatelský zámEr bude tato situace více 

než ideální.  

Pr]mErná hrubá mEsíční mzda 

Faktor mzdy je pro podnikatelský zámEr d]ležitý z hlediska stanovení vhodného školného 

či zjištEní zájmu ze strany rodič] o umístEní dEtí v soukromých školkách. Zájem ze strany 

rodič] bude vyšší, čím vyšší bude pr]mErná hrubá mEsíční mzda. Hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce níže. 

Tab. 8: Pr]mErná hrubá mEsíční mzda v Jihomoravském kraji ĚZdroj: Český statistický úUadě 

Pr]mErná hrubá mEsíční mzda v Kč 
  2016 2017 2018 
Jihomoravský kraj 26 916 28 505 30 778 
Česká republika 27 764 29 495 31 885 

Vývoj pr]mErné hrubé mEsíční mzdy je jak v Jihomoravském kraji, tak v celé České 

republice v pr]bEhu let rostoucí, což je pro realizaci podnikatelského zámEru velmi 

pUíznivé. Jihomoravský kraj, v nEmž by školka byla zUízena, uvádí zhruba o 1 000 Kč 

menší mzdu než je pr]mEr České republiky. V následujících letech lze predikovat další 

nár]st pr]mErné mzdy.   
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Trend  

V dnešní dobE je velkým trendem dávat dEti do mateUských školek již od malička. Tato 

skutečnost je dána tím, že část rodin si nem]že dovolit žít z jednoho pUíjmu ale i životním 

stylem dnešní generace. Lidé jsou totiž zvyklí užívat si života a nijak se pUi tom 

neomezovat. Když se nEkomu, kdo je zvyklý na tento životní styl, narodí dítE, tak ho péče 

o nEj začne určitým zp]sobem omezovat a tady nastává problém co dál. NEkteUí mají 

štEstí a své ratolesti mohou dát pohlídat babičce či tetE, ostatním moc možností nezbývá, 

a tak umístí své dítE na pár hodin do školky. 

Tento trend zvyšuje počet potenciálních zákazník] soukromé mateUské školy. Je pak 

otázkou, jak dlouho ještE takový druh životního stylu bude trendem. 

3.2.2 Legislativní faktor 

PUedmEtem podnikání soukromé školky bude mimoškolní výchova a vzdElávání, 

poUádání kurz], školení, včetnE lektorské činnosti. Aby človEk mohl v této oblasti 

podnikat je potUeba založit volnou živnost, jejíž obsahem je výchova dEtí nad tUi roky 

vEku v pUedškolních zaUízeních, výuka v soukromých školách a zaUízeních sloužících 

odbornému vzdElání, pokud nejsou zaUazena do rejstUíku škol a školských zaUízení. 

Živnost je nutné ohlásit na živnostenském úUadu a požádat o vydání živnostenského listu. 

Soukromé mateUské školky, které jsou založené na živnostenský list mají tu výhodu, že 

nemusí striktnE dodržovat vzdElávací rámce Ministerstva školství, mládeže 

a tElovýchovy. ůle m]žou z nich čerpat a pUizp]sobovat je svým potUebám. 

Podnikatelská činnost bude korigována Uadou zákon] a vyhlášek, které se týkají celého 

zUízení i provozu soukromé mateUské školy. K zákon]m a vyhláškám, kterými se obecnE 

školská zaUízení musí Uídit, se musí pUipojit i legislativní faktory ovlivOující založení 

podniku. Tedy ty, kde je tUeba splnit zákonné požadavky. 

Založení a provoz soukromé mateUské školky je ovlivnEn pUedevším tEmito zákony: 

• Zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník. 

• Zákon č. 455/1řř1 Sb., o živnostenském podnikání. 

• Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pUíjm]. 
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• Zákon č. 561/Ň004 Sb., o pUedškolním, základním, stUedním, vyšším odborném 

a jiném vzdElávání. 

• Vyhláška č. 14/Ň005 Sb., o pUedškolním vzdElávání, ve znEní vyhlášky č. 4ň/Ň006 

Sb. 

• Zákon č. 56Ň/Ň004 Sb., kterým se mEní nEkteré zákony v souvislosti s pUijetím 

školského zákona. 

• Zákon č. 56ň/Ň004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

SamozUejmE se soukromá mateUská škola musí Uídit i zákony a vyhláškami upravující 

hygienu, stravování, dotace a parametry budovy školky. 

• Vyhláška č. 410/Ň005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zaUízení a provozoven pro výchovu a vzdElávání dEtí a mladistvých, upravuje 

požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvEtlení, vytápEní, 

mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid mateUských škol. 

• Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

• Vyhláška č. Ň6Ř/Ň00ř Sb., o technických požadavcích na stavby. 

3.2.3 Ekonomický faktor 

P]sobení dalšího faktoru – ekonomického ve mEstE BrnE se víceménE neliší od p]sobení 

tohoto faktoru v jiných mEstech či krajích. Proto tento faktor bude brán v rámci celé 

České republiky. 

Jedná se o faktory, které p]sobí na činnost podniku a na plnEní jeho cíl]. KonkrétnE jde 

o rodičovské pUíspEvky, daOové sazby a dotace. 

Rodičovské pUíspEvky 

Rodičovské pUíspEvky budou u tohoto podnikatelského zámEru ovlivOovat hlavnE výši 

školkovného. U nEkterých rodič] m]že hrát výše pUíspEvku d]ležitou roli v rozhodování 

o tom, zda svoje dítE do soukromé školky dají či nikoli. 

V letošním roce se rodičovský pUíspEvek zmEnil. V roce Ň01ř činila hodnota pUíspEvku 

220 000 Kč. Od 1. 1. Ň0Ň0 se rodičovský pUíspEvek zvedl na částku 300 000 Kč, pro 

vícerčata na 450 000 Kč. Nárok na tuto částku má pak: „rodič, který po celý kalendáUní 
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mEsíc osobnE celodennE a UádnE pečuje o dítE, které je nejmladší v rodinE, má nárok na 

rodičovský pUíspEvek nejdéle do 4 let vEku tohoto dítEte, a to nejdéle do doby, kdy byla 

na rodičovském pUíspEvku vyplacena z d]vodu péče o totéž nejmladší dítE v rodinE 

celková částka 300000 Kč, není-li dále stanoveno jinak.“ (Zákon o státní sociální 

podpoUe, 1řř5ě 

Zvýšení rodičovského pUíspEvku pUináší kladné body pro podnikatelský zámEr, nebo[ 

rodiče budou dostávat více penEz a v tom pUípadE by rozhodování, zda dát dítE do školky, 

mohlo být z hlediska finanční stránky snazší. 

DaOové sazby 

Dalším ekonomickým faktorem ovlivOující podnik jsou daOové sazby. Jde hlavnE o daO 

z pUíjmu fyzických osob, kterou podnik bude odvádEt ze svého zisku a nyní činí 15 % ze 

zisku. Dále odvádí zamEstnanci ze svého zisku 15 %. 

Dotace 

Jelikož vybudování soukromé školky má být na živnostenský list, a školka tudíž nebude 

podléhat Ministerstvu školství ČR, nemá nárok na dotace ani pUíspEvky tohoto 

ministerstva. Ovšem m]že požádat o dotace kraj či mEsto. Mnoho soukromých školek se 

též účastní projekt], na které je poskytována finanční podpora EU. 

Úrokové sazby – úvEry 

Posledním faktorem p]sobícím na podnikání tohoto typu jsou úrokové sazby u úvEr]. 

Stále více podnik] si p]jčuje peníze, které potUebují ke svému vzniku, od bankovních 

institucí. Možnosti vzít si úvEr pak využívají zejména malé novE vznikající podniky, které 

nemají dostatek kapitálu ke svému založení a následnému rozvoji. 

V následující tabulce jsou pUíklady úvEr] pro začínající podniky.  
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Tab. 9: PUíklady úvEr] ĚZdroj: Vlastní zpracování na základE informací z webových stránek bankě 

Podnikatelské úvEry 

Název banky ÚvEr 
Kč % 

Doba 

splatnosti 
Max. výše 

úvEru 
Minimální 
úrok. Sazba 

MONETA 
Money Bank 

Rychlá online 
p]jčka s nízkým 

úrokem 
800 000 4,9 ;┥ Β ﾉWデ 

MONETA 
Money Bank 

Rychlý online 
úvEr pro 

živnostníky 
500 000 5,9 ;┥ Β ﾉWデ 

KB Profi úvEr Start  1 000 000 9,9 ;┥ ヵ ﾉWデ 

MONETů Money Bank nabízí spoustu úvEr] jak pro fyzické osoby, tak pro podnikatele 

a firmy. Z této banky byly vybrány dva úvEry „Rychlá online p]jčka s nízkým úrokem“ 

Ěúroková sazba od 4,ř %ě a „Rychlý online úvEr pro živnostníky“ Ěúroková sazba od 

5,9 %). TUetím pUíkladem je úvEr z Komerční banky, kde maximální výše úvEru dosahuje 

až 1 000 000 Kč, s úrokovou sazbou ř,ř %.  

3.2.4 Politický faktor 

Politický faktor je velmi d]ležitý, protože má vliv na mnoho ekonomických faktor]. 

Jedná se o faktory p]sobící na založení soukromé mateUské školy jak na národní, tak i na 

regionální úrovni. 

Politická situace v ČR 

NynEjší politická situace v České republice není zrovna ideální – dochází k častým 

zmEnám a novelizacím zákon]. Soukromá mateUská škola, napU. její zUízení, podléhá 

mnoha zákon]m a pokud se tyto zákony budou často mEnit, bude to mít negativní vliv na 

chod podniku.  

Vláda České republiky se nyní skládá ze dvou koaličních stran. První je politické hnutí 

ANO 2011 a druhou stranou je ČSSD ĚČeská strana sociálnE demokratickáě. Na postu 

pUedsedy vlády p]sobí ůndrej Babiš. 

V roce 2018 probEhlo nEkolik významných událostí, včetnE volby prezidenta. Tím je již 

podruhé zvolen Miloš Zeman. Poslední volby probEhly v České republice v roce 2019 

a to do Evropského Parlamentu. Ten samý rok byly vymEnEni čtyUi ministUi ČR. NovE 
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jako ministrynE spravedlnosti nastoupila Marie Benešová Ěza ůNO 2011), ministr 

pr]myslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO 2011), ministr kultury Lubomír Zaorálek 

Ěza ČSSDě a ministr dopravy Vladimír Kremlík Ěza ůNO 2011). V lednu v roce 2020 byl 

Vladimír Kremlík odvolán ze své funkce a na jeho místo dosazen Karel Havlíček, který 

stojí zároveO v čele ministerstva pr]myslu a obchodu.  

3.2.5 Technologický faktor 

V dnešní dobE, kdy se s technologiemi potkáváme na každém kroku, je jasné, že i malé 

dEti se setkají napU. s digitálním svEtem. V oblasti vzdElání došlo k mnoha pokrok]m 

a firmy dEtem dnes nabízí i naučné pUedmEty typu elektronická knížka, která na dEti mluví 

a m]že je naučit abecedu, či cizí jazyk. Existuje také dEtský počítač, který dEti učí počítat 

a číst. Takových pUedmEt] je spousta, avšak nepUedpokládá se, že by ve školce existovala 

pro každé dítE jedna taková hračka. V mateUských školkách jsou tedy technologie 

využívány spíše pro administrativní a provozní účely podniku. 

ůdministrativními účely se rozumí mít počítač pro zapisování docházky dEtí a pro Uešení 

korespondence s rodiči. K tomu stačí bEžný počítač či notebook se základními programy 

jako balíček Microsoft Office. 

3.3   Porter]v model pEti konkurenčních sil 

Model vychází z pUedpokladu, že strategická pozice podniku je dána pEti hybnými silami. 

Mezi nE Uadíme vyjednávací sílu zákazník], vyjednávací sílu dodavatel], hrozbu vstupu 

nových konkurent], hrozbu substitut] a rivalitu firem. U této práce slouží model ke 

zjištEní aktuálního stavu v oblasti p]sobení soukromých mateUských školek v BrnE 

– KrálovE Poli. 

3.3.1 Vyjednávací síla zákazník] 

Mezi zákazníky mateUských škol patUí rodiče a zákonní zástupci dEtí. Ti totiž mají hlavní 

slovo pUi výbEru vhodné mateUské školky pro jejich dEti. Je logické, že vEtšina rodič] má 

vysoké požadavky na školky, protože ty jim budou z velké části zajiš[ovat výchovu jejich 

dítEte v pUedškolním vEku. Proto také hledají co nejkvalitnEjší služby – školky. Na kvalitu 

služeb má vliv i pUibývající konkurence, která výraznE vyvíjí tlak na zkvalitnEní všech 
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poskytovaných služeb. Požadavky na aktivity školek se zvyšují – cizí jazyky, rozvíjení 

talentu u dEtí, pohybové a hudební aktivity. 

Rodiče mají vliv na chod soukromých školek. Jak bude tento vliv velký záleží na každé 

školce. Nejlepší je najít kompromis mezi tím, co chtEjí rodiče a co m]že nabídnout daná 

školka tak, aby byli spokojení rodiče i dEti. 

3.3.2 Vyjednávací síla dodavatel] 

Vezme-li se v potaz charakter podnikání – poskytování služeb péče o dEti – lze do skupiny 

dodavatel] zaUadit ty, kteUí zabezpečují dodání kanceláUského vybavení, elektroniky 

a hraček pro dEti. Vyjednávací síla tEchto dodavatel] je malá, protože existuje mnoho 

dodavatel] a v praxi dochází k tomu, že si odbEratel vybere z nEkolika cenových nabídek 

tu, která odpovídá jeho požadavk]m a finančním možnostem. Dále se jedná 

o zabezpečení stravování pro dEti Ěrestaurace odkud se budou brát obEdy, i maloobchody 

a velkoobchody na nákup svačin pro dEtiě. Dodavatel] zajiš[ujících obEdy do školek je 

v BrnE málo, tudíž se pUedpokládá vysoká vyjednávací síla. 

3.3.3 Hrozba vstupu nových konkurent] 

Počet soukromých mateUských škol v KrálovE Poli není pUíliš velký Ěpro rok Ň01ř 

se jedná o Ř školekě. Když se ale k tomuto číslu pUipočítají ještE státní mateUské školy, 

m]že se zdát, že je realizace soukromé mateUské školy v této mEstské části 

neuskutečnitelná. Faktorem, který m]že zabránit vstupu nových konkurent] na trh, je 

vysoká cena pozemk] či nájm] a též rok co rok zvyšující se požadavky ze strany 

zákazník]. 

Počet soukromých mateUských škol v České republice rok od roku nar]stá Ěviz tabulka 

„Počet mateUských školek v letech 2013-2018“ v kapitole 3.1 ůnalýza trhuě a je tedy 

možné, že bEhem následujících let pUibydou soukromé školy i v mEstské části Brno – 

Královo Pole. D]vodem m]že být i zvyšující se porodnost v posledních letech. 

3.3.4 Hrozba substitut] 

Hlavním substitutem jsou státní mateUské školy, které nabízí stejný či podobný program 

jako školky soukromé. Zásadní odlišností je forma komunikace mezi učitelkami a dEtmi. 
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V soukromých školkách bývá zvykem, že se k dítEti pUistupuje více individuálnE 

a komunikace pak bývá otevUenEjší. Záleží na rodičích, jaká varianta se jim zdá vhodnEjší. 

Dalším substitutem m]že být soukromé hlídání – ch]vy nebo hlídání u prarodič]. Najít 

ch]vu není v dnešní dobE žádný problém. Existuje nEkolik webových stránek, na kterých 

jsou profily osob, nabízející hlídání. VEtšinou se jedná o studentky pedagogických škol 

či ženy, které mají zkušenosti s hlídáním dEtí ĚvEtšinou tEch svýchě. Finanční ohodnocení 

spojené s hlídáním je ve vEtšinE pUípadech na domluvE, avšak pr]mErná cena se pohybuje 

kolem 150 Kč za hodinu. Pokud dítE pohlídají prarodiče, starosti ohlednE školky odpadají. 

DítE je v rodinném kruhu, není s nikým cizím a náklady na hlídání jsou minimální. 

3.3.5 Rivalita firem p]sobících na daném trhu 

V mEstské části Královo Pole je dohromady 1Ř mateUských školek Ějak státních, tak 

soukromýchě. Pro potUeby této práce budou analyzovány pouze soukromé mateUské 

školky, které jsou vybudovány v KrálovE Poli. Jedná se o tUi školky, které jsou nejblíže 

mEstské čtvrti Sadová, a které by plánované školce mohly konkurovat. ZároveO se jedná 

o školky, které by mEly podobnou strukturu aktivit. MŠ Kometka je čtvrtou školkou a je 

zde zmínEna z d]vodu hrozící konkurence i když má jiný souhrn aktivit (je zamEUena 

pUevážnE na sport). 

D]ležitým faktorem je cena školkovného, která bývá r]zná, ale povEtšinou zahrnuje 

výuku, pracovní materiály a náklady na stravování. Zato nezahrnuje poplatky za výlety, 

divadla, výstavy apod. 

MateUská školka a jesle Elánek 

Školka sídlí v mEstské části Sadová a byla zde otevUena v roce Ň01ř. DElí se na dvE tUídy 

modrou a žlutou, dohromady s kapacitou 4Ř míst. Na svých webových stránkách uvádí, 

že slibují luxusní a moderní prostUedí pro dEti. V blízkosti školky se nachází velká zahrada 

s prolézačkami a pískovištEm. 

Základní informace: 

• cena: 5 000 Kč/ mEsíc (i se stravou), 

• pro dEti 2–6 let , 

• možnost bezmléčné a bezlepkové varianty obEd], 
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• nabízí i individuální hlídání. (Elánek, Ň017ě 

Miniškolka Mary Poppins 

Miniškolka Mary Poppins se nachází dál od čtvrti Sadová, na ulici Srbská ň0. Skládá 

se ze dvou oddElení s tím, že první je pro mladší dEti a druhé pro dEti ň–6 let s kapacitou 

12 míst. Pro tento projekt je d]ležité druhé oddElení – pro dEti ň–6 let. TUída se zabývá 

hudebnE pohybovou výchovou, kdy dEti napU. tančí za doprovodu klavíru. Dále je pro 

dEti nachystaná i výuka angličtiny, formou písniček a básniček. 

Základní informace: 

• pro dEti 3–6 let,  

• cena neuvedena, 

• ke školce patUí i zahrádka, kde si dEti m]žou hrát, 

• nabízí výuku angličtiny, 

• nabízí i individuální hlídání. (Školka Mary Poppins, 2010) 

MŠ Creative Kids 

MŠ Creative Kids sídlí na adrese PodEbradova 127 v BrnE. Ve školce podporují zábavu, 

radost a současnE poskytují bezpečné a pečující prostUedí. Na svých webových stránkách 

se prezentují jako zážitková škola. Jedním z jejich cíl] je, aby dEti dElaly to, co je vnitUnE 

uspokojuje. 

Základní informace: 

• pro dEti 3–6 let,  

• cena: 7 300 Kč/ mEsíc (i se stravou), 

• nabízí výuku angličtiny, 

• nabízí i individuální hlídání. (MateUská školka Brno Creative Kids, 2010) 

MateUská škola Kometka 

Poslední školkou je MŠ Kometka sídlící na ulici StUední 5ř5/Ň6 v BrnE. Jejím posláním 

je vést dEti ke zdravému životnímu stylu, k samostatnosti, ohleduplnosti, rozvíjet jejich 

talent, tvoUivost a schopnosti. Kometka se Uadí mezi školky zamEUující se na sport. 
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Základní informace: 

• cena: 6 600 Kč/ mEsíc (bez stravy), 

• nabízí sourozeneckou slevu, 

• nabízí možnost navazujících kroužk] v rámci spolupráce se sportovními kluby. 

(MateUská školka Kometka v BrnE, 2013) 

Shrnutí 
NejvEtším konkurentem bude MateUská školka a jesle Elánek, která sídlí pUímo ve čtvrti 

Sadová, má stále volná místa a poskytuje širokou škálu aktivit pro dEti. Co se ceny za 

umístEní dítEte do školky týče je „nejlevnEjší“ Elánek, který nabízí mEsíční docházku 

za 5 000 Kč. V posledních letech vzrostla povEdomost o této školce a spousta rodič] 

vyhledává její služby. 

Nabídka služeb v uvažované soukromé školce bude velmi podobná jako u stávajících 

školek. Soukromá školka bude mít výuku anglického jazyka, provozovat pohybové 

aktivity pro dEti a bude poskytovat obEdy pro dEti se stravovacími omezeními ĚnapU. 

strava bezlepková, bezlaktózová atd.ě. 

3.4   Metoda „7S“ 

Následující kapitola se zabývá vnitUním prostUedím podniku – Metodou „7S“. Jedná se 

o sedm faktor], které jsou klíčové pro správné fungování školky. Jak již bylo zmínEno 

v teoretické části, metoda se zabývá tEmito faktory: strategie, struktura, systémy, styl 

Uízení, spolupracovníci, schopnosti a sdílené hodnoty. 

3.4.1 Strategie 

Strategie vychází z vize podniku. Vizí soukromé mateUské školy bude vypracovat se 

v horizontu 5 let mezi nejlépe hodnocené soukromé školky v mEstské části Královo Pole. 

Strategie bude dosaženo prostUednictvím plnEní cíl] – krátkodobých i dlouhodobých. 

KromE hlavního cíle podnikání, který se nijak neliší od ostatních podnik], maximalizace 

zisku, bude cílem též spokojenost zákazník] Ěrodič] a jejich dEtíě, kteUí budou mateUskou 

školu navštEvovat. Proto bude soukromá školka usilovat o co nejkvalitnEjší celodenní 

i polodenní vzdElání, individuální a starostlivý pUístup k dEtem a zajištEní 
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kvalifikovaných pracovník], kteUí se o dEti budou starat. Dále školka bude chtít získat 

a udržet si kvalitní a loajální zamEstnance. 

3.4.2 Struktura 

Organizační struktura soukromé mateUské školy bude jednoduchá a bude se odvíjet od 

aktivit, které zde budou probíhat. V čele podniku bude stát majitelka firmy, která bude 

zároveO vykonávat pozici účetní a zajiš[ovat potUebné vEci pro školku napU. vybavení. 

Dále zde bude Ueditelka školky, učitelka angličtiny, učitelka výtvarných a hudebních 

aktivit a učitelka pro sportovní aktivity. Na úklid by zpočátku byla brigádnice – studentka. 

Školka by byla otevUena i pro studenty pedagogického zamEUení. BEhem roku by do ní 

studenti docházeli na praxi a tím vypomáhali zamEstnanc]m školky. V budoucnu je 

naplánováno rozšíUit aktivity školky o zájmové kroužky Ě„kuchtík“ – vaUení pro nejmenší 

či výuka cizích jazyk]ě mimo docházku dEtí, což by vedlo k rozšíUení počtu zamEstnanc]. 

Jednatelem společnosti v komunikaci s úUady tedy bude majitelka školky. Teditelka 

školky se bude podUizovat dlouhodobým cíl]m školky, bude Uídit organizaci smEn 

učitelek i uklizečky-brigádnice, studenty na praxi a bude tvoUit dlouhodobé plány aktivit. 

ZároveO bude Ueditelka tváUí školky v komunikaci s klienty, tedy rodiči. ZajištEní 

stravování bude též v její režii. Učitelky budou hierarchicky na stejné úrovni, budou se 

podUizovat ustanovením Ueditelky a dle dlouhodobého plánu budou koordinovanE 

vytváUet krátkodobé Ětýdenní a denníě plány výuky a aktivit. 

3.4.3 Systémy 

Co se tohoto typu podnikání týče, nelze zde hledat žádné složité informační systémy. 

Vše, co školka z hlediska komunikačního systému s rodiči a potenciálními zákazníky 

bude potUebovat jsou funkční webové stránky, které by mEly každého návštEvníka upoutat 

a mEly by poskytovat veškeré informace o podniku. Na webových stránkách by se 

zákazníci – rodiče – mohli pUihlásit Ěs údaji, které by dostali pUi podání pUihláškyě na účet, 

kde by vidEli napU. jídelníček pro daný týden, pUehled plateb školkovného, celou galerii 

fotek či plán akcí na celý rok. Samotná docházka dítEte pak bude zaznamenávána 

učitelkou do programu MS Excel. Z informačních systém] bude dále využito prvk] 

k účetní práci, tvorbE pUehled] smEn Ueditelkou, materiál] k výuce učitelkami. Jsou jimi 

programy z balíčku Microsoft Office a základního účetního programu POHODů nebo 
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Money. Ke komunikaci bude sloužit e-mail mateUské školky založený na nEkteré ze 

zavedených e-mailových platformách - Seznam, Gmail, Cenrum, Volný. K interní 

komunikaci v podniku bude sloužit také e-mailová komunikace, konkrétnE mezi 

soukromými e-maily zamEstnanc] a speciálnE založenou e-mailovou schránkou Ueditelky 

ĚoddElenou od již zmínEného e-mailu celopodnikovéhoě. Tento pracovní e-mail Ueditelky 

bude také sloužit, stejnE jako její pracovní telefonní číslo, pro komunikaci s dodavateli 

stravy, popUípadE dalšími potUebnými institucemi a firmami. 

3.4.4 Styl Uízení 

V podniku bude uplatOována kombinace demokratického a autokratického stylu Uízení. 

Druhý jmenovaný se bude používat v pUípadech finančního Uízení podniku. 

Jelikož bude mít majitelka soukromé školky vysokoškolské vzdElání ekonomického 

smEru, nepUichází v úvahu, aby byla zároveO i Ueditelkou. Proto bude majitelka Uešit 

finanční a hospodáUskou stránku podniku, zatímco Ueditelka bude mít na starost 

organizační chod školky. Všechna d]ležitá rozhodnutí však bude muset projednat 

s majitelkou. 

3.4.5 Spolupracovníci 

Motivovaní pracovníci jsou pro podnik velmi d]ležití. Mají pak svou práci rádi, jsou v ní 

spokojeni a jsou v]či podniku loajální. Proto se majitelka školky i Ueditelka budou snažit 

o motivaci svých podUízených. 

Cílem mateUské školy bude mít kvalifikovaný personál, který musí splOovat určité 

požadavky. ůvšak není d]ležité mít co nejvyšší stupeO vzdElání, ale mít zkušenosti 

s hlídáním dEtí, být pUátelský a mít trpElivost. 

Z organizační struktury vyplývá, že zamEstnanci mateUské školy budou majitelka, 

Ueditelka a další tUi zamEstnanci na hlavní pracovní pomEr. Jako brigádnice zde bude paní/ 

slečna na úklid. 

3.4.6 Schopnosti 

Od zamEstnanc] se požaduje, aby mEli minimálnE vzdElávací kurzy, umožOující práci 

s dEtmi a minimálnE dvouletou praxi s hlídáním dEtí. BEhem školního roku budou mít 
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zamEstnanci pUíležitost zúčastnit se dalších školení a kurz] ĚnapU. první pomoc dEtemě. 

Vlastnosti, které by mEl zamEstnanec mít, jsou hlavnE trpElivost, ochota, zodpovEdnost, 

a hlavnE kladný vztah k dEtem. Požadavky na pozici Ueditelky jsou mnohem náročnEjší. 

Teditelka soukromé mateUské školy by mEla mít vysokoškolské pedagogické vzdElání, 

základy první pomoci dEtem, pUíjemné vystupování a schopnost komunikace s rodiči. 

MEla by být cílevEdomá a obhájit si své plány pUed majitelkou, ostatními zamEstnanci 

i klienty – rodiči. 

Na začátku každého mEsíce by probíhala porada, za povinné účasti všech zamEstnanc], 

obsahující sdílení znalostí a zkušeností a plány pro daný mEsíc. 

3.4.7 Sdílené hodnoty 

Hodnoty, které se budou v podniku sdílet, jsou pUedevším pUátelská atmosféra a prostUedí, 

osobní pUístup k dEtem a loajalita zamEstnanc]. Dále se jedná o dobré vztahy 

s obchodními partnery ĚzmínEni v kapitole 3.3.2 Vyjednávací síla dodavatel]ě, dbaní na 

vysokou kvalitu poskytovaných služeb či budování pozitivní image podniku. 

3.5   SWOT analýza 

ůnalýza se zamEUuje na vnEjší i vnitUní prostUedí podniku. Slouží ke shrnutí všech 

pUedešlých analýz a k pUehledu o silných, slabých stránkách podniku a zároveO 

o pUíležitostech a hrozbách podnikání.  
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Tab. 10: SWOT analýza ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Silné stránky Slabé stránky 
Pestrá škála aktivit pro dEti Vysoké počáteční náklady 
Individuální pUístup k dEtem Využití cizího kapitálu 
ZamEstnanci se zkušenostmi Slabá finanční podpora od státu 
Klidné prostUedí Žádná tradice a reference 
Dobrá dostupnost z centra   
PUíležitosti Hrozby 
Vznik na novém sídlišti ZmEny v legislativE 
Zapojení se do projekt] EU Nová konkurence 
Zájem rodič] o individuální 
pUístup k dEtem 

RozšíUení kapacit v existujících 
mateUských školkách 

  
Neposkytnutí podnikatelského 
úvEru 

  
Ned]vEra potenciálních 
zákazník] 

3.5.1 Silné stránky 

• Pestrá škála aktivit pro dEti – výuka angličtiny, pohybové aktivity, výtvarné 

a hudební aktivity Ěpostupem času i zájmové kroužkyě. 

• Individuální pUístup k dEtem. 

• ZamEstnanci se zkušenostmi. 

• Klidné prostUedí – na kraji mEsta, v blízkosti les. 

• Dobrá dostupnost z centra. 

3.5.2 Slabé stránky 

• Vysoké počáteční náklady na zUízení. 

• Využití cizího kapitálu pro založení školky – podnikatelský úvEr. 

• Slabá finanční podpora od státu, jelikož by byl podnik založen na živnostenský 

list. 

• Žádná tradice, reference a dobré jméno v porovnání s konkurencí. 

3.5.3 PUíležitosti 

• Vznik na novém sídlišti – pUistEhovaly se sem mladé rodiny s dEtmi. 
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• Zapojení se do projekt] Evropské unie – možnost získání dotací. 

• Rostoucí zájem rodič] o individuální pUístup k dEtem. 

3.5.4 Hrozby 

• ZmEny v legislativE – úprava požadavk] na zUízení soukromé mateUské školy. 

• Nová konkurence. 

• Ned]vEra potenciálních zákazník]. 

• Neposkytnutí podnikatelského úvEru. 

• RozšíUení kapacit v existujících mateUských školách. 
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4 VLůSTNÍ NÁVRHY TEŠENÍ 

Čtvrtá kapitola diplomové práce je zamEUená na vlastní návrhy Uešení – zUízení soukromé 

mateUské školky, zamEUené na výuku angličtiny a pohybovou pr]pravu dEtí. Skládá se 

z pEti podkapitol, a to konkrétnE z popisu podniku, stravování, organizačního plánu, 

marketingového plánu a z finančního plánu. 

4.1   Popis podniku 

Kapitola pUedstavuje samotný podnik – kde sídlí, jaké má logo, jak se jmenuje, jaké jsou 

kontaktní údaje, jaký má cíl a jakou má soukromá školka kapacitu. 

Název: MateUská škola Easy steps 

Sídlo: Sadová, 61Ň 00 Brno-Královo Pole 

Webové stránky: www.MŠEasysteps.cz 

Kontaktní e-mail: Easysteps@seznam.cz  

PUedmEt podnikání: Mimoškolní výchova a vzdElávání, poUádání  

 kurz], školení, včetnE lektorské činnosti 

Zahájení podnikatelské činnosti: záUí 2020 

Podnikatel: Bc. Michaela Š[astná 

Základní kapitál: 400 000 Kč 

Kapacita: 22 dEtí 

Typ školky: Celodenní i p]ldenní s pravidelným 

provozem 

Soukromá mateUská škola Easy steps bude poskytovat výchovnE-vzdElávací služby pro 

dEti ve vEku ň–6 let. PUi každodenním setkání bude kladen d]raz na rozvíjení motoriky 

pomocí r]zných cvičení a s tím spojenou pohybovou pr]pravu dEtí. Do výuky bude též 

zaUazena angličtina, kterou se dEti budou učit napU. pomocí anglických básniček, písniček 

nebo formou her, což je pro nE snazší jak učení se jednotlivých slovíček. MateUská škola 

bude v provozu celý školní rok od 1. záUí do ň0. června s tím, že o letních prázdninách 
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bude v provozu celý červenec a v srpnu bude mít zavUeno. V prostorách školky bude 

zaUízena vlastní jídelna s malou kuchyOkou, ve které budou pUipravovány svačiny pro 

dEti. 

Cílem je vybudovat soukromou mateUskou školu v BrnE – KrálovE Poli, která bude mít 

dobrou povEst, časem vystoupá mezi jedničky v dané mEstské části, a do které budou jak 

dEti, tak zamEstnanci chodit rádi a s úsmEvem na tváUi. 

4.1.1 Logo 

Jelikož podnik ponese název MateUská škola Easy steps, téma pro logo bylo vybráno 

velmi lehce. Cílem bylo vytvoUit logo tak, aby bylo barevné a jednoduché. Jsou na 

nEm znázornEny otisky nohou a každý pár má jiné barevné pozadí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Kapacita mateUské školky 

V soukromé mateUské škole Easy steps bude jedna tUída s celkovou kapacitou 22 dEtí. PUi 

„rozdElení“ dEtí bude na každou učitelku pUipadat maximálnE 8 dEtí. Ve školce bude 

možnost zaUídit si „hlídání“ jen na pár hodin, proto budou vyhrazena ještE další Ň místa 

dennE pro tyto zájemce. Cena za hlídání bude stanovena na 140 Kč za hodinu bez stravy. 

Kdyby tedy dEtí bylo 24, byly by ve školce tUi učitelky a každá by mEla na starost 8 dEtí.

Obr. 5: Logo mateUské školy ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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4.2   Stravování 

Stravování bude probíhat formou dovážky obEd] z restaurace Vitalité, která má svoji 

provozovnu v centru Brna. Vitalité vaUí zdravá a pestrá jídla pro školky i školy a jejich 

jídelníček je sestavován s výživovým specialistou. Pro dEti, které mají stravovací 

omezení lze zaUídit obEdy zvláš[. Svačiny budou v režii školky a stejnE tak zajištEní 

pitného režimu, v rámci kterého bude pro dEti k dispozici čaj či voda se sirupem. 

ObEdvat a svačit budou dEti ve vnitUních prostorách školky, které k tomu budou 

pUizp]sobeny Ějídelnaě. 

V pUíloze č. 1 je ukázka jídelníčku na celý týden. Jídelníček je sestaven tak, aby dEti mEly 

co nejvíce vyváženou stravu. 

4.3   Organizační plán 

Podkapitola Organizační plán se zamEUuje na budoucí organizační strukturu mateUské 

školy, dále na pracovní dobu, mzdové podmínky a harmonogram školního dne a školního 

roku. 

4.3.1 Organizační struktura 

Jak už bylo uvedeno ve druhé části této práce Ěkapitola 2.6 Metoda „7S“ě organizační 

struktura soukromé mateUské školy se skládá z majitelky, Ueditelky, učitelek a uklízečky. 

Na následujícím obrázku je zobrazena organizační struktura školky – bývá označována 

jako liniová. 



56 

 

 

Obr. 6: Organizační struktura soukromé mateUské školy Easy steps ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

V následujícím roce školka nepočítá s nár]stem zamEstnanc]. Studenty, kteUí budou 

chodit na praxi bude mít na starost paní Ueditelka, která jim vše vysvEtlí a pak pUiUadí vždy 

k jedné z učitelek. 

V pUípadE, že se školce bude daUit a bude nar]stat zájem ze strany rodič], bude portfolio 

zamEstnanc] rozšíUeno o další učitelky. StejnE to bude fungovat i se zájmovými kroužky, 

které se ještE v prvním roce fungování nebudou otvírat. 

4.3.2 Pracovní doba 

Pracovní doba soukromé mateUské školy bude stanovena od 7:15 do 17:00 s tím, že 

otevírací doba je v čase od 7:ň0 do 16:ň0. Pracovní doba každého ze zamEstnanc] 

Ěučitelky a Ueditelkaě bude však max. Ř hodin dennE, z tohoto d]vodu bude docházet 

k dUívEjšímu odchodu a pozdEjšímu pUíchodu nEkterých učitelek tak, aby pokryly celý 

den. 

Pokud by byl zájem ze strany rodič] o dUívEjší pUíchod dEtí do školky, bude školka otvírat 

o 15 minut dUíve, tedy v 7:15 a pUíchod učitelek bude naplánován na 7:00. 

Jinou pracovní dobu bude mít paní/ slečna uklízečka, která bude každý den docházet 

kolem 16:ň0, kdy oficiálnE zavírá školka. Studenti, kteUí by docházeli do školky na praxi 

by mEli pracovní dobu závislou na osobní domluvE Ěs Ueditelkouě.  
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4.3.3 Mzdové podmínky 

Tato kapitola se týká mzdových podmínek, tedy pUedevším vyčíslení hrubé mEsíční mzdy 

pro jednotlivé zamEstnance soukromé mateUské školy. Podmínky budou u každého 

pracovníka odlišné. Týká se to majitelky školky, Ueditelky, učitelek a paní na úklid. 

Nástupní mzda bude z d]vod] vysokých počátečních náklad] nižší. Následující tabulka 

ukazuje pUíklady hrubé mEsíční mzdy zamEstnanc]. 

Tab. 11: Hrubá mEsíční mzda v Kč (Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Hrubá mEsíční mzda v Kč 
ZamEstnanec Mzda/mEsíc 

Majitelka ? 
Teditelka 21 000 
Učitelka 18 000 
Uklízečka 3 500 

Hrubá mEsíční mzda pro majitelku není stanovena. Bude záležet na mnoha faktorech 

a situacích, které ve školce budou, nebo nebudou probíhat. 

Majitelka školky počítá s navýšením mzdy u svých zamEstnanc] už bEhem prvního roku 

provozu mateUské školky. I tak se bude výše mzdy odvíjet od zájmu rodič] o školku, 

dotace od mEsta, kraje nebo Evropské unie a od sponzorských dar]. 

4.3.4 Harmonogram školního dne 

7:30 – 8:45 pUíchod dEtí + vyrábEní/ malování 

8:45 – 9:15 dopolední svačina 

9:15 – 10:00 dopolední program má dvE verze: 

  – pohybové aktivity a angličtina 

  – zpívání a angličtina 

10:00 – 11:45 pobyt venku 

11:45 – 12:30 obEd 

12:30 – 13:00 volný program + odchod dEtí, které jsou jen na p]lden 

13:00 – 14:30 odpočinek + náhradní program pro dEti, co neusnou 
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14:30 – 15:00 cvičení na motoriku 

15:00 – 15:20 odpolední svačina 

15:20 – 16:30 pobyt venku + vyzvednutí dEtí rodiči 

Výše uvedený harmonogram se bude v pUípadE potUeby nebo speciálních akcí upravovat. 

NapUíklad v den, kdy se s dEtmi p]jde do knihovny, nebude dopolední program a pobyt 

venku. 

DEti, které budou do školky chodit jen na pár hodin, budou mít stejný harmonogram jako 

ostatní. 

4.3.5 Harmonogram školního roku 

Plán školního roku je rozdElen do čtyU celk] podle ročních období a dále se dElí na 

jednotlivé týdny. Každý týden má bEhem roku jiné téma podle toho, v jakém mEsíci 

a ročním období se nachází. Celý harmonogram je v zobrazen v pUíloze č. Ň. 

Součástí harmonogramu jsou i mimoUádné akce a slavnosti jako: 

Halloween – dEti si bEhem týdne vyzdobí s pomocí učitelek tUídu vydlabanými dýnEmi 

a výrobky z papíru, jako jsou napU. duchové či netopýUi. Na konci týdne pUijdou dEti do 

školky v maskách a bEhem dne budou soutEžit o „strašidelné“ ceny. 

Mikuláš – bEhem týdne se dEti budou učit básničky a písničky o Mikulášovi. Odpoledne 

pak pUijde Mikuláš, čert a andEl a rozdají dEtem ovoce a sladkosti. 

Pečeme cukroví – v tomto týdnu si dEti zkusí udElat r]zné druhy cukroví a samozUejmE 

bude následovat i ochutnávka toho, co vytvoUily. 

Maškarní ples – mEl by se konat v sobotu odpoledne. Pozváni budou rodiče s dEtmi 

a všichni by mEli pUijít v masce. BEhem odpoledne budou hry a tanečky, do kterých budou 

zapojeni také rodiče. 

Malujeme vajíčka – v týdnu si dEti budou vyrábEt velikonoční dekorace, namalují 

si vyfouklá vajíčka a budou se učit básničky a Uíkanky na toto téma. 

Den matek – dEti se v týdnu budou pUipravovat na besídku pro maminky, kde jim 

zazpívají a pUedají vyrobená pUáníčka. 

Zahradní slavnost – odpoledne plné her a opékání špekáčk]. Jsou zváni i rodiče. 
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4.4   Marketingový plán 

Kapitola vymezuje marketingové a komunikační strategie podniku. Jedná 

se o marketingový mix obsahující prvky 4P – produkt, cena, místo a propagace. 

4.4.1 Produkt 

Soukromá mateUská škola Easy steps bude poskytovat výchovnE-vzdElávací služby pro 

dEti ve vEku ň–6 let. Nabízené služby budou podobné jak u stávajících soukromých 

školek. Krom bEžné školní docházky bude školka nabízet i hlídání dEtí, kterého mohou 

rodiče využít bu@ „jednorázovE“ nebo pravidelnE. 

Konkurenční výhodou bude osobní pUístup ke každému dítEti. Pro dEti bude pUipravena 

pestrá škála aktivit, které budou mít na starosti paní učitelky i paní Ueditelka. DEti se 

bEhem dne budou učit ovládat a rozvíjet jemnou i hrubou motoriku. K tomuto rozvoji jim 

budou pomáhat i hračky a stavebnice nacházející se ve školce. V rámci celodenní 

i p]ldenní výuky se dEti budou učit angličtinu pomocí her a písniček. 

BEhem roku se budou konat výlety napU. do okolí, do ZOO, na pUehradu apod. Pro dEti je 

také pUipravena návštEva divadla a knihovny. Další akce jako besídky pro rodiče, 

karneval, Mikulášská besídka nebo zahradní slavnost se budou konat ve školce, nebo 

v pUilehlém okolí. 

Pro vedení školky bude také d]ležité, aby bEhem školního roku probíhala úzká spolupráce 

s rodiči dEtí formou setkání či komunikace prostUednictvím telefonu nebo e-mailu. 

Školka bude v provozu od 1. záUí do ň1. července a v srpnu bude mít zavUeno. Otevírací 

doba soukromé mateUské školy bude od 7:ň0 do 16:ň0. Pokud bude ze strany rodič] zájem 

o dUívEjší otevUení školky, bude otevírací doba pUesunuta o 15 min. na 7:15. 

4.4.2 Cena 

V rámci marketingové strategie je stanovení ceny za poskytované služby jedním 

z nejd]ležitEjších rozhodnutí. 

Výše školného bude stanovena na základE pUedbEžné kalkulace, ve které budou zahrnuty 

mzdy zamEstnanc], náklady na provoz a zisk. V následující tabulce je zobrazena 
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pUedbEžná kalkulace náklad] obsahující pUímé mzdy, ostatní pUímé náklady, správní režii 

a odbytovou režii. 

Tab. 12: PUedbEžná kalkulace náklad] ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

PUedbEžná kalkulace náklad] 
Popis nákladu Kč/mEsíc 
PUímé mzdy 78 500 
Ostatní pUímé náklady 7 768 
Správní režie   

Nájemné 30 000 
Energie 8 000 
Pojistné  1 000 
Služby 3 000 

Odbytová režie 1 300 
Vlastní náklady výkonu  129 568 

Kolonka pUímé mzdy obsahuje mEsíční mzdy zamEstnanc] školky mimo mzdu majitelky. 

Jedná se o mzdy tUí učitelek a paní Ueditelky, které zde budou pracovat na plný úvazek. 

Uklízečka bude mít smlouvu na DPP a její pUíjem je v nákladech též započítaný. 

Další bod – ostatní pUímé náklady, zahrnují splátky úvEru. ÚvEr se prozatím pUedpokládá 

ve výši 500 000 Kč, s dobou splatnosti 7 let a s mEsíční splátkou 7 768 Kč. ÚvEr bude 

použit na pUizp]sobení interiéru podle legislativních požadavk], dále na vybavení školky 

nábytkem a vyučovacími pom]ckami. 

Správní režie zahrnuje platby za energie, pojistné a služby. Nájem se v této lokalitE 

pohybuje okolo 30 000 Kč za mEsíc – jednalo by se o pUízemí rodinného domu se 

zahradou. Služba obsahuje položky jako internet a služby bezpečnostní agentury. 

Odbytovou režií se myslí náklady na reklamu, tedy poplatky za web a tisk letáčk] (viz 

níže podkapitola 4.4.4 Propagaceě. 

Po sečtení všech položek činí vlastní náklady výkonu 129 56Ř Kč mEsíčnE. V této sumE 

není zahrnut zisk. 

Na základE pUedbEžné kalkulace byla cena školného stanovena ve výši 6 000 Kč mEsíčnE 

Ěbez stravnéhoě. PUi zahrnutí stravného a dalších náklad] Ědivadla, knihovny, jízdné 
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apod.) se cena školného dostala na hodnotu 8 500 Kč mEsíčnE pUi celodenní docházce 5x 

týdnE. 

Cena za hlídání dítEte je stanovena na 140 Kč za hodinu. 

4.4.3 Místo 

Soukromá mateUská škola Easy steps se bude nacházet v Jihomoravském kraji, ve mEstE 

BrnE. Místo pro školku bylo vybráno v mEstské části Královo Pole, ve čtvrti Sadová. 

Jedná se o velmi klidnou čtvr[ na okraji mEsta s výbornou dostupností do centra. Blízko 

se též nachází les, který je vhodný pro vycházky do pUírody. 

 

Obr. 7: Satelitní pohled na vEtšinovou část mEstské čtvrti Sadová (Zdroj: Mapy Google) 

ZámErem je pronajmout si malý rodinný d]m Ěnebo aspoO jednu částě se zahradou, který 

bude splOovat všechny požadavky dané zákonem. Jelikož se bude jednat o školku 

rodinného typu, šlo by o rodinný d]m s dispozicí min. 3 + 1 tak, aby zde byla hrací 

místnost, dále místnost, ve které dEti budou spávat a jídelna s kuchyOkou na pUípravu 

jídel.  K pozemku by patUila i zahrada, na kterou si dEti budou moct chodit hrát. Byly by 

zde prolézačky, pískovištE, místo na pohybové a míčové hry a záhonek s kvEtinami 

a bylinkami, o který by se dEti staraly.  
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4.4.4 Propagace 

D]ležitou roli pUi zakládání nového podniku hraje jeho propagace a nastavení jeho 

marketingové strategie. Snahou školky bude oslovit co nejvEtší počet potenciálních 

zákazník] a informovat veUejnost o novém podniku a jeho službách. V této kapitole 

budou pUedstaveny jednotlivé druhy propagace, jež budou sloužit k seznámení veUejnosti 

s novou soukromou školkou Easy steps. Celá propagace bude zamEUena na mladé rodiny 

s dEtma. 

Webové stránky soukromé mateUské školy  

V dnešní dobE plné internetu jsou nejvýhodnEjší formou prezentace podniku webové 

stránky, jak pro začátky, tak i bEhem samotného fungování. Díky stránkám lze poskytnout 

potenciálním zákazník]m maximální množství informací, které si m]žou pUečíst 

z pohodlí domova. I soukromá mateUská škola Easy steps plánuje vytvoUení webových 

stránek, které by jí pomohly informovat své okolí o nabízených službách, kontaktních 

údajích, výši školného, či provozních hodinách.  Web bude rovnEž obsahovat informace 

o plánovaných akcích, o jídelníčku pro dEti ĚsamozUejmostí bude výčet alergen]ě 

i fotogalerii, ve které si rodiče budou moci prohlédnout interiér a exteriér školky a fotky 

z akcí, které již ve školce probEhly.  

Vzhled webových stránek bude korespondovat s oborem podnikání, to znamená, že bude 

velmi jednoduchý, veselý a barevný. 

Když webové stránky dElá externí firma, cena se obvykle pohybuje kolem Ň0 tisíc Kč 

a samozUejmE záleží i na rozsahu a složitosti. Jak už je uvedeno o odstavec výše, stránky 

pro školku by mEly být jednoduché a mEly by obsahovat nejd]ležitEjší informace. Proto 

si necháme s výhodou vytvoUit stránky u jednoho známého, který pUislíbil spolupráci 

a nabídl velmi zajímavou cenu. Samotný web bude zveUejnEn dva mEsíce pUed otevUením 

školky. 

V následující tabulce je uveden výčet náklad] na vytvoUení a provoz webových stránek 

soukromé mateUské školy. V prvním roce, ve kterém dojde k vytvoUení stránek, zaplatí 

školka 7 Ňň0 Kč. V následujících letech p]jde o částku 2 2ň0 Kč.  
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Tab. 13: Náklady na webové stránky mateUské školy – v prvním roce ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Náklady na webové stránky  
Popis nákladu Cena v Kč 

VytvoUení webových stránek 5 000 
Roční poplatky   
 - poplatek za doménu 230 
 - aktualizace stránek 2 000 

CelkovE 7 230 

VytvoUení profilu na sociálních sítích 

Další možností, jak informovat širokou veUejnost o podnikání je zhotovení profilu na 

sociálních sítích. Lze pUedpokládat, že spousta potenciálních zákazník] je na tEchto 

účtech aktivní. V této dobE existuje mnoho stránek či program], na kterých lze 

komunikovat s okolím. Za zmínku stojí nejoblíbenEjší Facebook, Instagram nebo Twitter. 

MateUská školka uvažuje o poUízení dvou účt], a to na Facebooku a Instagramu. Založení 

profil] na tEchto sítích nese velkou výhodu v tom, že nejsou vyžadovány žádné náklady, 

tedy že účty jsou zadarmo. Na Facebooku by se pravidelnE aktualizovaly novinky 

z prostUedí mateUské školy, včetnE fotografií z akcí a výlet]. PUímo na profilu budou mít 

rodiče či potenciální zákazníci možnost sdElovat své dojmy a zkušenosti se školkou. 

Instagram pak bude sloužit hlavnE ke sdílení fotek ze školky a akcí, či k pozvánkám na 

tyto akce. 

Distribuce letáčk] 

Poslední formou plánované propagace je distribuce letáčk]. Propagovat podnik touto 

cestou je sice dražší jak vytvoUení profil] na sociálních sítích, ale dá se Uíci, že stejnE 

účinné. Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou, kterou chce školka oslovit, jsou rodiče 

s dEtmi, budou se letáčky nacházet na takových místech, kde lze tyto potenciální 

zákazníky potkat. Letáčky budou rozmístEny na následujících místech: 

• akce mEstské části Brno – Královo Pole, 

• čekárny dEtských lékaU], 

• rozdávání leták] na sídlišti Sadová, 

• akce mEstské části Brno – Lesná. 
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Po dohodE s organizátory akcí uspoUádaných jak v KrálovE Poli, tak na Lesné 

ĚzamEUených na dEti a jejich rodičeě by byly letáčky rozdávány návštEvník]m tEchto akcí. 

MEstská část Brno Lesná byla vybrána díky své poloze – je v pUímé blízkosti čtvrti, ve 

které se bude nacházet nová školka. Další zp]sob, jak mohou potenciální zákazníci nabít 

povEdomí o nové školce, je umístit letáčky do čekáren dEtských pediatr] či na dEtské 

oddElení v nemocnicích. Jelikož se školka bude nacházet ve čtvrti Sadová, budou se 

letáčky rozdávat i lidem v této lokalitE. Letáčky budou obsahovat informace o nabízených 

službách a kontakty.  

Velikost letáčku bude o rozmErech ů5 a bude v barevném provedení. PUi koupi 500 ks 

letáčk] je cena za tisk jednoho barevného letáku Ň,14 Kč. Dohromady tedy školka zaplatí 

za letáky 1070 Kč Ěbez poštovnéhoě. 

4.5   Finanční plán 

D]ležitou částí diplomové práce je právE finanční plán. Ten obsahuje všechny údaje 

týkající se náklad] a výnos] spojených s podnikáním. PrávE tento krok rozhodne, zda má 

smysl podnikat a zda m]že být podnikatelský zámEr uskutečnEn. 

Ve finančním plánu jsou uvedeny informace o základním kapitálu školky, o počátečních 

nákladech, o provozních a mzdových nákladech a o zakladatelském rozpočtu. Dále je zde 

popsáno financování bankovním úvErem a očekávané pUíjmy a výdaje. Na závEr kapitoly 

je vypracován výkaz zisku a ztrát ve tUech variantách Ěpesimistické, realistické, 

optimistickéě. 

4.5.1 Vklad do podnikání 

Majitelka soukromé mateUské školy vloží do podniku penEžitý vklad v hodnotE 

370 000 Kč. Dále nepenEžité vklady zahrnující její notebook v hodnotE 17 000 Kč, rádio 

s CD pUehrávačem v hodnotE ň 000 Kč, multifunkční zaUízení Ětiskárna, kopírka 

a scanner) v hodnotE 4 000 Kč, kanceláUský st]l s židlí v hodnotE 6 000 Kč. Celkový 

vložený vklad do podnikání je tedy ve výši 400 000 Kč.  
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4.5.2 Počáteční náklady 

Celkové počáteční náklady jsou souhrnem všech náklad], které jsou vypsány 

v následující tabulce. Jedná se napU. o náklady spojené se získáním živnostenského 

oprávnEní, náklady na pUedElání místností podle legislativních požadavk] Ězejména 

toalety a koupelny), na výmalbu prostor, na poUízení nábytku a koupení účetního 

softwaru. Ceny jsou reálné na základE informací nejmenovaných dodavatel]. 

V nákladech na založení podniku je zahrnut správní poplatek pUi založení živnosti a první 

nájem prostor školky. Bude nutné koupit koberce a zrekonstruovat koupelny a toalety, 

aby odpovídali legislativE. Jelikož k prostorám školky bude patUit i zahrada, byly 

k náklad]m pUipočteny i částky na zUízení pískovištE a prolézaček. Mezi hudebními 

nástroji je i keyboard, který bude využíván pUi dopoledních aktivitách v programu školky. 

Tab. 14: PUehled počátečních náklad] ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

PUehled počátečních náklad] 
Popis Náklady v Kč 
Náklady na založení podniku 30 000 
Náklady na propagaci 8 300 
Náklady na zUízení toalet a koupelen 100 000 
Nákup koberce 28 000 
Výmalba prostor 25 000 
Nákup hraček a školních potUeb 42 000 
Náklady na dEtský nábytek Ěžidle, stoly, 
postýlky a skUíOky) 70 000 
ZaUízení nábytku pro dospElé Ěstoly a židleě 15 000 
Nákup elektroniky Ěnotebook, mobilní telefoně 14 000 
Alarm 2 500 
Účetní systém Money Sň 5 000 
Balíček Microsoft Office 1 500 
Náklady na zUízení šaten pro dEti 45 000 
Hračky na zahradu 18 000 
Nákup hudebních nástroj] 5 000 
Ložní prádlo, ručníky a utErky 25 000 
Nákup nádobí do kuchyOky ĚtalíUe, pUíbory 
apod.) 13 000 
Nákup čistících prostUedk] 1 500 
Finanční rezerva 40 000 
Celkem 485 800 
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4.5.3 Provozní a mzdové náklady 

Do provozních náklad] patUí nájemné, energie, poplatky za mobilní telefon, poplatky za 

pUipojení k internetu a stravné. Dále bylo do provozních náklad] zahrnuto pojištEní 

podnikatele a náklady na propagaci Ěúdržba webových stránek, tisk leták]). Následující 

tabulka uvádí všechny již zmínEné položky provozních náklad] i s jejich výší (ta byla 

stanovena na základE odborného odhaduě. 

Tab. 15: Provozní náklady ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Provozní náklady 
Položka MEsíčnE v Kč RočnE v Kč 
Nájemné 30 000 360 000 
Energie 8 000 96 000 
Poplatky za mobil 530 6 360 
Poplatky za pUipojení k internetu 600 7 200 
Stravné 36 960 443 520 
PojištEní podnikatele 1 000  12 000  
Náklady na propagaci 1 300  15 600  
Celkem 78 390 940 680  

Stravné je položkou variabilní. Zaprvé ne vždy je kapacita školky naplnEna, a tudíž 

náklady budou nižší a zadruhé počet dní, kdy je školka otevUena, se mEsíc co mEsíc m]že 

mEnit. Výše 36 960 Kč mEsíčnE pUedpokládá s plnou obsazeností školky Ěčili Ň2 dEtíě 

a s Ň1 pracovními dny. Rozpis denního stravného pro dEti je zobrazen v následující 

tabulce. 

Tab. 16: Výše denního stravného pro dEti ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Výše denního stravného 
Druh jídla Cena za porci 
Dopolední svačina 15 Kč 
ObEd 50 Kč 
Odpolední svačina 15 Kč 
Celkové náklady na stravu 80 Kč 

Následující část se zabývá mzdovými náklady zamEstnavatele. Mzdové náklady zahrnují 

mzdu Ueditelky mateUské školy, mzdy tUí učitelek a paní uklízečky. Hrubá mzda Ueditelky 

činí Ň1 000 Kč, mzda učitelek 1Ř 000 Kč a mzda paní uklízečky 3 500 Kč Ěna DPPě. 

U Ueditelky a učitelek se jedná se o nástupní mzdy, které se budou zvyšovat. 
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Tabulky zobrazují informace týkající se výpočtu mzdových náklad] zamEstnavatele na 

zamEstnance včetnE výpočtu čisté mzdy zamEstnance. 

Tab. 17: Mzdové náklady zamEstnavatele na Ueditelku školky ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Výpočet mzdových náklad] zamEstnavatele na zamEstnance – Ueditelka 
Hrubá mzda Ň1 000 ZamEstnanec   ZamEstnavatel 
Zdravotní pojištEní (4,5 %)  945 Kč (9 %)  1 Řř0 Kč 
Nemocenské pojištEní (0 %)  0 Kč (2,3 %)  4Řň Kč 
D]chodové pojištEní (6,5 %)  1 ň65 Kč (21,5 %)  4 515 Kč 
Státní politika zamEstnanosti (0 %)  0 Kč (1,2 %)  Ň5Ň Kč 
Odvody celkem  2 310 Kč Odvody celkem  7 140 Kč 
Dílčí základ danE ĚmEsíčníě* 28 Ň00 Kč  
Slevy na poplatníka Ň070 Kč  
Záloha na daO Ěpo slevEě 2 160 Kč  
Čistá mzda 16 5ň0 Kč  

Mzdové náklady zamEstnavatele na zamEstnance – Ueditelka = 28 140 Kč 

*Dílčí základ danE je zaokrouhlen na stovky nahoru. 

Mzdové náklady zamEstnavatele na Ueditelku školky činí ŇŘ 140 Kč mEsíčnE. 

Tab. 18: Mzdové náklady zamEstnavatele na učitelku ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Výpočet mzdových náklad] zamEstnavatele na zamEstnance – učitelka 
Hrubá mzda 1Ř 000 ZamEstnanec   ZamEstnavatel 
Zdravotní pojištEní (4,5 %)  Ř10 Kč (9 %) 1 6Ň0 Kč  
Nemocenské pojištEní (0 %)  0 Kč (2,3 %) 414 Kč  
D]chodové pojištEní (6,5 %) 1 170 Kč (21,5 %) 3 Ř70 Kč  
Státní politika zamEstnanosti (0 %)  0 Kč (1,2 %) Ň16 Kč  
Odvody celkem 1 řŘ0 Kč  Odvody celkem 6 120 Kč  

Dílčí základ danE ĚmEsíčníě* 24 Ň00 Kč  
Slevy na poplatníka Ň 070 Kč  
Záloha na daO Ěpo slevEě 1 560 Kč  
Čistá mzda 14 460 Kč  

Mzdové náklady zamEstnavatele na zamEstnance – učitelka = 24 120 Kč 

*Dílčí základ danE je zaokrouhlen na stovky nahoru. 

Mzdové náklady zamEstnavatele na učitelku v mateUské škole Easy steps činí Ň4 1Ň0 Kč 

mEsíčnE. Jelikož ve školce budou tUi paní učitelky náklady se ztrojnásobí na 7Ň ň60 Kč 

za mEsíc. 



68 

 

Paní uklízečka bude zamEstnána pouze na DPP a bude dostávat odmEnu ve výši ň 500 Kč. 

Tato částka je pro zamEstnavatele částkou konečnou. 

Součet mzdových náklad] zamEstnavatele na zamEstnance: ŇŘ 140 Kč + 7Ň ň60 Kč 

+ 3 500 Kč = 104 000 Kč za mEsíc. 

4.5.4 Zakladatelský rozpočet 

Po sestavení počátečních, provozních a mzdových náklad] je možné vytvoUit 

zakladatelský rozpočet, který pom]že zjistit výši bankovního úvEru, o který si školka 

bude žádat. PotUebná výše úvEru se zjistí porovnáním vlastních zdroj] s náklady na 

rozbEh podnikání. 

Tab. 19: Rozpočet kapitálu na první čtvrtletí ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Rozpočet kapitálu na první čtvrtletí 
Popis Náklady v Kč 
Počáteční kapitál 
Počáteční náklady 485 800 
Provozní náklady 235 170 
Mzdové náklady 312 000 
Finanční rezerva Ě10 %ě 105 000 
PotUeba počátečního kapitálu celkem 1 137 970 

Zdroje kapitálu 
Vlastní kapitál 400 000 
Cizí zdroje 737 970 
Zdroje kapitálu celkem 1 137 970 

S 10% finanční rezervou činí počáteční kapitál 1 137 970 Kč za první čtvrtletí. 

Po odečtení vklad] do podniku Ěvlastního kapitáluě bylo zjištEno, že školka bude 

potUebovat ještE cizí zdroje financování ve výši 737 970 Kč. Tato částka ovšem nepočítá 

se ziskem v podobE školného, které budou rodiče platit na daný mEsíc do 10. dne 

pUíslušného mEsíce. Proto bude školka žádat o úvEr jen ve výši 500 000 Kč.  

4.5.5 Financování bankovním úvErem 

Jelikož je založení a následný provoz soukromé mateUské školy Easy steps kapitálovE 

náročný a finanční prostUedky vložené majitelkou do podnikání jsou omezené, je nutné 
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využit i cizí kapitál formou úvEru. V následující tabulce je pUehled bankovních úvEr], 

které jsou poskytovány podnikatel]m. 

Tab. 20: PUehled bankovních úvEr] ĚZdroj: Vlastní zpracování na základE informací z bankě 

Bankovní úvEr 

Název 
banky 

P]jčka 
Max. výše 
úvEru v Kč 

Úroková 
sazba 

Doba 
splatnosti 

Podmínky 
pro 

poskytnutí 
úvEru 

MONETA 
Money 
Bank 

Rychlý online 
úvEr pro 

živnostníky 
500 000 5,9 % p.a. až Ř let Min. rok 

podnikání 

KB 
Profi úvEr 

Start  
1 000 000 9,9 % p.a. až 5 let Bez 

podmínek 

ČSOB 
Rychlý úvEr 
na podnikání 4 000 000 6,9 % p.a. až Ř let Min. rok 

podnikání 

Air bank ÚvEr 900 000 IndividuálnE až Ř let Min. rok 
podnikání 

Equa bank 

Malý 
podnikatelský 

úvEr – 
nezajištEný 

1 500 000 8,4 % p.a. až 7 let Účet u dané 
banky 

Z uvedeného výčtu bankovních úvEr] se jako nejlepší varianta jeví „Malý podnikatelský 

úvEr – nezajištEný“ od Equa bank. ÚvEry od Monety, ČSOB a ůir banky nemohou být 

použity z d]vodu podmínky minimálnE jednoho roku podnikání, kterou uvažovaná 

školka nesplOuje. ÚvEr od Komerční banky je bez podmínek, avšak má vEtší úrokovou 

sazbu, jak již zmínEný úvEr od Equa bank. 

Výhodou vybraného úvEru ĚMalý podnikatelský úvErě je podmínka mít účet u této banky. 

Tudíž je možné ho čerpat i bez podnikatelské minulosti. V pUípadE školky bude požádáno 

o úvEr ve výši 500 000 Kč s dobou splatnosti 7 let ĚŘ4 mEsíc]ě. Úroková míra byla 

stanovena bankou na 7,9 % p. a. s mEsíční splátkou 7 768 Kč. Splátkový kalendáU úvEru 

uvádí pUíloha č. 3. 

4.5.6 Očekávané pUíjmy 

Mezi očekávané pUíjmy soukromé mateUské školy je zahrnuto jen mEsíční školné, které 

bude vždy hrazeno rodiči do 10. dne daného mEsíce. To je stanoveno na 8 500 Kč 
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mEsíčnE. MateUská škola kromE celodenní docházky nabízí i p]ldenní docházku a hlídání 

dEtí jen na pár hodin Ěurčeno pro max. Ň dEti dennEě, ty v pUíjmech nebudou zahrnuty. 

V tabulce jsou uvedené pUíjmy pUi r]znE naplnEné kapacitE. 

Tab. 21: PUehled mEsíčních pUíjm] pUi r]znE naplnEné kapacitE školky ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

PUehled mEsíčních pUíjm] 

NaplnEní kapacity 
20 %               

(5 dEtí) 
40 %          

(9 dEtíě 
60 %          

(14 dEtíě 
80 %        

(18 dEtíě 
100 %       

(22 dEtíě 
MEsíční pUíjem 42 500 Kč 76 500 Kč 119 000 Kč 153 000 Kč 187 000 Kč 

Dalším pUíjmem mohou být dotace Evropské unie, mEsta nebo kraje, sponzorské dary 

nebo pUíjmy z hlídání. S tEmito pUíjmy nelze na 100 % počítat, tudíž do celkových pUíjm] 

nebyly zahrnuty. 

4.5.7 Očekávané výdaje 

Očekávané výdaje v sobE zahrnují náklady, o kterých již byla Ueč v pUedešlých kapitolách. 

KromE provozních a mzdových náklad] musí školka každý mEsíc počítat i se splátkou 

úvEru. Tyto mEsíční náklady jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. 22: MEsíční očekávané výdaje ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

MEsíční očekávané výdaje 
Popis Výdaje v KČ 
Provozní náklady 78 390 
Mzdové náklady 104 000 
Splátka úvEru 7 768 
Celkem 190 158 

Celkové očekávané výdaje za mEsíc jsou ve výši 1ř0 15Ř Kč.  

4.5.8 ůnalýza bodu zvratu 

ůnalýza bodu zvratu pomáhá zjistit, jaký musí být minimální počet dEtí ve školce, aby se 

zisk daného podniku rovnal nule. Bod zvratu je tedy bodem, kde se náklady rovnají 

tržbám. 

Pro zjištEní výsledku musíme vzít v potaz mEsíční výdaje, jejichž výše je rovna 

145 430 Kč. Částka obsahuje fixní náklady, do kterých patUí mzdové a provozní náklady. 

Variabilním nákladem je v tomto pUípadE stravné, které se mEní s počtem dEtí v školce 
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a jeho výše je 1 6Ř0 Kč na jedno dítE za mEsíc. PUíjem z mEsíčního školného za jedno dítE 

činí Ř 500 Kč Ěcelodenní docházka pEtkrát týdnEě. 

Výpočet bodu zvratu uvádí následující rovnice. 

Tržby = Celkové náklady 

Cena * počet dEtí = Fixní náklady + variabilní náklady * počet dEtí 

P * Q = FN + vnj * Q 

8500 * Q = 145 430 + 1680 Q 

Q = 21,32 = 22 dEtí 

Soukromá školka bude vykazovat nulový zisk pUi 100 % zaplnEní kapacity – ŇŇ dEtí. 

Bod zvratu je znázornEn také graficky. 

 

Graf 1: Grafické znázornEní bodu zvratu ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

4.5.9 Zahajovací rozvaha 

PUi založení podniku je vytvoUena zahajovací rozvaha. Strana aktiv se skládá ze 

zUizovacích výdaj] Ěnáklady na založení podniku a nepenEžitý vklad majitelkyě, 

dlouhodobého majetku (část dEtského nábytku a vybavení šaten), zásob Ěčistící 

prostUedky, drobný majetek do 40 000 Kč) a bankovního účtu.  Drobný majetek do 
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40 000 Kč je zaUazen do zásob, jelikož ho školka nebude odepisovat a zaUadí ho rovnou 

do spotUeby. Hračky a školní potUeby i část dEtského nábytku byla zaUazena do zásob jako 

drobný majetek. Na stranE pasiv je základní kapitál, který je tvoUen vkladem majitelky 

a bankovním úvErem. Součet aktiv se rovná součtu pasiv. 

Tab. 23: Zahajovací rozvaha ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Zahajovací rozvaha 
Aktiva Pasiva 

Stálá aktiva Kč Vlastní kapitál Kč 
ZUizovací výdaje 60 000 Základní kapitál 400 000 
DHM 95 000     
ObEžný majetek   Cizí zdroje   
Zásoby 190 000 Bankovní úvEr 500 000 
Bankovní účet 555 000     
況 900 000 況 900 000 

4.5.10 Odpisy majetku 

Dlouhodobý majetek školky, který má poUizovací cenu vyšší jak 40 000 Kč a dobu 

použitelnosti delší jak 1 rok, bude školka odepisovat rovnomErnE. Do dlouhodobého 

majetku byl zaUazen dEtský nábytek – série skUínEk a poliček a vybavení šatny pro dEti. 

Nábytek i vybavení bylo zaUazeno do Ň. odpisové skupiny s dobou odepisování 5 let. 

DaOové odpisy tohoto majetku budou ve stejné výši jako jeho účetní odpisy. 

Ostatní položky majetku, které mají poUizovací cenu pod 40 000 Kč jsou podnikem 

zaUazeny rovnou do spotUeby jako náklad. Týká se to dEtských hraček, koberce, alarmu, 

nábytku pro učitele a části nábytku pro dEti Ěžidličky a stoly).  
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Odpisy majetku v jednotlivých letech ukazuje následující tabulka. 

Tab. 24: Odpisy dlouhodobého majetku ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Odpisy dlouhodobého majetku v Kč 

Majetek PoUizovací 
cena 

1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 

DEtský 
nábytek 

50 000 5 500 11 125 11 125 11 125 11 125 

Vybavení 
šatny 

45 000 4 950 10 012,5 10 012,5 10 012,5 10 012,5 

Celkem 95 000 10 450 21 138 21 138 21 138 21 138 

4.5.11 Výkaz zisk] a ztrát 

Kapitola výkaz zisk] a ztrát pUedstavuje výkaz ve tUech variantách, a to v pesimistické, 

realistické a optimistické. Všechny výkazy budou vypracovány na prvních 5 let fungování 

školky čili od záUí Ň0Ň0 do roku Ň0Ň4. Nákladovou část budou tvoUit položky spotUeby 

materiálu, oprav, mzdových náklad], platby nájmu a energií, odpis] atd. U výnos] školky 

budou pUíjmy za školné a za hlídání dEtí. PUípadnE zde budou vyčísleny i dotace 

a sponzorské dary. 

Pro pesimistickou variantu je uvažováno o naplnEním kapacity školky jen z 50 %, což 

vychází na 11 dEtí. Realistická varianta počítá s 80 % kapacity – 1Ř dEtí a optimistická 

varianta uvažuje o plném využití kapacity mateUské školky – ŇŇ dEtí. 

První rok zahrnuje pouze čtyUi mEsíce od záUí do prosince roku Ň0Ň0, následující roky 

počítají s 1Ň mEsíci. Je nutné počítat taky s letními prázdninami, kdy školka bude v srpnu 

zavUena, tudíž nebude mít žádný pUíjem. 

Rozdíl mezi výnosy a náklady pUedstavuje výsledek hospodaUení pUed zdanEním. Po 

zdanEní pUíslušnou sazbou danE z pUíjm] vzniká výsledek hospodaUení za účetní období. 

• Pesimistická varianta 

U pesimistické varianty, jak už bylo zmínEno, počítá podnik s naplnEním kapacity jen 

z 50 % Ě11 dEtíě. Službu hlídání dEtí využijí rodiče pEtkrát za mEsíc, a to pouze na 

tUi hodiny dennE. MEsíčnE se tedy jedná o pUíjem ve výši Ň 100 Kč. 

S dotacemi ani sponzorskými dary se nepočítá.  
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Tab. 25: VZZ ve zjednodušeném rozsahu – pesimistická varianta ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

VZZ ve zjednodušeném rozsahu – pesimistická varianta 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Celkové náklady 1 037 080 2 008 108 2 003 423 1 998 355 1 992 871 

SpotUeba materiálu 250 000 0 0 0 0 

Opravy a údržba 100 000 0 0 0 0 

Mzdové náklady 416 000 1 248 000 1 248 000 1 248 000 1 248 000 

Nájem 120 000 360 000 360 000 360 000 360 000 

Energie 32 000 96 000 96 000 96 000 96 000 

Poplatky (telefon, internet) 4 520 13 560 13 560 13 560 13 560 

Odpisy 10 450 21 138 21 138 21 138 21 138 

Čistící prostUedky 1 200 2 500 2 500 2 500 2 500 

Úroky z úvEru 12 990 36 030 31 345 26 277 20 793 

Náklady na propagaci 12 000 15 600 15 600 15 600 15 600 

Stravné 73 920 203 280 203 280 203 280 203 280 

Ostatní náklady 4 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Celkové výnosy 382 400 1 051 600 1 051 600 1 051 600 1 051 600 

Tržby ze školného 374 000 1 028 500 1 028 500 1 028 500 1 028 500 

Tržby za hlídání 8 400 23 100 23 100 23 100 23 100 

Dotace 0 0 0 0 0 

VH pUed zdanEním -654 680 -956 508 -951 823 -946 755 -941 271 

daO z pUíjm] Ě15 %) 0 0 0 0 0 

VH za účetní období -654 680 -956 508 -951 823 -946 755 -941 271 

Z tabulky je zUejmé, že soukromá školka by pUi daných podmínkách Ěviz výšeě dosahovala 

v každém roce ztráty. Podnik by tedy za tEchto podmínek nemohl fungovat. ůni snížení 

náklad] by v tomto pUípadE nezajistilo kladný výsledek hospodaUení. 

K naplnEní pesimistické varianty m]že dojít i díky nepUedvídatelné situaci. PUi ohledu na 

aktuální dEní jak ve svEtE, tak u nás v České republice, m]že být d]vodem takto vysoké 

ztráty napU. i pandemie (COVID 19). Školky musely být zavUené, což pro zUizovatele 

v tEchto mEsících znamenalo nulový pUíjem.  
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• Realistická varianta 

Realistické pojetí VZZ naplOuje kapacitu školky z 80 %, čili počítá s 1Ř dEtmi. 

PUedpokládá se, že i tržby za hlídání budou vEtší. Varianta počítá s docházkou patnáctkrát 

za mEsíc, dennE na tUi hodiny. Celkové tržby za hlídání jsou ve výši 6 ň00 Kč za mEsíc.  

S dotacemi se v realistické variantE počítá pouze ve druhém roce, kde se jedná o dotaci 

na mzdy po dobu dvou mEsíc] Ědotace pUi školení zamEstnanc]ě. Co se sponzorských 

dar] týče, počítá se s dary v hodnotE 5 000 Kč mEsíčnE. 

Tab. 26: VZZ ve zjednodušeném rozsahu – realistická varianta ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

VZZ ve zjednodušeném rozsahu – realistická varianta 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Celkové náklady 1 084 120 2 137 468 2 132 783 2 127 715 2 122 231 

SpotUeba materiálu 250 000 0 0 0 0 

Opravy a údržba 100 000 0 0 0 0 

Mzdové náklady 416 000 1 248 000 1 248 000 1 248 000 1 248 000 

Nájem 120 000 360 000 360 000 360 000 360 000 

Energie 32 000 96 000 96 000 96 000 96 000 

Poplatky (telefon, internet) 4 520 13 560 13 560 13 560 13 560 

Odpisy 10 450 21 138 21 138 21 138 21 138 

Čistící prostUedky 1 200 2 500 2 500 2 500 2 500 

Úroky z úvEru 12 990 36 030 31 345 26 277 20 793 

Náklady na propagaci 12 000 15 600 15 600 15 600 15 600 

Stravné 120 960 332 640 332 640 332 640 332 640 

Ostatní náklady 4 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Celkové výnosy 657 200 2 013 300 1 812 300 1 812 300 1 812 300 

Tržby ze školného 612 000 1 683 000 1 683 000 1 683 000 1 683 000 

Tržby za hlídání 25 200 69 300 69 300 69 300 69 300 

Dotace a dary 20 000 261 000 60 000 60 000 60 000 

VH pUed zdanEním -426 920 -124 168 -320 483 -315 415 -309 931 

daO z pUíjm] Ě15 %)  0 0 0 0 0 

VH za účetní období -426 920 -124 168 -320 483 -315 415 -309 931 

Realistická varianta je na tom o poznání lépe, ale i tak se podnik každý rok nachází ve 

ztrátE. V prvním roce je VH ve výši -426 řŇ0 Kč, následující roky je podnik stále ve ztrátE 
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(kolem -300 000 Kč). Ve druhém roce byla ztráta nejnižší díky dotaci na mzdy 

zamEstnanc]. StejnE jako u pUedchozího VZZ by snížení náklad] nijak razantnE 

nepomohlo. Školka by se nejlépe dostala na nulový zisk, což není ideální situace. 

• Optimistická varianta 

Posledním VZZ je výkaz v optimistické variantE pUi naplnEní kapacity ŇŇ dEtí, což je 

100 %. Hlídání ve školce je též využíváno maximálnE. Jde o hlídání dvou dEtí dennE na 

tUi hodiny. PUíjem plynoucí z této služby je 17 640 Kč za mEsíc. 

Dotace se započítává stejná jako u pUedchozí varianty (dotace na mzdy po dobu školení 

zamEstnanc] ve druhém roce). Sponzorské dary jsou pUedpokládány ve výši 10 000 Kč 

mEsíčnE. 

Tab. 27: VZZ ve zjednodušeném rozsahu – optimistická varianta ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

VZZ ve zjednodušeném rozsahu – optimistická varianta 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Celkové náklady 1 111 000 2 211 388 2 206 703 2 201 635 2 196 151 

SpotUeba materiálu 250 000 0 0 0 0 

Opravy a údržba 100 000 0 0 0 0 

Mzdové náklady 416 000 1 248 000 1 248 000 1 248 000 1 248 000 

Nájem 120 000 360 000 360 000 360 000 360 000 

Energie 32 000 96 000 96 000 96 000 96 000 

Poplatky (telefon,internet) 4 520 13 560 13 560 13 560 13 560 

Odpisy 10 450 21 138 21 138 21 138 21 138 

Čistící prostUedky 1 200 2 500 2 500 2 500 2 500 

Úroky z úvEru 12 990 36 030 31 345 26 277 20 793 

Náklady na propagaci 12 000 15 600 15 600 15 600 15 600 

Stravné 147 840 406 560 406 560 406 560 406 560 

Ostatní náklady 4 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Celkové výnosy 858 560 2 759 040 2 558 040 2 558 040 2 558 040 

Tržby ze školného 748 000 2 244 000 2 244 000 2 244 000 2 244 000 

Tržby za hlídání 70 560 194 040 194 040 194 040 194 040 

Dotace a dary 40 000 321 000 120 000 120 000 120 000 

VH pUed zdanEním -252 440 547 653 351 338 356 406 361 890 

daO z pUíjm] Ě15 %ě 0 82 148 52 701 53 461 54 283 

VH za účetní období -263 040 465 505 298 637 302 945 307 606 
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Jak už bod zvratu pUedpovídal, školka bude v zisku až pUi naplnEní kapacity ŇŇ dEtí. Počítá 

se s dEtmi, které budou mít zaplacenou celodenní mEsíční docházku. V prvním roce je 

však VH za účetní období ve výši -263 040 Kč, díky vysokým počátečním náklad]m. 

V dalších letech školka vytváUí zisk i díky dotacím a sponzorským dar]m, které mají na 

výsledek hospodaUení velký vliv. Bez finanční podpory by se za daných podmínek 

nevyplatilo podnikat. 

4.6   ůnalýza a hodnocení rizik 

Každé podnikání s sebou pUináší určitá rizika, která mohou podnik negativnE ovlivnit. Ta 

se mohou objevit jak pUi založení podniku, tak i v pr]bEhu jeho existence. Je potUeba 

rizika identifikovat, aby byl podnikatel pUipraven jim pUedejít, nebo aby alespoO došlo 

k jejich eliminaci. 

Kapitola ůnalýza a hodnocení rizik pUedstavuje rizika, která mohou ohrozit projekt, jejich 

dopad a zavedení protiopatUení, která minimalizují či odstraOují rizika. 

4.6.1 Identifikace rizik 

Pro identifikaci rizik se vychází z již provedených analýz. Jedná se zejména o tyto rizika: 

• Nízký zájem o poskytované služby ĚdlouhodobEě – s tímto rizikem se pojí i nízké 

pUíjmy, díky kterým školka nebude schopna platit své závazky a bude se potýkat 

s finančními problémy. 

• Neposkytnutí bankovního úvEru – jelikož jsou finanční možnosti zUizovatelky 

omezené, nemohla by bez bankovního úvEru kvalitnE zaUídit vybavení školky. Je 

tu i možnost, že by v]bec nemohla zahájit podnikatelskou činnost. 

• Vstup konkurence – riziko vstupu nové konkurence najdeme snad u všech oblastí 

podnikání. Jde o velmi pravdEpodobné riziko a tEžko se mu lze ubránit. 

• ZamEstnanci – výbEr zamEstnanc] je velmi d]ležitý, zvláš[ u mateUských školek. 

Je možné, že nEkdo, kdo nám vyhovoval na pohovoru, nám nebude vyhovovat 

v praxi – napU. nebude podávat takový výkon, jaký bychom od nEho očekávali. 
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• Zrušení pronájmu – kdyby náhodou došlo k této situaci, mEla by školka dvE 

možnosti. Bu@ se pUesunout na jiné místo a doufat, že stávající zákazníci budou 

loajální, nebo úplnE ukončit chod podniku. 

• ZmEny v legislativE – m]že dojít k tomu, že se budou muset soukromé školky 

novým zákon]m či naUízením pUizp]sobit. Též mohou nastat situace, kdy zmEny 

v legislativE ovlivní chod školky až tak, že bude muset Ěv té nejextrémnEjší 

možnostiě zavUít, což povede k ukončení podnikatelské činnosti. 

4.6.2 Ohodnocení rizik 

K již zmínEným rizik]m budou navrženy protiopatUení, která dopad rizika sníží. Pro 

hodnocení dopadu a pravdEpodobnosti výskytu rizik byla zvolena bodová stupnice 1–5. 

Pro vyhodnocení celkové váhy rizika musí být hodnoty pravdEpodobnosti a dopadu rizika 

mezi sebou vynásobeny. Čím vEtší číslo vyjde, tím je riziko pro podnik vEtší. 

Následující tabulka uvádí bodovou stupnici rizik. 

Tab. 28: Bodová stupnice pro analýzu rizik ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Bodová stupnice pro analýzu rizik 
Body PravdEpodobnost výskytu rizika Váha dopadu rizika 

1 Velmi nízká Velmi nízká 
2 Nízká Nízká 
3 StUední StUední 
4 Vysoká Vysoká 
5 Velmi vysoká Velmi vysoká 

U celkového vyhodnocení byly váhy rizika rozdEleny do tUí skupin: 

• 0–7 bod]: pUijatelné, 

• 8–16 bod]: nežádoucí, 

• 17–Ň5 bod]: nepUijatelné. 

ProtiopatUení budou vyjádUena pomocí finančních náklad] (jedná se o odhad), které bude 

potUeba vynaložit na snížení vyčíslených rizik: 

• do 3 000 Kč nízké, 

• do 20 000 Kč stUední, 
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• nad 20 000 Kč vysoké. 

Následující tabulka uvádí výčet rizik, jejich pravdEpodobnost vzniku, vyhodnocení 

dopadu, celkovou hodnotu rizika, dále návrhy na opatUení, nové hodnoty a náklady 

spojené s protiopatUeními. 

Tab. 29: Vyhodnocení rizik projektu ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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Náklady 

1 

Nízký zájem 
o poskytované 
služby 
ĚdlouhodobEě 

3 4 12 

Pr]zkum trhu, 
lepší 

marketingová 
strategie. 

2 3 6 stUední 

2 
Neposkytnutí 
bankovního úvEru 

4 5 20 

Mít kvalitnE 
zpracovaný 

podnikatelský 
zámEr. 

3 4 12 stUední 

3 Vstup konkurence 2 3 6 
Nabízet kvalitní 

služby a personál. 2 2 4 vysoké 

4 ZamEstnanci 3 4 12 

Zvýšit kvalitu 
osobních 

pohovor], klást 
d]raz na reference 

z minulých 
zamEstnání. 

1 2 2 nízké 

5 
Zrušení nájmu 
prostor 

2 5 10 

Smlouva na dobu 
neurčitou a kladné 

vztahy 
s pronajímateli. 

1 3 3 nízké 

6 
ZmEny 
v legislativE 

2 3 6 
PUímo ovlivnit 

nelze. 
2 3 6 nízké 

 

Nejvyšší dopad na podnikání bude mít neposkytnutí bankovního úvEru, jelikož podnikatel 

nemá dostatečné finanční prostUedky na pUizp]sobení prostor k podnikání a vybavení. 

Jestliže tato situace nastane, má majitelka ještE jednu možnost, a to poprosit pUíbuzné 

o p]jčku. Nejvyšší náklady má protiopatUení týkající se nabízení kvalitních služeb 

a personálu.  
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4.6.3 Mapa rizik 

Níže uvedené grafy zobrazují mapu rizik. První graf pUedstavuje vyhodnocení rizik bez 

opatUení. 

 

Graf 2: Mapa rizik bez opatUení ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Na druhém grafu jsou zobrazeny nové hodnoty rizik, tedy rizika po implementaci 

navržených opatUení. Mezi opatUení patUí napU. pr]zkum trhu či nabízení kvalitních 

služeb. 

 

Graf 3: Mapa rizik po provedení opatUení ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 
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5 ZÁVDR 

Cílem diplomové práce bylo vytvoUení podnikatelského zámEru na zUízení soukromé 

mateUské školy „MateUská škola Easy steps“ a následné zhodnocení, zdali je projekt 

životaschopný, či nikoli. Školka poskytuje výchovnE-vzdElávací služby pro dEti ve vEku 

3–6 let a službu hlídání dEtí v rámci denního provozu školky. 

První část diplomové práce byla zamEUena na teoretická východiska týkající se 

podnikatelského zámEru na zUízení mateUské školy. Nejprve byl definován pojem podnik 

a kdo jej za jakých podmínek m]že zUídit. Dále byl teoreticky vysvEtlen podnikatelský 

zámEr a popsány analýzy použitelné na rozbor vnEjšího i vnitUního prostUedí školky. 

Teoretický základ z první části práce byl následnE aplikován na daný pUípad. ProbEhla 

analýza trhu – v pUípadE školky šlo o analýzu oblasti, ve které se podnik bude nacházet, 

tedy Královo Pole. KonkrétnE byl zjiš[ován počet školek v KrálovE poli a vývoj počtu 

dEtí, které navštEvují pUedškolní zaUízení. ůnalýza však byla omezena nemožností dojít 

k informaci o vývoji počtu dEtí navštEvujících mateUské školy pUímo v KrálovE poli, 

dokonce ani v BrnE, a proto bylo využito alespoO informací o tomto trendu v oblasti celé 

České republiky. 

Následoval popis sociálních, legislativních, ekonomických, politických 

a technologických faktor]. Pro školku je velmi d]ležitá informace o porodnosti na daném 

území. Pokud by porodnost klesala, stačila by současná kapacita školek. V našem pUípadE 

porodnost v BrnE každým rokem roste, což je pro založení nové mateUské školy pUíznivé. 

Z analýzy ekonomických faktor] vyplývá, že jediný zp]sob financování založení 

a provozu školky bude možný skrze soukromého investora, dotace od EU, mEsta Brna, či 

Jihomoravského kraje. Vyplývá to ze statutu soukromé školky. Ta není oprávnEna finance 

získat ze státní struktury MŠMT. 

Konkurence je velká a jak vyplynulo z analýzy PORTERů, bude pro novou školku tEžké 

se v tomto oboru udržet. NejvEtší hrozbou jí bude MateUská školka a jesle Elánek, která 

sídlí rovnEž ve čtvrti Sadová a sv]j provoz zahájila teprve na konci minulého roku. Má 

otevUené pro dEti dvE tUídy a láká potenciální zákazníky na luxusní a moderní prostUedí. 

Souhrn všech analýz pUedstavuje SWOT analýza popisující silné a slabé stránky 

a pUíležitosti a hrozby podniku. Za velmi silné stránky podniku lze považovat individuální 
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pUístup k dEtem a plánovanou pestrou škálu aktivit. Slabou stránkou jsou vysoké náklady 

jak pUi zUizování podniku, tak i bEhem provozu a témEU žádná podpora ze strany státu, 

jelikož byl podnik založen na živnostenský list. S tím se pojí nejvEtší hrozba, a to 

zamítnutí úvEru pro podnikatele, bez kterého by školka nemohla začít fungovat. Dobrou 

pUíležitostí je zvyšující se zájem ze strany rodič] o individuální pUístup k dEtem. 

Na základE poznatk] z analytické části byly vypracovány vlastní návrhy Uešení počínaje 

popisem podniku a konče finančním plánem. Po krátkém popisu podniku následují 

informace o organizační struktuUe školky, o mzdových podmínkách pro zamEstnance, 

otevírací dobE i o harmonogramu školního dne a celého roku. 

Významnou kapitolou je marketingový plán. MateUská školka se bude nacházet v mEstské 

části Brno – Královo Pole v mEstské čtvrti Sadová. Po pUedbEžné kalkulaci výdaj] byla 

stanovena cena školného na Ř 500 Kč i se stravou. Jedná se o cenu za celodenní mEsíční 

docházku pEtkrát týdnE. Školka se bude prezentovat na svých webových stránkách, na 

sociálních sítích a také bude tisknout letáčky. 

Následující kapitola se týká finančního plánu školky. Počáteční náklady na zUízení školky 

byly stanoveny ve výši 4Ř5 Ř00 Kč a provozní náklady ve výši Ř0 0ř0 Kč za mEsíc. Díky 

omezeným zdroj]m musí školka zažádat o úvEr v celkové částce 500 000 Kč se splatností 

7 let. 

Díky výsledk]m analýzy bodu zvratu bylo zjištEno, že školka bude mít nulový zisk pUi 

plné kapacitE – ŇŇ dEtí. Od tohoto výsledku se odvíjí i VZZ, které byly zhotoveny ve 

tUech variantách Ěpesimistické, realistické a optimistickéě. Jelikož byl bod zvratu roven 

kapacitE ŇŇ dEtí, výsledek hospodaUení je kladný jen u optimistické varianty. 

Podnikatelský zámEr na zUízení školky byl sestaven, avšak bez splnEní určitých podmínek 

– naplnEní kapacity ze 100 % a zisk dotací či sponzorských dar] – by byl podnik značnE 

ztrátový. Proto bych nedoporučovala bez zajištEní výše uvedeného tento projekt 

realizovat. 
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PUíloha č. 1: Ukázka jídelníčku 

  
Dopolední 

svačina ObEd 
Odpolední 

svačina 

PONDDLÍ 
Kmínový chléb 
s medem 

polévka: HovEzí vývar Celozrnný rohlík 
s tvrdým sýrem 
a zeleninou hl: KuUecí maso s rýží 

ÚTERÝ 
Toast s máslem 
a čerstvou 
zeleninou 

polévka: Brokolicová Jablečné pyré 
s piškoty hl: Pečená ryba s vaUenými 

bramborami 

STTEDů 
Cereální rohlík 
s ovocnou 
marmeládou 

polévka: KuUecí vývar 
s nudličkami 

Bagetka s máslem 
a šunkou + 
zelenina hl: Šulánky s mákem + kompot 

ČTVRTEK 

DUevorubecký 
chléb 
s vajíčkovou 
pomazánkou 
a zeleninou 

polévka: Bramboračka 
se zeleninou Domácí bábovka 

a čerstvé ovoce hl: Kr]tí maso na smetanE 
s tEstovinami 

PÁTEK 
Domácí 
pribináček 
s ovocem 

polévka: DýOová polévka Kaiserka 
s mEkkým sýrem 
a zeleninou hl: Zeleninové rizoto 
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PUíloha č. Ň: Harmonogram školního roku 

Program školního roku 2020/21 
MEsíc Téma 

ZáUí       
Tíjen 

Listopad 
Podzimní barvičky 

Seznámení se školkou 
Učíme se barvičky 
Pohybový týden 
Ovoce 
Co se dElá na podzimť 
Domácí zvíUátka 
PouštEní drak] 
Lesní zvEU 
Halloween 
Uspávání broučk] 
Co je sladké, slané, kyseléť 
ZvíUátka na farmE 
Zelenina 

Prosinec 
Leden 
Únor 

Co pUináší zimať 

Mikulášská besídka 
Advent + zvyky 
Vánoční stromeček 
Pečeme cukroví 
Zimní sporty 
PUíroda v zimE 
Padá sníh, padá sníh 
Zdraví a nemoc 
Maškarní ples 
Polární zvíUata 
Kde bydlímť 
Dopravní prostUedky 

BUezen 
Duben 
KvEten 

Vítání jara 

Počasí 
Rodina a vztahy 
Péče o naše tElo 
Rostliny na jaUe 
Ekologie 
Malujeme vajíčka 
Jaká máme zamEstnáníť 
Den ZemE 
Den matek 
Pohybový týden 
O jídle 
Nástroje-flétna, klavír, kytara 

Léto venku 
Den dEtí 
Barvy léta 



III  

 

Červen 
Červenec 

Srpen 

Letní louka a hmyz 
Letní sporty 
Dovolená 
PUíroda kolem nás 
Co jsme se všechno naučiliť 
Olympiáda 
Zahradní slavnost 
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PUíloha č. 2: Splátkový kalendáU 

Splátkový kalendáU 
  Anuita Úrok Úmor Z]statek dluhu 
0.       500 000 
1. 7 768 3291,67 4 476,33 495 523,67 
2. 7 768 3262,20 4 505,80 491 017,86 
3. 7 768 3232,53 4 535,47 486 482,40 
4. 7 768 3202,68 4 565,32 481 917,07 
5. 7 768 3172,62 4 595,38 477 321,69 
6. 7 768 3142,37 4 625,63 472 696,06 
7. 7 768 3111,92 4 656,08 468 039,98 
8. 7 768 3081,26 4 686,74 463 353,24 
9. 7 768 3050,41 4 717,59 458 635,65 
10. 7 768 3019,35 4 748,65 453 887,00 
11. 7 768 2988,09 4 779,91 449 107,09 
12. 7 768 2956,62 4 811,38 444 295,71 
13. 7 768 2924,95 4 843,05 439 452,66 
14. 7 768 2893,06 4 874,94 434 577,72 
15. 7 768 2860,97 4 907,03 429 670,69 
16. 7 768 2828,67 4 939,33 424 731,36 
17. 7 768 2796,15 4 971,85 419 759,51 
18. 7 768 2763,42 5 004,58 414 754,92 
19. 7 768 2730,47 5 037,53 409 717,39 
20. 7 768 2697,31 5 070,69 404 646,70 
21. 7 768 2663,92 5 104,08 399 542,62 
22. 7 768 2630,32 5 137,68 394 404,95 
23. 7 768 2596,50 5 171,50 389 233,45 
24. 7 768 2562,45 5 205,55 384 027,90 
25. 7 768 2528,18 5 239,82 378 788,08 
26. 7 768 2493,69 5 274,31 373 513,77 
27. 7 768 2458,97 5 309,03 368 204,74 
28. 7 768 2424,01 5 343,99 362 860,75 
29. 7 768 2388,83 5 379,17 357 481,58 
30. 7 768 2353,42 5 414,58 352 067,00 
31. 7 768 2317,77 5 450,23 346 616,78 
32. 7 768 2281,89 5 486,11 341 130,67 
33. 7 768 2245,78 5 522,22 335 608,45 
34. 7 768 2209,42 5 558,58 330 049,87 
35. 7 768 2172,83 5 595,17 324 454,70 
36. 7 768 2135,99 5 632,01 318 822,69 
37. 7 768 2098,92 5 669,08 313 153,61 
38. 7 768 2061,59 5 706,41 307 447,20 
39. 7 768 2024,03 5 743,97 301 703,23 
40. 7 768 1986,21 5 781,79 295 921,44 



V 

 

41. 7 768 1948,15 5 819,85 290 101,59 
42. 7 768 1909,84 5 858,16 284 243,43 
43. 7 768 1871,27 5 896,73 278 346,70 
44. 7 768 1832,45 5 935,55 272 411,15 
45. 7 768 1793,37 5 974,63 266 436,52 
46. 7 768 1754,04 6 013,96 260 422,56 
47. 7 768 1714,45 6 053,55 254 369,01 
48. 7 768 1674,60 6 093,40 248 275,61 
49. 7 768 1634,48 6 133,52 242 142,09 
50. 7 768 1594,10 6 173,90 235 968,19 
51. 7 768 1553,46 6 214,54 229 753,65 
52. 7 768 1512,54 6 255,46 223 498,19 
53. 7 768 1471,36 6 296,64 217 201,55 
54. 7 768 1429,91 6 338,09 210 863,46 
55. 7 768 1388,18 6 379,82 204 483,65 
56. 7 768 1346,18 6 421,82 198 061,83 
57. 7 768 1303,91 6 464,09 191 597,74 
58. 7 768 1261,35 6 506,65 185 091,09 
59. 7 768 1218,52 6 549,48 178 541,61 
60. 7 768 1175,40 6 592,60 171 949,01 
61. 7 768 1132,00 6 636,00 165 313,01 
62. 7 768 1088,31 6 679,69 158 633,32 
63. 7 768 1044,34 6 723,66 151 909,65 
64. 7 768 1000,07 6 767,93 145 141,72 
65. 7 768 955,52 6 812,48 138 329,24 
66. 7 768 910,67 6 857,33 131 471,91 
67. 7 768 865,52 6 902,48 124 569,43 
68. 7 768 820,08 6 947,92 117 621,51 
69. 7 768 774,34 6 993,66 110 627,85 
70. 7 768 728,30 7 039,70 103 588,15 
71. 7 768 681,96 7 086,04 96 502,11 
72. 7 768 635,31 7 132,69 89 369,42 
73. 7 768 588,35 7 179,65 82 189,76 
74. 7 768 541,08 7 226,92 74 962,85 
75. 7 768 493,51 7 274,49 67 688,35 
76. 7 768 445,61 7 322,39 60 365,97 
77. 7 768 397,41 7 370,59 52 995,38 
78. 7 768 348,89 7 419,11 45 576,26 
79. 7 768 300,04 7 467,96 38 108,31 
80. 7 768 250,88 7 517,12 30 591,19 
81. 7 768 201,39 7 566,61 23 024,58 
82. 7 768 151,58 7 616,42 15 408,16 
83. 7 768 101,44 7 666,56 7 741,59 
84. 7 792,56 50,97 7 741,59 0 

 


