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Abstrakt 

Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro zaloţení soukromého 

mateřského centra ve městě Kuřim. Soukromé mateřské centrum bude zřízeno formou 

společnosti s ručením omezeným. Podnikatelský záměr je vytvořen na základě trţní 

niky, která plyne z nedostatečné kapacity státních škol ve městě Kuřim. Diplomová 

práce obsahuje tři části. V teoretické části je definován podnikatelský plán a jeho 

jednotlivé části. Druhá část obsahuje analýzy aktuální situace na trhu. Poslední část 

obsahuje vlastní návrh řešení, kde jsou detailně rozpracovány jednotlivé kroky vedoucí 

k realizaci podnikatelského plánu, je zde provedena finanční analýza, analýza rizik a 

jejich omezení. 

 

Klíčová slova 

podnikatelský plán, analýza trhu, finanční plán, marketingový plán, mateřská školka, 

zaloţení podniku 

 

 

Abstract 

This diploma thesis is a proposal of a business plan to establish private nursery in the 

city of Kuřim. The private nursery will be established as a limited liability company. 

The business plan is based on identified niche market created from insufficient capacity 

of public schools in the city of Kuřim. The thesis consists of three parts. The theoretical 

part defines a business plan and its components. The following part analyzes current 

market situation. The very last part of the thesis suggests step by step solution towards 

business plan realization including financial analysis, risk assessment and risk 

minimizing. 
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business plan, market analysis, financial plan, marketing plan, nursery, setting up a 

business  
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1 ÚVOD 

 

Otázku umístění dítěte do mateřské školky řeší valná většina rodičů mezi druhým a 

třetím rokem ţivota dítěte. V devadesátých letech ovšem došlo ke sníţení porodnosti a 

velké mnoţství státních mateřských škol zaniklo. Zcela vymizely i školní jesle určené 

pro děti od jednoho do tří let věku dítěte. Na druhé straně v devadesátých letech došlo 

k masivní výstavbě rodinných a bytových domů v některých městech, ale občanská 

vybavenost těchto měst zůstala beze změn. Tento případ potkal i město Kuřim, kde 

tudíţ vznikl problém s nedostatečnou kapacitou stávajících státních mateřských škol. Na 

tuto trţní mezeru reaguji zpracováním diplomové práce na téma  Podnikatelský plán pro 

zaloţení soukromého mateřského centra. 

Soukromé školky jsou zakládány jako podnikatelské subjekty, nikoli jako 

příspěvkové organizace zřizované obcemi a městy, a tím pádem se výrazně liší cenou za 

jimi poskytované sluţby. Zatímco ve státních mateřských školách je školné v řádu 

stovek korun, u soukromých mateřských škol se školné pohybuje v rozmezí od 4 000 

Kč do 30 000 Kč. Výše školného je stanovena v závislosti na poskytovaných sluţbách a 

aktivitách vytvářených pro děti. 

Některé soukromé mateřské školy provozují svoji činnost i o víkendech, nabízejí 

noční hlídání, fungují během letních prázdnin a většinou mají v pracovních dnech 

časově pruţnější otevírací dobu.      

Mezi třetím a šestým rokem se dítě nejsnáze učí základním pravidlům lidského 

chování a mezilidských vztahů. Toto vývojové období lze tedy konstruktivně vyuţít 

k tomu, abychom dítěti vštípili základy slušného chování a správné návyky, na jejichţ 

základě pak dokáţe svobodně zaujmout místo ve svém kulturním prostředí.  

Podnikatelský plán je podstatný jak pro stávající podnik z hlediska jeho dalšího 

rozvoje, tak pro nově zaloţený podnik. Pro nově zaloţený podnik je podnikatelský plán 

velmi důleţitým faktorem. Pomáhá podnikateli uspořádat si myšlenky a představy o 

jeho podnikatelském záměru a jeho proveditelnosti.   



 11 

2 VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE A METODY 

PRÁCE 

 

V současné době je povaţováno za naprosto normální, ţe matky zůstávají doma 

s dítětem pouze nejkratší moţnou dobu, a jakmile je to moţné, vrací se zpět do 

pracovního procesu. Většina rodin si nemůţe dovolit přijít o měsíční příjem, který by 

významně ovlivnit rodinný rozpočet. Rozhodující ale nemusí být pouze finanční 

důvody. Běţným trendem dnešní doby je mnohem pozdější odchod matek na mateřskou 

dovolenou z důvodu kariérního růstu a snahy o vybudování silné pracovní pozice 

v podniku. Tato cílová skupina pak nejčastěji vyuţívá sluţeb soukromých školek 

vzhledem k lepší časové flexibilitě soukromých subjektů. Toto není zdaleka jediný 

důvod, proč rodiče vyhledávají soukromé mateřské školky. Soukromé školky poskytují 

širší škálu aktivit pro děti, individuální přístup k dětem vzhledem k velikosti školek a 

většina soukromých školek provozuje svoji činnost i v době letních prázdnin a během 

víkendů. 

V devadesátých letech navíc došlo k uzavření velkého mnoţství státních školek a 

nebo k jejich sloučení. Státní sektor tímto reagoval na pokles počtu narozených dětí a 

zároveň docházelo k úsporným opatřením. V současné době se tudíţ mnohá města 

potýkají s nedostatečnou kapacitou státních mateřských škol a přednostně se přijímají 

pouze děti, které mají rok před povinnou školní docházkou a trvalé bydliště v místě 

provozovny školky. Nebere se zřetel na to, zda má rodina další dítě, se kterým bude 

rodič zůstávat doma, a nebo zda rodič nastupuje zpět do zaměstnání a potřebuje své dítě 

ve školce umístit. Dalším faktorem vedoucím k nedostatečným kapacitám je, ţe zhruba 

čtvrtina rodičů vyuţívá moţnosti ročního odkladu odchodu dítěte do základní školy. 

Všechny tyto faktory vedou k problému s nedostatkem volných míst ve státních 

mateřských školách a rostoucímu počtu dětí v předškolním věku, které nejsou 

z kapacitních důvodů do školek přijímány. 

Nedostatek kapacity ve státních mateřských školách vedl ke vzniku soukromých 

mateřských škol, které vyplnily trţní mezeru mezi nedostatkem míst a počtem 
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nepřijatých dětí v předškolním věku. Tato diplomová práce vychází ze stejných 

předpokladů a zaloţením centra by došlo k navýšení reálné kapacity mateřských škol.   

Cílem je zpracování podnikatelského plánu pro zaloţení soukromého mateřského 

centra a jeho moţný vstup na trh. Půjde o zaloţení soukromého mateřského centra pro 

děti od tří do šesti let věku ve městě Kuřim.  

Mateřské centrum bude zaloţeno na principech Montessori filosofie a bude 

vybaveno Montessori pomůckami. Montessori filosofie je pojmenována podle Marie 

Montessori, která byla první ţenou v Itálii, jeţ absolvovala studium medicíny. 

Pedagogika zaloţená na principech Marie Montessori je vytvořena déle neţ sto let. 

Jedná se o propracovaný vzdělávací systém, který respektuje vývojová období a potřeby 

dítěte. Montessori pedagogika je zaloţena na výukovém materiálu a vytvoření 

vhodného prostředí, které podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu fixovat si 

správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek. Mateřské centrum bude 

vybaveno Montessori pomůckami, které jsou vytvořeny pro jednotlivé okruhy. Tyto 

pomůcky usnadňují pochopení jevů z běţného ţivota a vedou k trvalejšímu uchování 

vědomostí a zkušeností v paměti dítěte.  

Dílčím cílem diplomové práce je zmapování trţního prostředí, na němţ hodlá nový 

podnik uspět. Za tímto účelem byla v práci pouţita řada analytických metod, jako 

SLEPT analýza, analýza bodu zvratu, Porterova analýza, SWOT analýza, analýza 7S 

atd.  

Na základě popsaných analýz je zpracován vhodný podnikatelský záměr. V 

diplomové práci byly vyuţity metody analýzy, indukce, dedukce a srovnávací metody.   

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Studium
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

3.1 Podnikání 

O pojmu podnikání se dá uvaţovat z několika hledisek v rámci vědních oborů: 

Z ekonomického hlediska je podnikání charakterizováno jako skloubení 

ekonomických statků a ekonomických aktivit tak, aby došlo k dynamickému procesu 

tvorby přidané hodnoty. 

Z psychologického hlediska je podnikání motivováno potřebou něco získat, něčeho 

v ţivotě dosáhnout či si splnit sny. Z tohoto hlediska je podnikání prostředkem 

k dosaţení seberealizace a postavení se na vlastní nohy. 

Ze sociologického hlediska je podnikání tvorba blahobytu pro všechny zúčastněné, 

tvorba nových pracovních míst a příleţitostí či hledání správné cesty k efektivnímu 

vyuţití zdrojů. (13, str. 20) 

Obecné rysy podnikání: 

 cílevědomá činnost, 

 iniciativní a kreativní přístupy, 

 organizování a řízení transformačních procesů,  

 praktický přínos, uţitek a přidaná hodnota, 

 převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu, 

 opakování, cyklický proces.  (14, str. 30) 

Lidé začínají nejčastěji podnikat, protoţe: 

 v dnešní době je vysoká nezaměstnanost a pro mnoho lidí je představa 

vlastního podnikání lákavá, 

 jsou si svým vlastním pánem, zodpovídají sami za sebe, 

 rozdělení zisku je zcela v jejich rukách (snaha o zhodnocení vloţeného 

kapitálu), 
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 uspokojují vlastní potřeby – ideálně kdyţ si zvolí obor podnikání, který se 

stane jejich koníčkem, 

 podnikání můţe představovat jak hlavní náplň dne, tak jen doplňkovou 

činnost při zaměstnání, 

 se stávají pány svého času, sami si stanovují termíny a jejich zpětnou 

kontrolu. 

3.2 Podnikatel 

„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

ţivnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosaţení zisku, je povaţován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely 

ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele povaţuje také kaţdá osoba, 

která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či 

při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na 

účet podnikatele.“
1
 

3.3 Právní formy podnikání 

Podnikatelská činnost podléhá legislativě, která reguluje kaţdý aspekt podnikání 

v České republice. V České republice v letošním roce došlo k rozsáhlým změnám, které 

mají velký vliv na podnikání. K 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník a 

zákon o obchodních korporacích a došlo tak k nahrazení občanského zákoníku, resp. 

obchodního zákoníku. Podnikání se dále řídí ţivnostenským zákoníkem a další 

doprovodnou legislativou, jako jsou daňové zákony apod.  Prvním předpokladem pro 

efektivní podnikání je rozhodnutí o vhodném typu právní formy podnikání. Právní 

forma podnikání s sebou přináší rozdílné ekonomické, právní a daňové důsledky pro 

kaţdý podnik. Hlavní rozdíly mezi různými formami se týkají zejména osobního ručení 

majitelů, zdanění, nákladů na zaloţení podniku, ale i image. 

Je třeba zváţit jistá kritéria pro správnou volbu právní formy: 

                                                 
1
 § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast4h1.aspx#par1963
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 výše kapitálu (vlastního i cizího), 

 obtíţnost zaloţení podniku, 

 samostatné podnikání nebo podnikání se společníky, 

 zastupování podnikatelského subjektu navenek,  

 ručení za závazky podniku, 

 právní regulaci podnikatelské činnosti,  

 flexibilitu právní formy aj. (13, str. 13) 

Na základě české legislativy připouští obchodní zákoník dvě právní formy 

podnikání, a to podnikání fyzických osob a podnikání právnických osob. 

3.3.1 Podnikání fyzických osob 

Nový občanský zákoník povaţuje za podnikatele: 

 „Za podnikatele se povaţuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 podnikatelem je osoba, která má k podnikání ţivnostenské nebo jiné 

oprávnění podle jiného zákona.“
2
 

„Všeobecnými podmínkami provozování ţivnosti fyzickými osobami, jsou: 

 dosaţení věku 18 let, 

 způsobilost k právním úkonům, 

 bezúhonnost.“
3
 

„Ţivnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených ţivnostenským 

zákonem.“
4
 

„Ţivnosti dělíme na: 

 ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány 

na základě ohlášení, 

 koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese.“
5
 

                                                 
2
 § 421 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

3
 § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání 

4
 § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání 

5
 § 9 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání 
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3.3.2 Obchodní korporace 

Obchodními korporacemi se dle nového zákona rozumí obchodní společnosti a 

druţstva. Obchodní společností dle zákona o obchodních korporacích můţe být: 

 společnost s ručením omezeným, 

 akciová společnost, 

 komanditní společnost, 

 veřejná obchodní společnost. 

Vzhledem k potřebám této diplomové práce je popisována pouze společnost s ručením 

omezeným.  

3.3.3 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem společnosti v České 

republice. Pro zaloţení je nutno vyhotovit buď společenskou smlouvu, nebo 

zakladatelskou listinu formou notářského zápisu. Zákon o obchodních korporacích 

vypouští omezení počtu společníků ve společnosti s ručením omezeným a dále omezení 

maximálního počtu společností, kde můţe být jedna fyzická osoba jediným 

společníkem, tak jak tomu bylo dříve v obchodním zákoníku. Společnost musí být za 

svým názvem označena „společnost s ručením omezeným“ nebo „spol. s.r.o.“, případně 

postačí jen „s.r.o.“. Zaloţení společnosti s ručením omezeným je nyní moţné 

s minimálním základním kapitálem ve výši jedné koruny, coţ by mělo mít za následek 

zjednodušení vstupu do podnikání. Maximální výše vkladu není stanovena. Vklady 

společníků mohou mít peněţní i nepeněţní formu. „Společnost s ručením omezeným je 

společnost, za jejíţ dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili 

vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli 

věřitelem vyzváni k plnění.“
6
 

Zákon o obchodních korporacích zároveň nutí podnikatele ke zvýšené 

odpovědnosti členů statutárních orgánů vůči obchodním korporacím. „Soud můţe na 

                                                 
6
 § 132 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
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návrh insolvenčního správce nebo věřitele obchodní korporace rozhodnout, ţe člen nebo 

bývalý člen jejího statutárního orgánu ručí za splnění jejích povinností, jestliţe 

a) bylo rozhodnuto, ţe obchodní korporace je v úpadku, a 

b) člen nebo bývalý člen statutárního orgánu obchodní korporace věděli nebo měli a 

mohli vědět, ţe je obchodní korporace v hrozícím úpadku podle jiného právního 

předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše 

potřebné a rozumně předpokladatelné.“
7
 

„V průběhu insolvenčního řízení insolvenční soud i bez návrhu rozhodne, ţe z 

důvodů podle § 64 člen statutárního orgánu upadnuvší obchodní korporace, který byl ve 

funkci v době vydání rozhodnutí o úpadku nebo po něm, nesmí po dobu 3 let od právní 

moci rozhodnutí o vyloučení vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoli 

obchodní korporace nebo být osobou v obdobném postavení. To platí obdobně o tom, 

kdo v době vydání rozhodnutí o úpadku členem statutárního orgánu obchodní korporace 

nebo osobou v obdobném postavení jiţ nebyl, ale jehoţ dosavadní jednání k úpadku 

obchodní korporace zřejmě přispělo.“
8
 

Orgány společnosti: 

 jednatelé – plní funkci statutárního orgánu, jednatele volí valná hromada a 

jednotliví jednatelé mají oprávnění k obchodnímu vedení podniku,  

 valná hromada – je nejvyšším orgánem společnosti, musí být svolána 

minimálně jednou ročně, rozhoduje o důleţitých otázkách týkajících se 

podniku, 

 dozorčí rada – není povinně zřizovaným orgánem, musí mít minimálně tři 

členy, ale jejími členy nemůţou být jednatelé, má za úkol kontrolovat 

obchodní a účetní knihy. 

Pro zaloţení společnosti s ručením omezeným je potřeba projít následujícími kroky:  

 „uzavření společenské smlouvy / zakladatelské listiny (v případě jednoho 

jednatele) formou notářského zápisu, 

 sloţení základního jmění společnosti nebo jeho části, 

                                                 
7
 § 68 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

8
 § 63 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchodni-korporace/cast1h1.aspx#par64
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 získání ţivnostenských oprávnění, 

 zápis společnosti do obchodního rejstříku, 

 registrace společnosti u finančního úřadu.“ (20) 

 

Sepsání a podpis společenské smlouvy 

Společnost s ručením omezeným je zaloţena sepsáním a podepsáním společenské 

smlouvy formou notářského zápisu. Dle zákona o obchodních korporacích musí 

obsahovat: 

 „název společnosti,  

 předmět podnikání nebo činnosti společnosti, 

 určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla, 

 určení druhů podílů kaţdého společníka a práv a povinností s nimi spojených, 

dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů, 

 výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly, 

 výši základního kapitálu, 

 počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.“
9
 

Získání ţivnostenských listů 

Aby mohla právnická osoba provozovat svoji činnost, musí získat ţivnostenský list od 

příslušného ţivnostenského úřadu, který má na jeho vydání 15 dnů. 

Mezi závazné náleţitosti ohlášení patří: 

 „obchodní jméno a sídlo společnosti,  

 identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, 

 předmět podnikání,  

 datum zahájení provozování ţivnosti,  

 provozovnu, ve které bude podnikání zahájeno aj.“ 
10

 

 

                                                 
9
 § 146 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

10
 § 45, odst. 3. Zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání 
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Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku 

Návrh na zápis podepsaný všemi jednateli (podpisy musí být ověřeny) se podá na 

rejstříkový soud včetně všech příloh (výpis z rejstříku trestů, doklady o odborné 

způsobilosti, doklad o zaplacení správního poplatku aj.). 

 

Zápis do obchodního rejstříku 

Rejstříkový soud vyhotoví rozhodnutí o zápisu, které zašle do sídla podniku, a tím 

teprve vznikne společnost s ručením omezeným. Od tohoto dne má společnost 

povinnost vést účetnictví.    

Registrace u finančního úřadu 

Společnost, která právě nově vznikla, se musí zaregistrovat u místního finančního 

úřadu. (20) 

3.4 Podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

podstatné vnější i vnitřní faktory, související se zaloţením nového podniku. Obsahuje 

odpovědi na otázky: 

 kde jsem,  

 kam jdu,  

 jak se tam dostanu. 

Potenciální investoři, dodavatelé, ale i zákazníci budou podnikatelský plán nejen 

vyţadovat, ale na jeho předloţení budou přímo trvat.“ (3, str. 108) 

Podnikateli umoţňuje srovnání podnikatelského plánu s realitou a v případě, ţe se 

liší, tak mu pomoct identifikovat proč se liší a do jaké míry. Podnikatel si na základě 

plánu udělá představu o počátečních výdajích a provozním kapitálu. (5, str. 13) 
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„Podnikatelský plán musí být: 

 srozumitelný,  

 stručný, 

 logický,  

 pravdivý, 

a doloţte svá slova čísly všude tam, kde je to moţné.“(1, str. 4) 

3.4.1 Schéma podnikatelského plánu 

Zpracování podnikatelského plánu musí být natolik komplexní, aby kaţdý, kdo si jej 

přečte, dostal ucelený a pochopitelný obraz o tom, jak bude nové podnikání vypadat a 

jakým směrem se bude ubírat. Zároveň pomůţe tvorba podnikatelského plánu 

samotnému podnikateli, aby si ujasnil své představy o chodu a cílech svého podnikání.  

Schéma zahrnuje titulní stranu, exekutivní souhrn, analýzu odvětví, popis podniku, 

výrobní/obchodní plán, marketingový plán, organizační plán, hodnocení rizik, finanční 

plán a přílohy. (3, str. 111) 

Titulní strana - podává stručný výklad o obsahu podnikatelského plánu. Je na ní 

uvedeno: 

 název a sídlo podniku,  

 jméno podnikatele/podnikatelů a spojení na ně, 

 popis podniku a druh podnikání, 

 částku potřebnou k financování a její strukturu, 

 prohlášení o důvěrnosti zprávy. 

 

Exekutivní souhrn - tato část ze schématu se zpracovává aţ na samotný závěr, aţ po 

sestavení uceleného podnikatelského plánu. Má za úkol oslovit potenciální investory, 

aby se naším podnikatelským plánem zaobírali aţ do konce. Měl by být výstiţný a 

přehledně poukázat na povahu podnikání, rozsah financování či trţní potenciál.   
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Analýza odvětví – podnik zařadíme do příslušného odvětví a vyhodnotíme jeho 

schopnost konkurovat stávajícím podnikům: 

 Vyhlídky do budoucna a vývojové trendy,  

 analýza konkurence, 

 segmentace trhu,  

 předpověď budoucího vývoje odvětví. 

Popis podniku – obsahuje podrobný popis podniku pro investora, popis velikosti a 

záběru podnikání:  

 Výrobek/výrobky 

 sluţba/sluţby, 

 velikost podniku,  

 kancelářské vybavení a personál, 

 průprava podnikatele. 

Výrobní plán / obchodní plán – výrobní plán pro výrobní podniky a obchodní plán pro 

podniky poskytující sluţby: 

 Výrobní proces (objemy subdodávek), 

 závod, 

 stroje a zařízení, 

 jména dodavatelů surovin. 

Marketingový plán – stanovuje, jak budou výrobky či sluţby oceňovány, 

distribuovány a propagovány: 

 Ceny 

 distribuce, 

 propagace,  

 odhad odbytu výrobku,  

 kontrolní opatření.  
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Organizační plán – zahrnuje schéma organizační struktury podniku, ze kterého 

vyplývá přístup k odpovědnosti, rozdělení úkolů atd.: 

 Forma vlastnictví,  

 společníci nebo hlavní akcionáři,  

 pravomoci šéfů,  

 průprava manaţerského týmu,  

 úkoly a zodpovědnost členů vedení.  

Hodnocení rizik – podnikatel musí znát rizika, která mohou vstupovat do jeho 

podnikání: 

 Hodnocení slabých stránek podniku,  

 nová technologie,  

 plány pro nepředvídatelné okolnosti. 

Finanční plán  – popisuje mnoţství peněţních prostředků v podniku a poukazuje na to 

jak je podnikatelský plán proveditelný: 

 Odhad výkazu příjmů a ztrát,  

 odhady hotovostních toků,  

 odhad bilance,  

 bilanční analýza,  

 zdroje a pouţití prostředků. 

Přílohy – veškeré informativní materiály, které není vhodné členit do textu: 

 Podpůrná dokumentace,  

 korespondence. 

3.4.2 Poţadavky na podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán by měl splňovat určité poţadavky, a to: 

 být stručný a přehledný,  

 být jednoduchý, 

 demonstrovat výhody produktu či sluţby pro uţivatele, resp. zákazníka, 
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 orientovat se na budoucnost,  

 být co nejvěrohodnější a realistický, 

 nebýt příliš optimistický z hlediska trţního potenciálu,  

 nebýt ani příliš pesimistický,  

 nezakrývat slabá místa a rizika projektu,  

 upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky podniku a 

kompetenci manaţerského týmu,  

 prokázat schopnosti podniku hradit úroky a splátky, 

 získat zpět vynaloţený kapitál, 

 být zpracován kvalitně i po formální stránce.“ (2, str. 309) 

3.5 Analýza trhu 

Marketingová analýza trhu a z ní vycházející marketingová strategie jsou nedílnou 

součástí kaţdého podnikatelského plánu. Pro strukturovanější provádění analýzy 

odlišíme analýzy vnitřních a vnějších podmínek. (5, str. 47) 

Do analýzy vnějšího prostředí zahrnujeme: 

 SLEPT analýzu, 

 Porterův model pěti sil. 

Do analýzy vnitřního prostředí zahrnujeme:  

 Model 7S, 

 4P marketingového mixu. 

3.5.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza je analýzou sociálně-kulturního, legislativního, ekonomického, 

politicko-právního a technologického prostředí. Pomáhá vyhodnotit případné dopady 

změn na podnikatelský plán z těchto pěti oblastí. 
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Sociální prostředí 

V rámci této analýzy se zaměřujeme na demografické charakteristiky (velikost 

populace, věková struktura obyvatelstva, etnická stránka, pracovní preference aj.), 

charakteristiky trhu práce (míra nezaměstnanosti, výše průměrných příjmů) a sociálně-

kulturní aspekty (ţivotní úroveň obyvatelstva, populační politika aj.). (22) 

Legislativní prostředí 

Analýza legislativního prostředí nám umoţňuje prostudování zákonů a předpisů, které 

se váţí k oblasti našeho podnikání. Zahrnuje zejména různé oblasti práva, daňové 

zákony, právní předpisy, deregulační opatření, legislativní omezení, právní úpravu 

pracovních podmínek, ale i funkčnost soudů, vymahatelnost práv či autorská práva. (22) 

Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí je důleţité jak pro odhad ceny pracovní síly, tak pro odhad cen 

zboţí a sluţeb. Mezi základní hodnotící faktory ekonomického prostředí patří míra 

inflace, výše úrokových sazeb, obchodní deficit nebo přebytek, rozpočtový deficit nebo 

přebytek, výše HDP a jeho vývoj, měnová stabilita aj. Dalšími faktory jsou výše a vývoj 

daňových sazeb, cla a daňová zatíţení. Velmi podstatný je i přístup k finančním 

zdrojům – náklady na půjčky, bankovní systém a dostupnost úvěrů. (22) 

Politické prostředí 

Politické prostředí poukazuje celkově na stabilitu politického dění v zemi. Záleţí na 

formě a stabilitě vlády, klíčových orgánech a úřadech a politické straně (stranách), která 

je momentálně u moci. Podstatný je i postoj vlády vůči privátním a zahraničním 

investicím, vůči privátnímu sektoru a podnikání. (22) 

Technologické prostředí 

Analýza technologického prostředí zahrnuje nové vynálezy a objevy, rychlost realizace 

nových technologií, výši výdajů na výzkum, podporu vlády v oblasti výzkumu a 

obecnou technologickou úroveň. Spadá sem i oblast průmyslové ochrany – patenty a 

částečně i ekologie. (22) 
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3.5.2 Porterův model pěti sil 

Jde o model pro zkoumání konkurentů našeho podniku, ať jiţ potenciálních nebo reálně 

existujících. Tyto konkurenční síly na nás vyvíjejí tlaky a určují rivalitu trhu. Jde o střet 

čtyř základních sil – konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty. (5, str. 49) 

Vnitřní konkurence 

Analýza oborové konkurence je základní kategorií při mapování rivality mezi 

existujícími podniky. Jde o vytipování konkurence ve stejné oblasti podnikání, v níţ 

naše firma hodlá podnikat. Sleduje se cena, produkt, slabé a silné stránky i 

marketingové strategie uplatňované konkurenty. (5, str. 49) 

Nová konkurence 

Jde o konkurenci, která na náš trh vstupuje nebo hodlá vstoupit a konkurovat nám. 

Zjištění toho rizika není jednoduché a opírá se většinou pouze o naše odhady. Musíme 

tedy pouze posuzovat riziko budoucího zahušťování trţní niky, kterou hodláme zaplnit 

my. (5, str. 49)  

Smluvní síla odběratelů 

Není moţné spoléhat se pouze na malou skupinu odběratelů nebo dokonce pouze na 

jednoho odběratele. V takovém případě by měl odběratel velmi silnou vyjednávací 

pozici  a mohl by vyţadovat výrazné sníţení ceny. Proto je velká snaha o co 

nejdiferencovanější produkt či sluţbu, aby zákazníka nelákala k odchodu ke 

konkurenci. (5, str. 50) 

Smluvní síla dodavatelů 

Stejně jako v případě smluvní síly odběratelů i malé mnoţství dodavatelů vytváří 

prostředí pro tlak na cenu, termíny dodávek apod. (5, str. 50)  
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Riziko konkurence substitutů 

Plyne z ohroţení našich produktů či sluţeb na trhu jinými. Tyto produkty či sluţby 

zcela nahrazují námi nabízené produkty, a proto je velká snaha o co největší odlišení od 

konkurence. (5, str. 50) 

3.5.3 Model 7S 

Model nabízí zkoumání podniku na základě sedmi základních vnitřních oblastí. Hlavní 

faktory úspěchu jsou strategie podniku, struktura podniku, spolupracovníci, schopnosti, 

styl manaţerské práce, systémy a jako poslední sdílené hodnoty podniku (kultura). (5, 

str. 51) 

Strategie podniku 

Strategie podniku se vyvíjí především z celkové vize podniku a představ majitelů, 

jakým směrem by se měl podnik ubírat. Strategie by měla být patrná i z konkrétního 

poslání podniku. (12, str. 34) 

Organizační struktura podniku 

Organizační strukturu dělíme do jednotlivých skupin:  

 liniová struktura,  

 funkcionální struktura,  

 liniově štábní struktura,  

 divizionální struktura,  

 maticové organizační struktury. (10, str. 15-17) 

Struktury jsou seřazeny od nejjednodušší po nejsloţitější, přičemţ zásadní roli hraje 

rozdělení úkolů, kompetencí a pravomocí.  

Informační systémy 

Pod pojmem informační systémy rozumíme všechny informační procedury, které v 

organizaci probíhají. Jedná se o procedury formální, ale i neformální. (10, str. 20) 
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Styl řízení 

Nejčastější typologií stylu vedení je povaţováno členění na styl autoritativní, 

demokratický a liberální. Je vyjádřením toho, jak vedení podniku přistupuje k řízení 

podniku a řešení problémů, které se vyskytují. (10, str. 20)  

Spolupracovníci 

Kaţdý úspěšný manaţer by měl umět adekvátně jednat se svými spolupracovníky, měl 

by je vést ke společným cílům a motivovat je k lepším výsledkům. Spolupracovníci jsou 

totiţ hlavním zdrojem produktivity a zvyšování výkonu podniku, ale zároveň jsou i 

hlavním provozním rizikem (v případě jejich selhání). (12, str. 42-43) 

Schopnosti 

V kaţdém podniku by měl vznikat tlak na rozvoj kvalifikace personálu a celkově ke 

zvyšování gramotnosti personálu v různých ohledech. Dále se jedná o schopnost 

dosahovat rychlých změn v podniku, rychle se adaptovat v případě potřeby a pruţně 

reagovat na změny. (12, str. 44) 

Sdílené hodnoty 

 „Sdílené hodnoty, neboli kultura firmy, je souhrn představ, mýtů a přístupů a hodnot 

všeobecně sdílených ve firmě a relativně dlouhodobě udrţovaných.“ (12, str. 45) 

3.5.4 SWOT analýza 

„SWOT analýza je nejčastěji pouţívaným nástrojem. Jde o obecný analytický rámec a 

postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu silných a slabých 

stránek podniku, a dále z pohledu příleţitostí a hrozeb, kterým bude podnik vystaven. 

Silné a slabé stránky jsou interními faktory – můţeme je ovlivňovat a mít nad nimi 

kontrolu. Zatímco příleţitosti a hrozby jsou externími vlivy a těm se můţeme pouze 

přizpůsobovat, nikoli je ovlivnit.“ (5, str. 48) 
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„Výsledky této analýzy ovlivňují zásadním způsobem další rozhodovací procesy 

spojené s řízením marketingové činnosti – stanovení cílů, rozmístění zdrojů a 

kaţdodenní činnost podniku.“ (4, str. 49) 

Příklady silných a slabých stránek a dále příklady příleţitostí a hrozeb (6, str. 97-

99): 

Silné stránky 

 vedoucí pozice na trhu, 

 rozsáhlý sortiment produktů či sluţeb,  

 vyplnění trţní niky aj.  

Slabé stránky 

 nedostatek finančních prostředků, 

 vysoké náklady pro vstup na trh,  

 nedostatečná propagace aj. 

Příleţitosti 

 zlepšující se podmínky hospodářské situace, 

 vývoj trhu,  

 demografické změny aj. 

Hrozby 

 vstup nového konkurenta,  

 hrozba substitutu,  

 státní regulace aj. 

3.6 Marketingový plán 

„Marketingový plán je vlastně strategickým plánem podniku, který naznačuje, jakým 

způsobem se podnik hodlá prosadit na trhu proti konkurenci. Plán můţe zohledňovat 

rozdílný marketing pro období vstupu na trh a jeho zavádění se na trhu a následně 

marketing pro úspěšné fungování jiţ zaběhlého podniku na příslušném trhu z 

dlouhodobého hlediska. Naplnění obou úloh můţe vyuţívat odlišné marketingové 
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nástroje, které jsou definované v rámci návrhu marketingového mixu 4 P (product, 

price, promotion, placement). Pro řadu nejenom malých podnikatelů je stále tím 

nejlepším uchopitelným přístupem pro formulování strategie jejich podniku.“ (5, str. 82) 

3.6.1 Produkt 

Produkt či sluţba je velmi významným prvkem marketingového mixu. Tvoří jádro 

marketingu a propagace – skutečně to, co zákazník nakupuje a uspokojuje tím své 

potřeby. V současné době probíhá velká snaha o co největší odlišení se od konkurence, 

tzv. diferenciace produktu.  

3.6.2 Cena 

„Cena je jediným prvkem marketingového mixu, který je zdrojem příjmů, protoţe 

ostatní prvky produkují pouze náklady. Z tohoto pohledu je tento prvek kriticky 

důleţitý.“ (7, str. 34) Tvorba ceny produktu či sluţby je strategickým úkolem pro 

jakýkoli podnik na světě, protoţe musí být vytvořena tak, aby podnik generoval zisk a 

zároveň byl zákazník ochoten zaplatit její výši.   

3.6.3 Místo 

Distribuce je třetím prvkem marketingového mixu, za synonymum se dá povaţovat i 

prodej, distribuční kanály či odbytové cesty. V podstatě nám udává, kde a jak bude 

produkt či sluţba prodávána, jaká bude distribuční síť (od producenta ke konečnému 

spotřebiteli, nebo přes mezičlánek), prodejní sortiment, zásobování a doprava.  

3.6.4 Propagace  

Propagace je posledním z výše uvedených prvků marketingového mixu. Úkolem 

propagace je to, aby se vhodnou cestou potenciální zákazníci o produktu či sluţbě 

dozvěděli, vyvolala v nich potřebu produkt či sluţbu vlastnit  a přesvědčila je o 

výhodnosti koupě. Propagace je realizována prvky komunikačního mixu, kterými jsou 

reklama, public relations, podpora prodeje, osobní prodej a internet. U sluţeb vzhledem 

k jejich nehmotné povaze je obtíţné vyuţít některých forem propagace, jako jsou např. 

vzorky.  
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3.7 Analýza bodu zvratu 

Abychom mohli stanovit objem výroby, potřebujeme rozdělit náklady na fixní a 

variabilní. Takový stav objemu výroby, při kterém se rovnají trţby a celkové náklady 

nazýváme bodem zvratu (BEP – Break Even Point). Je to stav, kdy podnik negeneruje 

zisk, ale zároveň není ani ve ztrátě, tzv. vykazuje nulový výsledek hospodaření. (9, str. 

92) 

Výpočet bodu zvratu:  

P*Q = FN + VN*Q 

Q ..........................bod zvratu, objem prodeje  

FN ........................fixní náklady  

P ............................jednotková cena  

VN ........................variabilní náklady na jednotku 

3.8 Zdroje financování 

Kaţdé podnikání vyţaduje na začátku své existence nějaký počáteční kapitál jako zdroj 

peněţních prostředků, který bude zaštiťovat rozjezd podniku. Zdroje financování 

podniku stojí na straně pasiv v rozvaze a prvotně je dělíme podle způsobu získání 

tohoto kapitálu na: 

 vlastní zdroje financování,  

 cizí zdroj financování.  

3.8.1 Vnitřní zdroje financování 

Vnitřní zdroje financování jsou tzv. interními zdroji a podnik je získává na základě 

vlastní vnitřní činnosti podniku. Představují výši vkladů vlastníků do začátku podnikání 

a hospodářských výsledků, které podnik vytvořil svojí činností. Tyto kladné 

hospodářské výsledky by měl podnikatel zadrţet v podniku a pouţít je k dalšímu rozvoji 

podnikání, zejména k investování. Mezi vnitřní zdroje řadíme (5, str. 131): 
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 zisk – je nejpodstatnějším zdrojem vlastního financování. Zisk po zdanění, 

který podnik nepouţije na vyplacení podílů na zisku nebo na tvorbu fondů ze 

zisku, zůstává v podniku a můţe být pouţit na financování potřeb podniku. 

(8, s. 195) 

 odpisy – jsou peněţním vyjádřením opotřebování dlouhodobého majetku. 

Účtují se do nákladů a jsou plně daňově uznatelné. Odpisy tedy sniţují zisk 

před zdaněním, coţ vede ke sníţení odváděné daně a tím pádem ke sníţení 

výdajů.  

 ostatní vlastní zdroje financování – do tohoto zdroje řadíme např. prodej 

nevyuţitého majetku podniku.  

3.8.2 Vnější zdroje financování 

Vnější zdroje financování jsou tzn. externími zdroji a podnik je získává zvenčí. 

Představují výši závazků podniku vůči ostatním osobám, které se spolupodílejí na 

podnikání. Jedná se o bankovní instituce, dodavatele, individuální investory a další 

osoby, které podniku zapůjčili na určitou dobu peněţní prostředky. (5, str. 131) Mezi 

vnější zdroje řadíme: 

 bankovní úvěry – banky poskytují úvěry ve formě dlouhodobého úvěru 

(investiční úvěr, hypoteční úvěr) nebo krátkodobého úvěru (kontokorentní 

úvěr, lombardní úvěr aj). Banky si za vypůjčení peněţních prostředků účtují 

úrok, který musí dluţník splatit společně s vypůjčenou jistinou. (5, str. 184) 

 obchodní úvěry – se dělí podle toho, kdo je poskytuje – dodavatelské nebo 

odběratelské. U dodavatelského jde o odklad platby za dodávku, kdeţto u 

odběratelského jde o přijímání záloh od odběratelů. (8, str. 197) 

 leasing – leasing umoţňuje podniku uţívat movité věci bez pouţití 

finančních prostředků a přitom poplatky za uţívání jsou daňově uznatelným 

nákladem. Leasing dělíme na finanční a provozní. U finančního leasingu si 

podnik pořizuje dlouhodobý majetek (např. osobní automobil) formou nájmu 

s cílem jeho odkoupení ve chvíli skončení doby pronájmu. Zatímco provozní 

leasing umoţňuje podniku vyřešit momentální potřebu pouţití (např. půjčení 

stroje) majetku, pro který by podnik nenašel vyuţití při jeho zakoupení. 
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Předmět tak zůstává ve vlastnictví pronajímatele (leasingové společnosti). (5, 

str. 186)  

 bezúročná půjčka – je jedním z moţných řešení v případě nedostatku 

peněţních prostředků. Jde o poskytnutí vkladu ze strany společníků, ale 

zároveň nejde o navýšení základního kapitálu. 

3.9 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza na základě poměrových ukazatelů je nejrozšířenější metodou finanční analýzy. 

Tato analýza vzniká jako podíl dvou absolutních hodnot, které jsou sestavené v rozvaze, 

výkazu zisku a ztrát, případně cash-flow. Zjištěné proměnné se porovnávají v čase za 

analyzované období. Jsou vypovídající informací pro bankovní instituce nebo jiné 

poskytovatele peněţních prostředků, kteří se na základě provedené analýzy mohou 

rozhodovat o investování do podniku. Nejvýznamnější z ukazatelů popisuji níţe v textu. 

(5, str. 162) 

3.9.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability (jinak také výnosnosti nebo ziskovosti) poměřují kladný výsledek 

hospodaření s výši zdrojů podniku, kterých bylo pouţito, aby bylo dosaţeno zisku. Jsou 

povaţovány za nejlepší hodnotitele pro zmíněné peněţní instituce (investory), kteří 

zvaţují investici svého kapitálu do podnikání. Informují totiţ, jak bude investovaný 

kapitál zhodnocen.   

Nejčastěji pouţívanými ukazateli rentability jsou: 

Rentabilita celkového vloţeného kapitálu  

Měření rentability celkového vloţeného kapitálu ROA (return on assets) nebo ROI 

(return on investments) vyjadřuje celkovou efektivnost firmy, její výdělečnou schopnost 

a také produkční sílu. (11, str. 53) 

ROA = zisk / celkový vloţený kapitál 
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Rentabilita celkového investovaného kapitálu  

Z ukazatele ROA lze odvodit ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu 

(return on capital employed).  

ROCE = zisk / (dlouhodobé dluhy + vlastní kapitál) 

Jde o ukazatel, který vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv společnosti 

financovaných vlastním i cizím (bankovní úvěry) dlouhodobým kapitálem, doslova 

poukazuje na efektivnost hospodaření společnosti. (11, str. 53-54)  

Rentabilita vlastního kapitálu  

Měření rentability vlastního kapitálu (return on equity) vyjadřuje výnosnost kapitálu 

vloţeného do podnikání a projevuje se v něm i efekt zadluţení. Počítá se jako podíl 

zisku po zdanění a vlastního kapitálu. (11, str. 54) 

ROE = zisk / vlastní kapitál 

3.9.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nám poskytují informace o tom, jak efektivně ve firmě hospodaříme 

se svými aktivy (majetkem, pohledávkami, zásobami aj.). Měří schopnost vyuţívat 

investované finanční prostředky a měří, jaký vliv má hospodaření s finančními 

prostředky na výnosnost a likviditu. (11, str. 60) 

Nejčastěji se můţeme setkat s následujícími ukazateli:  

Obrat celkových aktiv  

Ukazatel obratu celkových aktiv bývá označován jako produktivita celkového 

vloţeného kapitálu. Obrat celkových aktiv je vyjádřen poměrem trţeb k celkovému 

vloţenému kapitálu. Měří efektivnost vyuţití veškerých aktiv v podniku. (11, str. 60-61)  

Obrat celkových aktiv = trţby / celková aktiva 
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Obrat stálých aktiv  

Jedná se o ukazatele efektivnosti vyuţívání budov, strojů, zařízení, dopravních 

prostředků a ostatního dlouhodobého hmotného investičního majetku. Její případná 

nepříznivá hodnota signalizuje její nízké vyuţití stálých aktiv. Také zároveň upozorňuje 

manaţery, aby omezili firemní investice.  

Obrat stálých aktiv = trţby / stálá aktiva 

Dále se můţeme setkat s ukazateli – obrat zásob, doba obratu zásob, doba obratu 

pohledávek a dobou obratu závazků. (21) 

 

3.9.3 Ukazatele zadluţenosti 

Zadluţenost vyjadřuje skutečnost, ţe podnik pouţívá k financování aktiv cizí zdroje. U 

velkých podniků nepřichází v úvahu, ţe by si podnik financoval veškerá svá aktiva 

pouze z vlastního kapitálu nebo naopak pouze z cizího kapitálu. Pouţití pouze vlastního 

kapitálu by sníţilo celkovou výnosnost vloţeného kapitálu a naopak pouţití pouze 

cizího kapitálu by vedlo k obtíţím při jeho shánění. Tuto variantu zákon ani nepřipouští, 

v kaţdé formě podnikání musí existovat určitá výše vlastního kapitálu. Hlavním úkolem 

analýzy zadluţenosti je hledání optimálního vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem. 

(11, str. 57-58)  

Ukazatel věřitelského rizika  

Celkovou zadluţenost se zjistit ukazatelem věřitelského rizika (debt ratio). Jedná se o 

poměr celkových závazků k celkovým aktivům. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, 

tím vyšší je riziko pro věřitele. (11, str. 57)  

Debt ratio = cizí kapitál / celková aktiva 

Koeficient samofinancování  

Jako další ukazatel se často pouţívá koeficient samofinancování (equity radio), jedná se 

o poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům. Tento ukazatel je doplňujícím údajem 

k ukazateli věřitelského rizika, přičemţ jejich součet by měl dát přibliţně hodnotu 1. 
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Tento ukazatel je povaţován za jeden z nejdůleţitějších poměrových ukazatelů 

zadluţenosti (hodnotící finanční situaci), důleţitá je jeho návaznost na ukazatele 

rentability. (11, str. 59)  

Equity ratio = vlastní kapitál / celková aktiva 

3.10 Hodnocení rizik 

Kaţdý podnikatelský plán v sobě nese určitou míru nejistoty. Touto nejistotou je 

myšleno riziko, ţe reálné výsledky se budou lišit od těch předpokládaných. Z tohoto 

důvodu je potřeba, aby podnikatelský plán obsahoval analýzu těchto rizik. Pokud si je 

podnikatel svých rizik vědom, můţe být připraven na alternativní strategii, která zamezí 

dopadu negativních důsledků moţného vývoje rizikových faktorů. Hodnocení rizik lze 

provádět na různém stupni odbornosti – podle pouţitých analytických nástrojů, podle 

hodnotících kritérií, z pohledu kvality aj. (5, str. 89) 

Hodnocení rizik „řídíme“ ve čtyřech krocích: 

 identifikace rizikových faktorů – promýšlení důvodů a změn, které by 

mohly vést k odchýlení od plánu, 

 kvantifikace rizik – díky vyuţití technik a selského rozumu provedeme 

číselné vyjádření, tj. např. odhad pravděpodobnosti výskytu rizika, 

 plánování krizových scénářů – příprava strategií, plánů a postupů pro 

případ negativního vývoje, 

 monitoring a „řízení“ – je součástí plánu a vyţaduje průběţnou a trvalou 

kontrolu a sledování rizikových faktorů. (5, str. 91-92)  
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4 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ 

SITUACE NA TRHU  

4.1 Analýza trhu 

Na základě analýz popsaných níţe v textu je vyhodnocena současná situace na trhu, na 

který hodlá podnikatelka vstoupit se svým podnikatelským záměrem. Součástí této 

analýzy trhu je SWOT analýza, která je vytvořena na základě SLEPT analýzy 

(makroprostředí) a analýzy 7S firmy McKinsey (mikroprostředí). SWOT analýza 

pomáhá podniku definovat vůdčí strategie a pomáhá včas upozornit na hrozby 

podnikatelského záměru. 

4.1.1 Geografické hledisko 

Pro podnikatelský záměr „Zaloţení soukromého mateřského centra“ bylo zvoleno za 

nejvhodnější lokalitu město Kuřim, leţící nedaleko druhého největšího města ČR Brna. 

Kuřim je vzdálena od Brna přibliţně 15 km a společně spadají pod Jihomoravský kraj. 

V Kuřimi proběhla v letech 1993-1998 masivní výstavba rodinných a bytových domů, 

která přispěla k nárůstu obyvatel města na 10 814 obyvatel.(26) Dále ve městě proběhla 

výstavba několika nákupních zón, zdravotnických zařízení, parkovišť, infrastruktury, 

zvýšila se vytíţenost vlakové a autobusové dopravy, ale kapacita základních i 

mateřských školách zůstala stejná, čímţ vznikla trţní nika na trhu. Další výstavba bude 

probíhat od jara 2014. V plánu je výstavba dalších rodinných domů i bytových jednotek.  

V této lokalitě působí pět státních mateřských škol a jedna soukromá mateřská 

školka. Kapacita těchto zařízení určených pro děti od 3 do 6 let je 375 dětí. Na 

městském úřadě jsem dostala informaci, ţe potenciálních dětí bez umístění ve školkách 

je kolem 480. Proto tato lokalita působí optimisticky z důvodu velkého počtu 

potenciálních klientů. 

V posledních pěti letech došlo k významnému sníţení počtu státních mateřských 

škol v důsledku letitého poklesu porodnosti, který má ovšem v posledních dvou letech 

přesně opačnou tendenci a nastává období porodního boomu. Dále je také problémem, 
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ţe si většina rodin v dnešní době nemůţe dovolit dlouhodobě přijít o jeden příjem z 

rodinného rozpočtu, a proto je velmi malé procento matek, které by vyuţívaly 

rodičovského příspěvku po dobu 3-4 let. Navíc se stále prodluţuje doba odchodu do 

důchodu a většina rodin tudíţ nemá moţnost vyuţití hlídání ze stran prarodičů. 

4.1.2 Demografické hledisko 

Migrace přispívá k omlazování cílové populace. Je to způsobeno tím, ţe největší 

intenzita migrace je vţdy ve věku počátku samostatného bydlení, zakládání rodiny a 

začátku pracovní kariéry, tedy nejčastěji ve věku 25 – 35 let. Druhou věkovou skupinou 

s vysokou intenzitou migrace jsou děti v nejniţším věku (0 – 4), které se stěhují 

společně s rodiči.  

V průběhu devadesátých let docházelo v České republice ke změnám preferencí 

v migraci. Zatímco v 70. a 80. letech rostla středně velká města na úkor venkova, v 90. 

letech měla migrace opačný směr a města ztratily valnou část obyvatelstva ve prospěch 

venkova. Kuřim je přesným příkladem tohoto vývoje.  

Na západním okraji města vyrostla v letech 1993 - 1998 nová městská čtvrť Díly za 

sv. Jánem. Nejčastěji se sem stěhovali lidé, jejichţ předchozí bydliště bylo v Brně. Od 

počátku roku 2001 do konce roku 2007 se počet obyvatel města zvýšil o 1,4 tis. Kuřim 

se stala největším městem okresu a v roce 2007 počet trvale bydlících obyvatel 

překročil 10 tis. obyvatel. (27) 

 

Struktura obyvatel podle pohlaví a věku 

Populace v Kuřimi je mladší neţ populace v České republice i neţ populace ve většině 

měst v ČR. V důsledku vyšší úmrtnosti muţů je průměrný věk muţů niţší neţ průměrný 

věk ţen.  
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Tab. 1: Průměrný věk: srovnání města Kuřim s populací Jihomoravského kraje a ČR 

(27) 

 

  Celkem Muţi Ţeny 

ČR 40,3 38,8 41,8 

Jihomoravský kraj 40,6 38,9 42,2 

Brno - město 41,8 39,9 43,6 

Brno - venkov 40 38,5 41,4 

Kuřim 38,7 37,4 39,9 

Dále uvádím v tabulce č. 2 věkovou strukturu obyvatel v městě Kuřim tříděnou do 

pětiletých věkových skupin. Tato statistika odhaluje nevyrovnanou strukturu, 

s vysokým podílem osob v mladším produktivním věku (25-39 let), tedy ideální stav 

pro námi zvolený obor podnikání. 

Tab. 2: Věková struktura obyvatel Kuřimi k 31.12.2012, zdroj: Městský úřad Kuřim, 

interní databáze 

 

věk 
Absolutní údaje (počet osob) 

celkem muţi ţeny 

0 - 4 697 353 344 

5 - 9 782 406 375 

10 - 14 489 247 243 

15 - 19 587 300 287 

20 - 24 636 327 309 

25 - 29 1099 559 541 

30 - 34 1074 529 545 

35 - 39 820 399 421 

40 - 44 696 363 333 

45 - 49 676 344 332 

50 - 54 620 326 293 

55 - 59 643 294 349 

60 - 64 542 268 274 

65 - 69 457 202 255 

70 - 74 360 153 207 

75 - 79 290 114 176 

80 - 84 248 79 169 

85 - 89 83 31 50 

90+ 15 8 7 

0 - 14 1968 1006 962 

15 - 64 7393 3709 3684 

65+ 1453 587 864 

Celkem 10 814 5302 5512 
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4.2 Analýza oborového okolí 

V rámci této podkapitoly je provedena analýza potenciálních zákazníků, analýza 

konkurence a analýza Porterova modelu pěti sil.   

4.2.1 Potenciální zákazníci a předmět podnikání 

Potenciálními zákazníky „Soukromého mateřského centra Cvrček“ budou rodiče, kteří 

budou mít zájem umístit do školky své dítě ve věku 3-6 let. Předpokladem je, ţe 

mateřské centrum budou vyuţívat rodiče ţijící či pracující ve městě Kuřimi a jeho 

blízkém okolí nebo rodiče, kteří přes město Kuřim projíţdí za prací do Brna. Vzhledem 

k tomu, ţe Mateřské centrum Cvrček je soukromé, předpokládá se, ţe jej budou 

vyuţívat ti rodiče, kterým to bude jejich rodinný rozpočet umoţňovat.  

Mezi charakteristiky této skupiny potenciálních zákazníků patří: 

 Průměrný aţ nadprůměrný rodinný rozpočet, 

 předpoklad středoškolského vzdělání s maturitou a vyššího, 

 vysoké pracovní nasazení, 

 zájem o metodu Montessori. 

Předmětem podnikání na základě ţivnostenského oprávnění bude hlídání dětí ve věkové 

skupině 3-6 let, pořádání rekreačně-vzdělávacích akcí jak pro děti, tak pro dospělé, 

provozování zájmových krouţků, které mohou libovolně navštěvovat i děti, které 

nevyuţívají sluţeb hlídání dětí. Dále bude mateřské centrum nabízet a pořádat kurzy 

Montessori pro rodiče i prarodiče s působností po celé jiţní Moravě a pronajímat 

dětskou hernu pro soukromé akce, jako jsou oslavy narozenin, mikulášská besídka, 

vánoční posezení rodičů s dětmi, atd. 

4.2.2 Analýza konkurence 

Jak jsem jiţ uvedla výše, v městě Kuřim se nachází pět státních mateřských škol a dále 

pouze jedna soukromá mateřská miniškolka, které dohromady pokryjí kapacitu 375 dětí 

z 480 dětí ve věku 3 aţ 6 let, které mají v Kuřimi trvalé bydliště. Další konkurencí by 

mohly být hlídací agentury, které se ale v Kuřimi nevyskytují. Skrytou konkurencí jsou 
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prarodiče či příbuzní a přátelé, kteří jsou ochotni děti hlídat. Rodiče by mohli vyuţívat i 

školky v Brně, kam jezdí za prací. Stále více se začínají rozmáhat ve firmách s velkým 

počtem zaměstnanců firemní školky. Tento druh konkurence je takřka neporazitelný, 

protoţe je dítě v blízkosti svého rodiče, který můţe nejrychlejší cestou reagovat 

v případě potřeby, a navíc jsou tyto firemní školky často finančně zvýhodněny pro 

vlastní zaměstnance. 

Přehled konkurenčních zařízení v Kuřimi: 

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, vznikla 1.12.2002 

sloučením pěti bývalých mateřských škol a dvou školních jeslí v jeden právní subjekt. 

Právní subjekt má pět odloučených pracovišť a jednu ředitelku. Úplata za předškolní 

vzdělávání dítěte v mateřské škole se stanovuje ve výši 500,- Kč na příslušný kalendářní 

měsíc za jedno dítě. Státní školky v Kuřimi pokrývají kapacitu 365 dětí. 

MŠ Brněnská 

Webové stránky:  http://www.mskurim.cz/ 

Adresa:                     Mateřská škola Brněnská 1775, Kuřim 

Otevírací hodiny:      6:00 – 16:30 

Kapacita školky:       84 dětí 

Školné:                      500 Kč včetně stravy 

MŠ Komenského 

Webové stránky:         http://www.mskurim.cz/ 

Adresa:                        Mateřská škola Komenského 1011, Kuřim 

Otevírací hodiny:         6:00 – 16:30 

Kapacita školky:          84 dětí 

Školné:                      500 Kč včetně stravy 

 

 

 

http://www.mskurim.cz/
http://www.mskurim.cz/
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MŠ Zborovská 

Webové stránky:         http://www.mskurim.cz/ 

Adresa:                        Mateřská škola Zborovská 887, Kuřim 

Otevírací hodiny:        6:00 – 16:30 

Kapacita školky:         77 dětí 

Školné:                      500 Kč včetně stravy 

MŠ Jungmannova 

Webové stránky:        http://www.mskurim.cz/ 

Adresa:                   Mateřská škola Jungmannova 885, Kuřim 

Otevírací hodiny:       6:00 – 16:30 

Kapacita školky:        104 dětí 

Školné:                      500 Kč včetně stravy 

MŠ Kpt. Jaroše 

Webové stránky:     http://www.mskurim.cz/ 

Adresa:                     Mateřská škola Kpt. Jaroše 147, Kuřim 

Otevírací hodiny:      7:00 – 16:00 

Kapacita školky:      16 dětí 

Školné:                      500 Kč včetně stravy 

V Kuřimi se dále nachází pouze jedna soukromá mateřská miniškolka s kapacitou deset 

dětí. 

Miniškolka Jůlinka 

Webové stránky:     miniskolkakurim.stranky1.cz 

Adresa:                     Tišnovská 1897, Kuřim 

Otevírací hodiny:      7:00 – 16:00 

Kapacita školky:      10 dětí 

Školné:                     6 900 Kč 

 

 

 

http://www.mskurim.cz/
http://www.mskurim.cz/
http://www.mskurim.cz/
miniskolkakurim.stranky1.cz
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Srovnání s konkurencí 

Hlavní denní náplní bude naše mateřské centrum podobné ostatním místním školkám. 

Stejně jako v ostatních školách bude probíhat výuka anglického jazyka, hry na hudební 

nástroj, kapacitou se centrum Cvrček bude také podobat. 

Výhodou oproti ostatním bude: 

 otevírací doba, která bude minimálně o dvě hodiny delší, neţ má konkurence,  

 individuální přístup ke kaţdému dítěti díky niţšímu počtu dětí – max. 10 dětí 

na jednu učitelku (ve státní školce připadá na jednu učitelku 25 dětí), 

 děti budou rozčleněny podle věkových skupin na různé aktivity, 

 herna, kterou si budou moci pronajmout rodiče dětí, 

 prostorná zahrada. 

4.2.3 Porterova analýza pěti sil 

Vnitřní (konkurenční) rivalita 

Mateřské centrum Cvrček se bude odlišovat od ostatních soukromých mateřských škol 

svým respektujícím přístupem k dětem a výukou podle Montessori filosofie. Dále bude 

v centru Cvrček probíhat moţnost vzdělávání rodičů, pedagogů i široké veřejnosti 

v různých tématech ohledně výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. A také 

budou v centru probíhat víkendové Montessori dílničky. Toto vše bude mateřské 

centrum Cvrček odlišovat od konkurence. Nejbliţší mateřská škola podobného typu se 

nachází v Brně.  

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vzhledem k tomu, ţe ve městě Kuřim počet dětí ve věku 3 aţ 6 let výrazně převyšuje 

poskytovanou kapacitu mateřských škol, je riziko vzniku nového konkurenta velmi 

vysoké. Jedinou výraznější bariérou vstupu nového konkurenta na trh můţe být 

nedostatek peněţních zdrojů pro zaloţení a zajištění chodu školky, popřípadě nevhodně 

zvolený prostor. Finanční bariéru by mohl nový konkurent sníţit v případě, ţe by 

vlastnil budovu, kde by školku provozoval, ale s jinou úsporou se počítat nedá. Finanční 

bariéra zamezující vstupu nového konkurenta na trh by se dala odhadovat na minimálně 
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400.000 Kč za provoz v prvním čtvrtletí.  

Hrozba substitutů 

V předchozím textu jsem jiţ uvedla, ţe ve městě Kuřim je problém s malou kapacitou 

školek. Rodiče tedy řeší problém s umístěním svých dětí ve školkách, a proto mohou 

vyuţívat i jiných forem hlídání. V odstavci analýza konkurence je uvedeno, ţe skrytou 

formou konkurence by mohli být prarodiče či příbuzní, ale tuto moţnost nebudou mít 

zdaleka všechny rodiny, protoţe průměrný věk odchodu zaměstnanců do důchodu se 

stále zvyšuje. Další konkurencí by mohly být hlídací agentury, které se ale v Kuřimi 

nevyskytují. Substitutem by se mohla stát i paní na hlídání, kterou by mohli rodiče platit 

na černo, a proto by byla také skrytou konkurencí. Pokud ale uvaţujeme, ţe by si paní 

na hlídání nechala zaplatit 50Kč/hodinu (coţ povaţujeme za nejniţší moţnou mzdu) a 

hlídala 9 hodin denně, tak by za její sluţby rodiče zaplatili přibliţně 9 500 Kč měsíčně 

bez stravy. Náklady jsou tudíţ vyšší neţ výše školného v soukromé mateřské školce.  

Vyjednávací síla odběratelů 

Jedinými odběrateli našich sluţeb budou naši zákazníci, a tudíţ bude jejich vyjednávací 

síla poměrně vysoká v určitém směru. Z hlediska cen je vyjednávací síla téměř mizivá, 

neboť cena je určena náklady a navíc se snaţíme o zachování  stejné cenové relace, jako 

má konkurence. Z hlediska kvality poskytovaných sluţeb bude vyjednávací síla 

výrazná, protoţe samotné MC bude mít snahu o naslouchání potřeb svých zákazníků a 

tím bude docházet k ovlivnění nabídky poskytovaných sluţeb. MC musí poskytovat 

vysokou kvalitu sluţeb za akceptovatelnou cenu pro zákazníky, kterých je ale velké 

mnoţství, díky nedostačující kapacitě státních mateřských škol ve městě Kuřim.    

Vyjednávací síla dodavatelů 

V dnešní době se vyjednávací síla dodavatelů celkově zmenšila oproti dobám minulým. 

Na trhu je zastoupeno velké mnoţství konkurenčních firem, které jsou schopné dodávat 

substituovatelné výrobky i sluţby. Co se týče vybavenosti jednotlivých tříd dodavateli, 

je jejich vyjednávací síla minimální. Navíc je dnes běţnou praxí nechat si zpracovat 

několik cenových nabídek od různých firem např. na vybavení tříd nábytkem a po 

vyhodnocení nabídek se přikloníme k té, která nám nejvíce vyhovuje časově (kratší 
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termíny dodání) a ekonomicky (cenově výhodnější nabídka). Významný vliv na MC 

Cvrček bude mít dodavatel stravy, protoţe do mateřského centra se bude strava dováţet. 

U dodavatele stravy bude hrát významnou roli umístění provozovny a ze strany MC 

bude snaha o zachování dobrých vztahů. 

4.3 SLEPT analýza 

4.3.1 Sociální faktory 

Mezi významné sociální faktory, které ovlivňují námi vybranou oblast podnikání, patří 

vývoj počtu dětí ve věku tři aţ šest let a neméně důleţitým sociálním faktorem je 

ţivotní úroveň obyvatelstva, o které vypovídá  průměrná hrubá měsíční mzda. 

Jednotlivé faktory jsou detailně popsány níţe v textu.  

Počet dětí 

Český statistický úřad uvádí, ţe v Jihomoravském kraji ţije 1,2 mil. obyvatel. Pro námi 

zvolený obor podnikání je podstatný údaj o počtu dětí ve věku 3 – 6 let. Zjištěná data 

uvádím v grafu níţe. V Jihomoravském kraji je patrný nárůst dětí ve věku 3 – 6 let 

kaţdým rokem. 

 

Graf 1: Počet dětí ve věku 3-6 let v Jihomoravském kraji, vlastní zpracování (29)  
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Průměrná hrubá měsíční mzda 

Dalším faktorem, který ovlivňuje počet potenciálních zákazníků centra, je průměrná 

hrubá měsíční mzda, která v Jihomoravském kraji neustále stoupá. Více rodin si tudíţ 

bude moct dovolit mít své dítě v soukromé školce místo ve státní.  

Tab. 3: Průměrná hrubá měsíční mzda od roku 2008-2013, vlastní zpracování (30) 

 

Rok  Průměrná hrubá měsíční mzda 

2008 21 641 Kč 

2009 22 409 Kč 

2010 22 830 Kč 

2011 23 538 Kč 

2012 24 181 Kč 

2013 24 836 Kč 

Na základě dat získaných z českého statistického úřadu jsem vytvořila propočet hrubého 

příjmu, kterého musí rodina dosahovat, aby byla schopna umístit své dítě (popř. děti) do 

mateřského centra. V roce 2012 dosahovala v Jihomoravském kraji hrubá peněţní 

vydání v průměru na osobu v korunách za rok hodnoty 143 696 Kč. (24) Hrubá peněţní 

vydání zahrnují 12 oddílů:  

 Potraviny a nealkoholické nápoje 

 Alkoholické nápoje, tabák  

 Odívání a obuv  

 Bydlení, voda, energie, paliva  

 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy  

 Zdraví  

 Doprava  

 Pošty a telekomunikace  

 Rekreace a kultura  

 Vzdělávání  

 Stravování a ubytování  

 Ostatní zboţí a sluţby   
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Sloţení domácností musíme přepočítat podle vah spotřeby jednotlivých členů 

domácnosti. Spotřební jednotky podle stupnice OECD mají váhy definovány takto: 

první dospělý v domácnosti = 1.0, kaţdý další dospělý (osoba starší 13 let) = 0.7, kaţdé 

dítě (13-leté nebo mladší) = 0.5 

Z výše uvedeného vypočítáme hrubé měsíční výdaje rodiny s jedním dítětem: 

první člen domácnosti 11 975 Kč 

druhý člen domácnosti 8 383 Kč 

první dítě v domácnosti 5 988 Kč + 8 000 Kč (školné) 

celkem    26 346 Kč  34 346 Kč 

Dále uvádím výpočet hrubých měsíčních výdajů rodiny se dvěma dětmi, které 

navštěvují centrum: 

první člen domácnosti 11 975 Kč 

druhý člen domácnosti 8 383 Kč 

první dítě v domácnosti 5 988 Kč + 8 000 Kč (školné) 

druhé dítě v domácnosti 5 988 Kč + 8 000 Kč (školné) 

celkem    32 334 Kč  48 334 Kč 

Na základě propočtu bylo spočítáno, ţe rodina, která by chtěla svoje dítě umístit do 

mateřské školy, musí dosahovat hrubého měsíčního příjmu alespoň kolem 35 000 Kč. 

V případě, ţe má rodina dvě děti, které chce umístit v mateřské škole, je potřeba, aby 

rodiče dohromady dosahovali příjmu alespoň 48 500 Kč. Z výše u vedeného vyplývá, ţe 

potenciálními zákazníky budou lidé s průměrnými a nadprůměrnými měsíčními příjmy.  

4.3.2 Legislativní faktory 

Legislativa obklopuje mateřská centra a školky ze všech stran. Mezi legislativní faktory, 

které musí brát mateřské centrum v potaz, patří nový občanský zákoník, zákon o 

obchodních korporacích, ţivnostenský zákoník, daňové zákony, deregulační opatření, 

zákoník práce, legislativní omezení, právní úprava pracovních podmínek. Mateřská 
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centra a školky se musí řídit právními předpisy a zákony, zejména školským zákonem 

č.561/2004 Sb., a jinými právními předpisy: 

Zákon o ţivnostenském podnikání 

Aby mohlo podnikání vzniknout, musí majitelka zaloţit na ţivnostenském úřadu volnou 

ţivnost a poţádat o vyřízení ţivnostenského listu – Mimoškolní výchova a vzdělávání, 

pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.  

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání  

Druhá část školského zákona je věnována předškolnímu vzdělávání dětí, stanovuje cíle 

a organizaci předškolního vzdělávání a dále pak pojednává o rejstříku škol a školských 

zařízení.  

Zákon č. 562/2004 Sb., novela zákona o vysokých školách 

Zamýšleného oboru podnikání se týká část desátá, která pojednává o poskytování dotací 

ze státního rozpočtu soukromým školám, předškolním a školským zařízením.  

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

Nejpodstatnější z tohoto zákona je §6, který předepisuje pedagogickým pracovníkům 

v mateřské škole vysokoškolské, vyšší odborné, nebo středoškolské vzdělání 

s maturitou, a to vţdy se zaměřením na pedagogiku v předškolním vzdělávání. 

Vyhláška č. 14/2005, o předškolním vzdělávání 

Tato vyhláška o předškolním vzdělání stanovuje, ţe jedna třída má nejméně 13 dětí a 

maximálně se naplňuje do počtu 24 dětí. Dále stanovuje, ţe na jednoho pedagogického 

pracovníka připadá maximálně 20 dětí při pohybu mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělání. 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008 Sb. 

Školský zákon rozlišuje mezi školní jídelnou, která jídlo sama připravuje, a výdejnou 
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jídla, kde jídlo připravuje jiný provozovatel stravovacích sluţeb. Je potřeba počítat 

s místem, kde se bude jídlo připravovat, a mít ho vybaveno dřezem na mytí nádobí, 

umyvadlem na ruce, atd.  

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických poţadavcích stavby 

Mezi technické poţadavky, které musí stavba splňovat, spadá např. projektová 

dokumentace, realizace staveb, stavební hmoty, zajištění bezpečnosti práce aj. 

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých, ve znění 

vyhlášky č. 343/2009 Sb. 

Prostorové uspořádání stavby a vnitřní uspořádání nábytku ve třídách musí umoţňovat 

volné hry dětí, odpočinek, osobní hygienu a tělesná cvičení. Na 1 dítě musí připadat 

plocha místnosti pouţívané jako herna a loţnice nejméně 4 m
2
. Co se týče osobní 

hygieny, záchody a umývárny se nedělí podle pohlaví, ale na 5 dětí musí připadat 1 

dětská mísa a 1 umyvadlo ve výšce 50 cm. Umývárna musí splňovat vybavenost 1 aţ 2 

sprchami, do kterých budou moci děti vstupovat bez cizí pomoci. 

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných, ve 

znění vyhlášky č. 602/2006 Sb. 

Tato vyhláška upravuje postupy a podmínky pro přípravu a podávání pokrmů a zásady 

osobní a provozní hygieny.  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Vzhledem k tomu, ţe majitelka bude zaměstnávat dva pedagogické pracovníky na 

hlavní pracovní poměr, je jasné, ţe se musí řídit předpisy vyplývajícími ze zákoníku 

práce, který upravuje právní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v závislé 

činnosti.  
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Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

Zákon o obchodních korporacích definuje vše, co se týká podniku, podnikání, obchodní 

firmy, obchodního rejstříku, hospodářské soutěţe, obchodního jmění aj.  

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Zákon o účetnictví stanovuje rozsah, způsob vedení a poţadavky na průkaznost 

účetnictví právnických osob. 

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

Druhá část tohoto zákona vymezuje daň z příjmu právnických osob a věnuje se 

společným ustanovením.   

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

Pokud právnická osoba splní podmínky tohoto zákona (úhrn přijatých plateb za 

posledních 12 měsíců je více neţ 1 milion Kč), budou se jí týkat i povinnosti, který 

tento právní předpis ukládá.  

4.3.3 Ekonomické faktory 

Na vznik nových společností působí celá řada ekonomických faktorů. Nepříznivým 

důsledkem hospodářské krize, která v uplynulých letech ovlivnila celou světovou 

ekonomiku je, ţe se lidé stále snaţí šetřit a své výdaje směřují pouze k těm nezbytným. 

Vysoká míra nezaměstnanosti a omezené rodinné příjmy by mohly vést k fatálním 

dopadům na soukromé školky. Významný faktor nezaměstnanosti ve státě je popsán 

v textu níţe.  

Míra nezaměstnanosti  

Míra nezaměstnanosti je faktor, který musíme zohlednit, protoţe vysoká 

nezaměstnanost by mohla vést k nedostatečnému naplnění kapacity centra z důvodu 

nedostatku finančních prostředků potenciálních zákazníků. Nezaměstnanost a omezený 

rodinný rozpočet by mohly vést k tomu, ţe by se jeden z rodičů rozhodl, ţe bude o své 

dítě pečovat doma. Obecně můţeme říci, ţe v Jihomoravském kraji je míra 
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nezaměstnanosti vyšší, neţ je průměr v České republice, ale oproti loňskému roku se 

nezaměstnanost lehce sníţila.  

 

Tab. 4: Srovnání míry nezaměstnanosti v ČR a Jihomoravském kraji v roce 2012-2013 

vlastní zpracování (31) 

  

  Česká republika 
Jihomoravský 

kraj 

2012 9,36 % 10,42 % 

2013 7,70 % 9,40 % 

 

Dalším z ekonomických faktorů je daňová problematika. Od 1.ledna 2013 došlo k 

změnám u daně z přidané hodnoty. Došlo ke zvýšení DPH ze 14% na 15% a změnila se 

i  horní hranice z 20% na 21%. Dále dojde ke změně od 1. ledna 2014, kdy byla 

uzákoněna platba 21 % DPH u pozemků pod novými stavbami. Novostavby se tudíţ 

prodraţí o desítky tisíc korun, coţ můţe mít dopad na rodinné rozpočty potenciálních 

zákazníků.    

Vývoj inflace 

Inflaci lze obecně definovat jako sníţení kupní síly peněz (nebo také jako nárůst cenové 

hladiny zboţí a sluţeb) a z toho důvodu je pro nás potřebné, abychom míru inflace 

zhodnotili.  

Inflace se můţe negativně projevit sníţením reálné hodnoty peněz a dalších 

peněţních aktiv. Obyvatele můţe vést vysoká inflace k nejistotě ohledně budoucího 

vývoje cen, coţ by je mohlo odrazovat od investic a tvoření úspor, coţ by se mohlo 

negativně projevit na našem podnikání. 

Níţe uvedený graf znázorňuje vývoj meziroční inflace v procentech od roku 2001 

do letošního roku. Z grafu je patrné, jak velký dopad měla hospodářská krize na 

meziroční inflaci v roce 2008. Růst meziroční inflace se opakoval v roce 2012, kdy 

hodnota převýšila 3,5%.  
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Graf 1: Meziroční inflace v % v ČR (25) 

4.3.4 Politické faktory 

Politická situace v zemi je následující: na konci října 2013 byly uskutečněny předčasné 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby dopadly 

následovně: zvítězila Česká strana sociálně demokratická (20,45 % hlasů), na druhém 

místě ANO (18,65 %), na třetím místě Komunistická strana Čech a Moravy (14,91 %) a 

dále TOP 09  (11,99 %) a Občanská demokratická strana (7,72 %). Do sněmovny se 

dále dostaly strany Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a Křesťanská a 

demokratická unie – Československá strana lidová.  

Aktuálně je tedy politické spektrum tzv. středolevicové. Nynější situace vede 

k zaloţení koalice mezi stranami ČSSD, ANO a KDU-ČSL a v opozici k nim se bude 

stavět zbytek politického spektra.   

Nynější vláda se bude snaţit o podporu zaměstnanosti a znevýhodňování osob 

přeţívajících na sociálních dávkách, dále bude usilovat o sníţení sazby daně z přidané 

hodnoty na vybrané druhy zboţí podporující hlavně rodinu. Ve vládnoucí koalici stran 

ČSSD, ANO a KDU-ČSL se můţe projevit silná pozice strany ANO jako podnikatelsky 

přátelská.  
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4.3.5 Technologické a technické faktory 

Přesto, ţe odvětví techniky a technologií jde neustále dopředu, v námi zvoleném oboru 

podnikání není toto hledisko vnímáno jako příliš podstatné, z důvodu zanedbatelného 

dopadu na danou oblast podnikání. 

4.4 Analýza 7S 

Analýza „7 S faktorů“ definuje interní faktory úspěchu. Jednotlivé faktory, které 

podněcují úspěch či neúspěch podniku, jsou rozepsány níţe. 

Strategie 

Důvodem pro vznik mateřského centra Cvrček v městě Kuřim je mezera na trhu 

v oblasti poskytování sluţeb výchovy a vzdělávání dětí ve věku od 3 do 6 let, z důvodu 

nedostatečné nabídky kapacit stávajících výchovně vzdělávacích zařízení pro děti 

předškolního věku.  Centrum, které hodlá majitelka zaloţit, bude fungovat na základě 

principů Montessori filosofie. Hlavním cílem je poskytování nadstandardních 

výchovně-vzdělávacích sluţeb podle pedagogických principů Montessori "pomoz mi, 

abych to dokázal sám", kdy role pečujícího personálu není postavena na autoritativním 

vedení, ale dítě bere za partnera a chápe ho jako rovnocenného partnera. Aby mohlo dítě 

plně rozvinout své tělesné, intelektuální, tvůrčí a emoční schopnosti, musí mít svobodu 

– svobodu, jíţ lze dosáhnout pomocí řádu a sebekázně. Mezi třetím a šestým rokem se 

dítě nejsnáze učí základním pravidlům lidského chování a mezilidských vztahů. Toto 

vývojové období lze tedy konstruktivně vyuţít k tomu, abychom dítěti vštípili základy 

slušného chování a správné návyky, na jejichţ základě pak dokáţe svobodně zaujmout 

místo ve svém kulturním prostředí.  

Snahou  tedy bude, aby vzniklo místo, kam se budou děti rády vracet, rodiče budou 

spokojeni s výukou a budou šířit dobré jméno centra. Toto ovšem nebude jediný zdroj 

reklamy. Mateřské centrum bude prezentovat své sluţby na webových stránkách, kde si 

potenciální zákazníci budou moci přečíst více o celém chodu centra a nabízených 

sluţbách. Podrobný popis reklamní kampaně obsahuje kapitola Marketingový plán.  
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Cíle podnikání jsou následující: 

 poskytování nadstandardních výchovně-vzdělávacích sluţeb, 

 získání a udrţení zákazníků,  

 získání a udrţení kvalifikovaných, loajálních zaměstnanců, 

 silné postavení na trhu, 

 kladné provozní cash flow. 

Za svůj finanční cíl si podnik zvolil kladný provozní cash flow. Tento ukazatel se 

ovšem bude lišit v závislosti na fázích ţivotního cyklu podniku. Na začátku podnikání 

je nutné investovat do podniku formou nákupu drobného majetku, který je nutný pro 

chod podniku, coţ způsobuje vysoké investiční cash flow. Dále ve fázi vzniku a růstu 

podniku můţe být provozní cash flow nízké z důvodu nenaplnění kapacity. Se zvýšením 

informovanosti veřejnosti o provozu centra se však předpokládá růst provozního cash 

flow do kladných hodnot.   

Struktura 

Struktura podniku je velmi jednoduchá. Jde o organizační liniovou strukturu, kde v čele 

stojí majitelka a jí podřízené dvě zaměstnankyně. Zaměstnankyně jsou pedagogické 

pracovnice a budou přijaty do mateřského centra na hlavní pracovní poměr. 

Informační systémy 

K běţnému provozování podnikání bude majitelka vyuţívat programy Microsoft Office 

a to zejména Microsoft Word, Excel a Outlook pro komunikaci se zákazníky. Zvoleným 

programem pro vedení účetnictví bude nejspíše vyuţíván program Money S3. Školka 

bude dále potřebovat připojení k internetu, aby mohla komunikovat s veřejností, 

vyhledávat potřebné informace pro provoz a hlavně bude prezentovat své sluţby 

prostřednictvím webových stránek.  

Spolupracovníci 

U výběru pedagoga bude muset majitelka dát velký pozor. Kvalitní kvalifikovaný 

pedagog bude hrát významnou roli v celém podnikatelském záměru. Majitelka se bude 

snaţit o motivaci svých zaměstnanců, bude jim ponechán prostor pro seberealizaci a 
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vylepšování centra. Primárním poţadavkem, který musí majitelka vycítit z pedagoga na 

osobním pohovoru, bude láska k dětem a přesvědčení, ţe námi zvolený přístup 

k výchově (respektující přístup a Montessori filosofie) je ten nejlepší. 

Styl vedení  

Respektující přístup se bude aplikovat nejen na děti, ale i na vztahy mezi majitelkou a 

podřízenými zaměstnanci. Majitelka bude své nápady a podněty konzultovat s pedagogy 

a bude ponechán prostor pro debatu. Zaměstnanci budou mít moţnost projevit své 

připomínky, ale konečné rozhodující slovo bude mít majitelka mateřského centra.   

Schopnosti  

Na schopnosti přijatých pedagogů bude kladen velký důraz. Pro přijetí bude potřeba 

splňovat hned několik podmínek, jako je pedagogické vzdělání, cizí jazyk, absolvování 

Montessori kurzu, absolvování kurzu Respektovat a být respektován, který ale bude 

hradit majitelka centra, komunikační schopnosti, kladný přístup k dětem a solidní 

vystupování vůči rodičům.  

Co se týče majitelky, tam je zapotřebí, aby byla majitelka schopná orientovat se 

v oblastech financí, účetnictví, marketingu, PR, managementu, daní a zákonů, které se 

daného podnikání týkají. Samotná majitelka má ekonomické vzdělání, ale dodělává si 

pedagogické vzdělání, aby byla časem schopná sama se angaţovat při výuce. 

Sdílené hodnoty 

Vzhledem k tomu, ţe společnost ještě není zaloţena, lze sdílené hodnoty definovat 

pouze v obecné rovině. Pro majitelku a její zaměstnance budou prioritní hodnotou 

zdravé a spokojené děti, které se budou do školky těšit, a zároveň jejich rodiče, kteří 

budou vědět, ţe školka je sice drahá, ale stojí za to, protoţe děti se umí lépe zapojit do 

aktivit kaţdodenního ţivota, zdravě se stravují, nebojí se kolektivu a mají rádi školku, 

spoluţáky i paní učitelky.  
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4.5 SWOT analýza 

Podstatou SWOT analýzy je vyhodnocení silných a slabých stránek nově vznikající 

společnosti a dále odhalení hrozeb a příleţitostí, na které by si společnost měla dávat 

pozor. Důleţité je si tyto ukazatele uvědomit uţ při vzniku nové společnosti a nadále 

sledovat jejich vývoj, aby měl podnikatel prostor správně a včas zareagovat na dění na 

trhu. 

Silné stránky: 

 individuální přístup ke kaţdému dítěti (maximální kapacita v centru je 20 

dětí), 

 školka zaloţená na principech Montessori filosofie, která není v okolí 20 km 

a dnes je velmi ţádaná (ve velké míře dochází k zakládání Montessori 

základních škol, kde je předpokladem pro přijetí navštěvování Montessori 

mateřské školky), 

 dlouhá otevírací doba, která umoţňuje rodičům naplňovat jejich pracovní 

závazky (7-18 hod), 

 celoroční provoz, 

 nově zařízený interiér, příjemné prostředí, vybavenost Montessori hračkami. 

Slabé stránky: 

 vzhledem k tomu, ţe je mateřské centrum Cvrček soukromým podnikem, 

ceny za nabízené sluţby jsou poměrně vysoké, 

 mateřské centrum Cvrček nenabízí své hlídací sluţby o víkendech a státních 

svátcích, 

 nedůvěra klientů v soukromou mateřskou školku, 

 nově vznikající centrum bez stálé klientely, 

 potřeba vysokého vstupního kapitálu. 

Příleţitosti: 

 spolupráce s městem Kuřim (město Kuřim má zájem na vzniku soukromé 

školky), a proto bude poskytovat niţší nájemné a zdarma reklamu v novinách, 

 navrací se porodní boom, 
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 široká nabídka aktivit pro děti i rodiče, 

 moţnost pronajmutí herny pro dětské oslavy a jiné akce, 

 město Kuřim se stále rozrůstá a je plánovaná další výstavba RD a bytových 

domů, 

 narůstá tlak na dřívější odchod matek zpět do zaměstnání, 

 zvyšuje se věk odchodu pracujících do důchodu, 

 nedostatečná kapacita ve školách v dané lokalitě, 

 rozšíření kapacit v případě rostoucího zájmu. 

Hrozby  

 hrozba vzniku dalšího mateřského centra – konkurent na trhu, 

 nabídka sluţeb mateřského centra a Montessori přístup nemusí zaujmout 

potenciální klienty, 

 pokles poptávky po nabízených sluţbách, 

 hrozba ztráty zaměstnání jednoho z rodičů a finanční tíseň, 

 potenciální klienti dojíţdí za zaměstnáním do Brna, kde umístí své děti do 

konkurenčních objektů v místě svého pracoviště, 

 špatný výběr zaměstnanců – poškození pověsti, 

 nevhodné naloţení s kapitálem, jak cizím tak vlastním, 

 sníţení cen konkurence. 
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Tab. 5: SWOT analýza 

 

Silné stránky 

 individuální přístup k dítěti                 

(1 pedagoţka = max. 10 dětí). 

 podpora přirozeného vývoje dítěte 

respektujícím přístupem 

 široká nabídka sluţeb, moţnost výuky 

cizího jazyka, Montessori centrum 

 otevírací doba od 7 do 18 hod. 

 celoroční provoz 

 individuální schůzky s rodiči o 

vzdělávání a vývoji jejich dítěte 

Slabé stránky 

 nově vstupující firma bez zkušeností 

 potřeba vysokého vstupního kapitálu 

 vysoká cena 

 nedůvěra v soukromé centrum 

 hlídání neprobíhá o víkendu 

 nedostatečná marketingová kampaň 

 

Příleţitosti 

 nedostačující kapacita státních 

mateřských škol 

 spolupráce s městem (podpora ze 

strany města) 

 plánovaná výstavba RD a BD 

 tlak na dřívější odchod matek zpět do 

zaměstnání  

 moţnost pronájmu herny 

 nabídka aktivit pro rodiče s dětmi 

Hrozby 

 vstup nového konkurenta 

 neoslovení zákazníků 

 ztráta zaměstnání jednoho z rodičů 

 nevhodně nastavená cena 

 nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků 

 

Vyhodnocení S-O 

Mateřské centrum chce vyuţít hlavní příleţitosti, kterou je nedostačující kapacita ve 

státních mateřských školách v Kuřimi a v okolí. V Kuřimi je pouze jedna soukromá 

mateřská školka s kapacitou 10 dětí a navíc je plánovaná další výstavba rodinných a 

bytových domů. Mateřské centrum by chtělo podpořit rozvoj rodiny, a proto budou 

nabízeny aktivity, které zahrnou jak děti, tak i jejich rodiče. Dále budou pro rodiče 

organizovány individuální schůzky, kde se rodič dozví o vzdělání a vývoji svého dítěte. 
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Mateřské centrum bude poskytovat moţnost výuky anglického jazyka aktivní formou 

v podobě her, soutěţí a pohádek. Mateřské centrum se bude lišit od ostatních tím, ţe se 

bude k dětem přistupovat s respektujícím přístupem a snahou bude trávit co nejdelší část 

dne venku na zahradě. Také jako jediná školka v Kuřimi bude školkou s Montessori 

prvky.  

Vyhodnocení W-T 

Mateřské centrum je nově vznikající podnik, který nemá ani zkušenosti, ani tradici. 

Tento fakt můţe odrazovat určitou část potenciálních zákazníků. Dalším významným 

faktorem, který hraje proti nám, je cena, která několikanásobně převyšuje cenu státních 

zařízení. Dát děti do soukromé školky si nemůţe dovolit kaţdá rodina. Ohroţujícím 

faktorem je moţný vstup dalšího konkurenta na trh a nevýhodou pro zaloţení tohoto 

druhu podnikání je nutnost vysoké počáteční investice. Také při výběru pedagogických 

pracovníků se můţe stát, ţe nebude dostatek vhodných kandidátů.  
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5 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

V rámci vlastního návrhu  řešení jsou podrobně popsány základní informace o nově 

vzniklé společnosti s ručením omezeným, dále tato část obsahuje marketingový, 

organizační a v neposlední řadě podrobný finanční plán ve třech variantách – 

realistické, optimistické a pesimistické. 

5.1 Souhrn základních informací o podniku 

Název společnosti:               Soukromé Montessori mateřské centrum Cvrček, s.r.o. 

Forma podnikání:                Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti:                  Brněnská, Kuřim, 664 34 

Webové stránky:                   www.mccvrcek.cz 

Kontaktní e-mail:                  info@mccvrcek.cz 

Kontaktní telefon:              +420 606 101 696 

Předmět podnikání:             a) Poskytování sluţeb pro rodinu a domácnost – péče o 

děti od 3 let 

b) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 

školení, včetně lektorské činnosti 

Zahájení pod. činnosti:        Září 2014 

Podnikatel:                           Bc. Michala Meisterová 

Způsob vedení účetnictví:  Podvojné účetnictví, společnost je plátcem DPH 

Základní kapitál:                 200 000 Kč 

Vize podniku:                     Poskytování nadstandardních výchovně-vzdělávacích 

sluţeb podle pedagogických principů Montessori "pomoz 

mi, abych to dokázal sám", kdy role pečujícího personálu 

není postavena na autoritativním vedení, ale dítě bere za 

partnera a chápe jeho celistvou bytost.  

http://www.mccvrcek.cz/
mailto:info@mccvrcek.cz
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5.2 Popis mateřského centra 

5.2.1 Kompletní nabídka sluţeb 

Hlavním cílem mateřského centra Cvrček bude poskytování výchovně-vzdělávacích 

sluţeb dětem ve věku od 3 do 6 let podle pedagogických principů Montessori. Tyto 

poskytované sluţby budeme poskytovat formou celodenní docházky dítěte do centra. 

Dále pak budeme pořádat volné cykly přednášek pro rodiče, zaměstnance a 

širokou veřejnost o pomůckách,  principech a filosofii Montessori pedagogiky přímo 

v našem centru. 

A v určených dnech a hodinách budeme pořádat Montessori dílničky, kde se 

budou moct rodiče seznámit s pomůckami a praxí Montessori pedagogiky. 

5.2.2 Umístění mateřského centra 

Mateřské centrum Cvrček se bude nacházet v městě Kuřim, které je vzdáleno 15 km od 

Brna. Prostor, ve kterém se bude mateřské centrum nacházet, slouţil jako posilovna a 

původně jako jesle, které byly před 10-ti lety zrušeny. Budova je rozdělena na dva 

samostatné celky, které budou pronajímány samostatně. Dále je nutno říct, ţe budova je 

majetkem města Kuřim a to je ochotno nám část budovy pronajímat. Prostory budou 

rozděleny na tři místnosti – šatnu, loţnici a hernu + koupelnu. Pronajímaný prostor tak 

bude splňovat všechny sociální, hygienické a bezpečnostní poţadavky podle vyhlášky č. 

410 ze dne 4. 10. 2005 (např. dle norem je potřeba vybudovat toalety a umývárny  - na 5 

dětí připadá 1 dětský záchod a 1 dětské umyvadlo, metry čtvereční plochy ve třídách 

převyšují předepsaných 4 m
2
 na 1 dítě). Podlahy v objektu budou odpovídat charakteru 

činnosti, budou snadno udrţovatelné (budou se dát snadno čistit) a budou v souladu se 

zvláštním právním předpisem v § 33 vyhlášky č. 137/1998 Sb.  

Vybudované hřiště na zahradě bude odpovídat předpisům a bohatě splňuje 

poţadavek na plochu dětského hřiště, která musí činit nejméně 30 m
2
. Pozemek bude 

oplocen a jeho celková výměra činí 150 m
2
. 
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Budou dodrţeny poţadavky na vhodného osvětlení a teplotu a zajištění dostatečné 

zásoby pitné vody. Povinností provozovatele školky je i dodrţování hygienických 

předpisů spojených se stravováním dětí. Na to je pamatováno taktéţ. 

Shrnutí, co musí být v mateřské školce: 

 pitná voda - na jedno dítě minimálně 60 litrů na den, 

 nábytek - musí odpovídat věku dětí, 

 vnitřní prostory - herna a loţnice musí mít minimálně 4 m
2
 na jedno dítě, 

 venkovní prostory - nejméně 30 m
2 

zahrada, minimálně 4 m
2
 na jedno dítě.

 

Mateřské centrum je v blízkosti výstavby rodinných a bytových domů, které byly 

vystavěny v roce 1998 a jejichţ výstavba bude dále probíhat. Nedaleko centra se 

nachází i základní škola, les a park s dopravním hřištěm. Navíc je ideálně situováno 

vzhledem k odjezdu rodičů do Brna za prací, protoţe se nachází nedaleko hlavního tahu 

na Brno a má dostatečné mnoţství parkovacích míst. 

V mateřském centru se budeme snaţit o vybudování rodinného zázemí, kam se 

budou děti rády vracet.  

5.2.3 Kapacita 

Mateřské centrum Cvrček bude mít maximální kapacitu 20 dětí, kde na kaţdého 

pedagoga bude připadat 10 dětí, coţ je optimální mnoţství, pokud chceme dosáhnout 

individuálnějšího přístupu ke kaţdému dítěti.  

Děti nebudou rozděleny do dvou tříd, ale veškeré aktivity, venkovní procházky, 

stravování i polední spánek bude probíhat společně za účasti všech dětí. 

5.2.4 Provozní doba 

Provozní doba centra Cvrček bude od 7:00h do 18:00h. Jelikoţ se snaţíme vycházet 

vstříc nejen dětem, ale i rodičům, je moţné se domluvit i na dřívější příchod či pozdější 

odchod dítěte z centra dle potřeb rodičů. Věříme, ţe prodlouţená doba odchodu dítěte 

bude naší silnou stránkou v boji s konkurencí a bude lépe splňovat poţadavky rodičů, 

kteří z valné většiny jezdí za prací do Brna. 
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 Pracovní doba kaţdého pedagogického pracovníka včetně jednatelky je 8,5 

hodiny. Abychom však pokryly celou provozní dobu centra, bude docházet ke střídání 

pedagogů formou pozdějších nástupů do práce a dřívějších odchodů z práce, tak aby 

byly přítomni vţdy dva pedagogičtí pracovníci s dětmi.  

5.2.5 Školné 

Školné bude klasifikováno jako celodenní docházka dítěte (7:00h – 18:00h). Celodenní 

docházka bude stanovená na základě kalkulace a bude činit 8 000 Kč. V ceně školného 

není zahrnuto stravování dětí. Školné budou rodiče hradit na bankovní účet centra vţdy 

k 10.dni daného měsíce. 

5.2.6 Stravování 

Děti se ve školce budou stravovat 3x denně - dopolední svačina, oběd a odpolední 

svačina. V případě, ţe dítě přichází jiţ v 7 hodin ráno nebo odchází v 18h, bude mu 

nabídnuta lehká snídaně a večeře. Stravu si necháme dováţet a připravovat od 

firmy Vitalité -  ZDRAVÝ RESTAURANT. Celodenní stravování od Vitalité stojí 75 

Kč. 

Jídelníček bude sestavován tak, aby splňoval zásady zdravého stravování. Oběd a 

svačiny budou vţdy čerstvé, připravované z kvalitních surovin (včetně kvality BIO), 

bez chemických náhraţek a konzervantů. Součástí denního menu bude čerstvé ovoce či 

zelenina. 

Strava se objednává a odhlašuje elektronicky přes webové stránky dodavatele 

stravy Vitalité, odhlašování bude moţné nejpozději do 8h daného dne v případě absence 

dítěte ve školce. Týdenní menu bude zveřejňováno předem, jak v mateřském centru na 

nástěnce, tak na  našich webových stránkách. Děti budou vedeny k samostatnosti a 

kultuře stolování. Budou mít moţnost určit si velikost porce, mazat si samy svačiny. 

Nebudou do jídla nuceny. 

Pitný reţim je dodrţován po celý den. Děti mají na výběr čaj, ovocné nápoje 

či vodu v libovolném mnoţství. 

 

http://www.vitalite.cz/
http://www.vitalite.cz/
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5.2.7 Personál 

Pro práci s dětmi budou přijaty dvě kvalifikované pedagoţky. Podmínkou pro přijetí 

bude absolvování kurzu o Montessori výchově. Majitelka povede účetnictví, bude 

zastupovat školku navenek a bude pomocnou silou k ruce pedagoţkám. 

5.2.8 Cíle podnikání 

Cíle jsou následující: 

 udrţení spokojených dětí a potaţmo rodičů,  

 spokojení loajální zaměstnanci, 

 silné postavení na trhu, 

 kladné provozní cash flow. 

5.3 Organizační plán 

5.3.1 Organizační struktura 

V čele nově vzniklého podniku bude stát jediná majitelka, která bude vykonávat funkci 

jednatele a bude vystupovat jménem společnosti. Zaměstnanci společnosti budou 

podřízeni majitelce, coţ charakterizuje strukturu společnosti jako liniovou. 

 

  Majitelka podniku   

          

        

Pedagog č. 1   Pedagog č. 2 

Obr. 1: Organizační struktura podniku, vlastní zpracování 
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5.3.2 Pracovněprávní vztahy 

Majitelka společnosti bude mít v zaměstnaneckém poměru dva pedagogické 

pracovníky. Oba dva pedagogové budou zaměstnání na hlavní pracovní poměr. 

Pracovní doba bude činit 8,5 hodiny denně včetně přestávky, na které se vzájemně 

vystřídají. Na první školní rok bude majitelka vystavovat pracovní smlouvu na dobu 

určitou s tří měsíční zkušení dobou a dvou měsíční výpovědní lhůtou. V případě, ţe 

bude vše v pořádku bude dále smlouva prodlouţena na dobu neurčitou. 

 Pracovní smlouva bude obsahovat veškeré potřebné náleţitosti, jako je pracovní 

úvazek, výše mzdy, způsob vyplácení mzdy, popis pracovní pozice, místo výkonu 

zaměstnání, den nástupu do práce, pracovní doba, dovolená, a dále práva i povinnosti 

zaměstnance i zaměstnavatele. Majitelka bude za své zaměstnance odvádět platby na 

sociálním a zdravotním pojištění. Veškeré pracovní smlouvy budou vyhotoveny 

v písemné formě a originál budou mít zaměstnanci i majitelka.  

5.3.3 Pracovní doba 

Pracovní doba kaţdého pedagogického pracovníka včetně jednatelky je 8,5 hodiny. 

Abychom však pokryly celou provozní dobu centra, bude docházet ke střídání pedagogů 

formou pozdějších nástupů do práce a dřívějších odchodů z práce, tak aby byly přítomni 

vţdy dva pedagogičtí pracovníci s dětmi v čase od 8 do 17 hodin. V méně 

frekventovaných časech – mezi 7. a 8. hodinou ranní a dále mezi 17. a 18. hodinou 

odpolední bude mít děti na starosti majitelka společnosti. 

5.3.4 Mzda 

Měsíční hrubá mzda stanovená pro pedagogického pracovníka v hlavním pracovním 

poměru činí 18.500 Kč. A měsíční hrubá mzda majitelky, která zároveň vykonává 

funkci účetní, činí 12 000 Kč. 

 

Poţadavky majitelky na pedagogického pracovníka: 

 pedagogické vzdělání, praxe min. 1 rok, 

 znalost anglického jazyka, 
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 absolvování Montessori kurzu v Brně,  

 hra na hudební nástroj,  

 respektující přístup k dětem, 

 spolehlivost, bezúhonnost, zodpovědnost,  

 kreativita. 

5.3.5 Uspořádání školního dne a program školního roku 

Denní rozvrh mateřského centra se dělí na dopolední a odpolední: 

 Dopolední program 

Provoz ve Cvrčkovi začíná v 7 hodin ráno. Rodičům vyjdeme vstříc v individuálním 

příchodu, ale budeme klást důraz na to, aby to bylo nejpozději do 9 hodin. Děti se 

postupně scházejí ve třídách, kde mají vlastní volbu hry. V 9 hodin začínají děti 

společně svačit. Po svačině bude následovat výtvarná, hudební nebo pohybová činnost. 

V 10 hodin děti odcházejí ven. Při pobytu venku děti vyuţívají prostor školní 

zahrady nebo chodí na vycházky do okolí. Délka pobytu je závislá na povětrnostních 

podmínkách. Nejdéle však do 11:30 hod., kdy se děti budou vracet a připravovat na 

oběd, který se podává ve 12 hodin. Děti, které budou odcházet po obědě domů, si rodiče 

vyzvednou v době 12:30 – 13:00 hodin. Odpolední odpočinek je od 13:00 do 14:30 

hodin. 

 Odpolední program 

V době po spaní se bude podávat odpolední svačina a v 15 hodin začnou jednotlivé 

krouţky a individuální terapie. Děti, které se krouţků účastnit nebudou, si budou hrát a 

tvořit pod vedením personálu. V 16 hodin budou děti odcházet na zahradu. Provoz 

Cvrčka končí v 18 hodin. Celotýdenní program je přizpůsobený zájmovým aktivitám. 

Součásti ţivota rodinného centra budou také tradiční slavnosti spojené s výzdobou 

školky výrobky z dětských dílniček: 
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 Halloween – dětem se koupí dýně, okrasné i velké. Vyzdobí se jimi třídy a 

dále se vystaví další výrobky dětí z přírodnin jako jsou výrobky z kaštanů, 

obtisky listů, atd.  

 Rozloučení s létem – s rodiči a dětmi proběhne rozloučeni se s létem a 

přivítání nového školního roku. Udělá se táborový oheň s doprovodem kytar. 

 Mikuláš – měsíc předem začíná příprava na příchod Mikuláše, anděla a čerta 

– procvičování písniček, básniček a říkanek. Odpoledne se zajistí příchod 

Mikuláše, který dětem rozdá ovoce.  

 Vánoční svátky – cca 14 dni před Vánoci děti vyzdobí svou třídu vločkami, 

sněhuláky a výrobky s vánoční tématikou, nazdobí vánoční stromeček a 

upečou vánoční cukroví, alespoň tři druhy. Po Vánocích pod stromečkem 

čekají na děti vánoční dárky – nové hračky. 

 Karneval – do kostýmů se obléknou nejen děti a pedagogové, ale přizváni 

budou i rodiče a odpoledne proběhne dětská diskotéka s občerstvením. 

 Den matek – ke Dni matek děti vytvoří maminkám dáreček ( namalují 

obrázek, výrobek z Montessori dílniček, přírodnin apod.) 

 Jarní slavnost – akce pro rodiče i děti. Proběhne přivítáni jara, přimontují se 

ptačí budky a hmyzí domečky, následuje úklid školní zahrady, výsadba 

nenáročné zeleniny a bylinek. 

 Rozloučeni se školáky – u táborového ohně proběhne rozloučeni s dětmi, 

které odchází na základní školy. 

5.4 Marketingový plán 

Jak bylo dříve popsáno v teoretické části, marketingový plán společnosti zahrnuje 4 

sloţky – produkt, cenu, místo a propagaci.  

5.4.1 Produkt 

Rodinné centrum Cvrček bude poskytovat výchovně-vzdělávací sluţby pro rodinu a 

domácnost v oboru péče o dítě ve věku od 3 do 6, resp. 7 let. K dětem se bude 

přistupovat s respektujícím přístupem a snahou pedagogických pracovníků bude vést 

děti k samostatnosti a zodpovědnosti. Součástí běţného dne v centru bude výuka cizího 
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jazyka, hra na hudební nástroj, zpěv, výtvarná činnost, Montessori dílny aj. Děti 

v předškolním věku budou vedeny k přípravě pro předškoláky pod odborným 

dohledem.   

Dále pak budeme v rodinném centru pořádat přednášky pro rodiče, zaměstnance a 

širokou veřejnost o pomůckách,  principech a filosofii Montessori pedagogiky přímo 

v našem centru. Snahou bude, aby kaţdý rodič věděl, co jeho dítě ve školce dělá, a mohl 

ho tímto směrem podporovat i v domácím prostředí.  

O víkendech a svátcích budeme v určených hodinách pořádat Montessori dílničky, 

kde se budou moct rodiče seznámit s pomůckami a praxí Montessori pedagogiky. Kaţdá 

rodina si bude moct pronajmout prostory školky za určitou paušální částku, kam bude 

moct s dítětem přijít, a budou si moci společně pohrát s Montessori hračkami a 

pomůckami.    

5.4.2 Cena 

Abychom spočetli cenu školného, musíme nejprve sestavit předběţnou kalkulaci. Tato 

předběţná kalkulace bude obsahovat přímé mzdy, správní reţii a odbytovou reţii, tak 

abychom se dostali k měsíčním nákladům na provoz podnikání.  

Tab. 6: Předběţná kalkulace nákladů 

 

Předběţná kalkulace Měsíční předpověď 

 Přímé mzdy  65 660 Kč 

 Správní reţie  26 800 Kč 

       - nájemné          20 000 Kč 

     - energie             4 000 Kč 

                    - pracovní materiál            10 000 Kč 

    - sluţby             1 500 Kč 

       - pojištění             1 300 Kč 

 Odbytová reţie 5 000 Kč 

 Vlastní náklady výkonu 107 460 Kč 

 

Do přímých mezd počítáme s platem dvou pedagogických pracovníků v hlavním 

pracovním poměru a s platem majitelky, která bude zajišťovat marketing a vedení 

účetnictví. Dále kalkulace obsahuje správní reţii, kam spadá nájem nemovitosti, platby 
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za energie, sluţby (telefon, internet aj.), pracovní materiál a pojištění. V odbytové reţii 

je kalkulováno s náklady na reklamu. Vlastní náklady výkonu tudíţ měsíčně činí 107 

460 Kč. 

Díky předběţné kalkulaci jsme schopni spočítat cenu školného, kterou odvodíme 

z měsíčních nákladů jednoho dítěte na jeden den v centru. 

Tab. 7: Výpočet nákladů jednoho dítěte na jednu hodinu 

 

Poloţka  Výše nákladů 

 - vlastní náklady výkonu 107 460 Kč 

 - náklady na 1 dítě za měsíc 5 373 Kč 

 - náklady na 1 dítě za týden 1 343 Kč 

 - náklady na 1 dítě za den 269 Kč 

 - náklady na 1 dítě na hodinu 24 Kč 

Vyšlo nám, ţe náklady na hodinové hlídání 1 dítěte jsou 22 Kč, ale při této ceně 

nedosahujeme ţádného zisku. Proto hodinovou sazbu navýšíme o 20%, abychom 

generovali zisk.  

Hodinová sazba bez zisku ……………………………24 Kč 

Hodinová sazba s 20% - ním navýšením ceny ……...24 Kč  x 1,2 = 28,8 Kč 

Náklady 1 dítěte za den……………………………….29 Kč  x 11  = 319 Kč 

Náklady 1 dítěte za měsíc ……………………………319 Kč  x 21 = 6 699 Kč 

Výše školného bude stanovena na 8 000 Kč za měsíc. Kapacita centra je 20 dětí. 

Měsíční školné při plném naplnění kapacity bude činit 160 000 Kč a tato celková moţná 

suma tudíţ obsahuje prostor pro finanční rezervu v případě nenaplnění kapacity, ţivelné 

katastrofy, škodách na majetku či případný prostor pro zisk z podnikání.    

5.4.3 Místo 

Mateřské centrum bude situováno v městě Kuřim, které je vzdáleno cca 15 km od města 

Brna. Kuřim leţí na hlavním tahu Brno – Svitavy, odkud dojíţdí plno lidí za prací právě 

do Brna, které skýtá lepší pracovní podmínky. Lidé dojíţdí do Brna přes Kuřim ze 

Svitav, Letovic, Boskovic, Blanska, Tišnova a přilehlého okolí těchto větších měst.   
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Mateřské centrum se nachází v blízkosti výstavby rodinných a bytových domů, 

které byly vystavěny v roce 1998 a jejichţ výstavba bude dále probíhat. Nedaleko 

centra se nachází i základní škola, les a park s dopravním hřištěm. Navíc je ideálně 

situováno vzhledem k odjezdu rodičů do Brna za prací, protoţe se nachází nedaleko 

hlavního tahu na Brno a má dostatečné mnoţství parkovacích míst. 

V mateřském centru se budeme snaţit o vybudování rodinného zázemí, kam se 

budou děti rády vracet. Prostory mateřského centra vyţadují rekonstrukci tak, aby 

splňovaly potřebná legislativní pravidla, zejména hygienická. Po zaloţení společnosti 

s ručením omezeným a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou zmiňovaná 

rekonstrukce proběhne.   

5.4.4 Propagace 

Pro kaţdý začínající podnik je nesmírně důleţitá prvotní marketingová kampaň. Proto 

se budeme snaţit o ten nejvhodnější způsob propagace. Největším úkolem této kampaně 

bude dostat se do podvědomí lidí a informovat je o sluţbách, které bude rodinné 

centrum poskytovat.  

Webové stránky 

Vytvoření webových stránek je v dnešní době naprostou samozřejmostí pro kaţdý 

podnik. Kvalitními a přehledně zpracovanými stránkami se podniky prezentují na trhu, 

takţe i my půjdeme touto cestou a necháme si vytvořit kvalitní web s moderním 

vzhledem.  

Poţadavky na tvorbu kvalitního webu: 

 moderní přehledný design – grafický návrh, 

 optimalizace pro vyhledávače SEO, 

 napsání obsahu pro 2 sekce na webu,  

 strukturované kontakty, 

 členitá fotogalerie, 

 moţnost jazykových verzí,  

 příručka pro správu stránek.  
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Návrh ceny jsem stanovila po konzultaci ve firmě, která se zabývá tvorbou webových 

stránek na 10 000 Kč, a obecně se dá říci, ţe se tato taxa pohybuje mezi 8 000 – 20 000 

Kč podle sloţitosti. Je nutné počítat i s měsíčním poplatkem za pravidelnou údrţbu a 

aktualizace na webu, který bude činit cca 500 Kč. 

Je potřeba klást důraz, aby byly webové stránky funkční alespoň 3 měsíce před 

zahájením školního roku, aby se mohli potenciální zákazníci podívat do fotogalerie na 

připravené prostředí a samotné prostory centra. Na webu budou přehledně zobrazeny 

informace o poskytovaných sluţbách, o výši školného, provozní době, stravování, o 

ročním i denním programu centra, víkendových aktivitách a dalších předem 

plánovaných akcích, které budou v průběhu školního roku probíhat. 

Tab. 8: Přehled nákladů na tvorbu a provoz webových stránek 

 

Přehled nákladů na vytvoření webových stránek a jejich provoz 

 Tvorba webových stránek  15 000 Kč 

 Měsíční náklady na provoz a aktualizaci     500 Kč 

 

Registrace do katalogu firem 

Majitelka nechá zaregistrovat svůj podnik v katalogu firem s krátkým popisem činnosti, 

kontaktními údaji a odkazem na webové stránky. Registrace na rok je na některých 

portálech zpoplatněná částkou 250 Kč, ale ostatní portály mají registraci zdarma. 

Majitelka by měla zájem o prezentaci podniku na prověřených stránkách firmy.cz, kde 

je registrace zdarma. 

Vytvoření profilu na sociální síti 

Dnešní generace maminek a tatínků hojně vyuţívá sebeprezentace na sociálních sítích, 

zejména potom na Facebook.com. Tento reklamní kanál tudíţ nemůţeme vynechat, a 

proto majitelka zaloţí profil na této sociální síti a informace o vzniku nového rodinného 

centra tak bude šířit mezi širší veřejnost. Registrace profilu je zdarma. 

Letáky, plakáty 

Letáky budou rozeslány prostřednictvím České pošty do poštovních schránek v městě 
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Kuřimi a okolí. Plakáty budou vyvěšeny na místa, kde dochází k výskytu naší cílové 

skupiny, jako jsou čekárny dětských lékařů (děti chodí na pravidelné lékařské prohlídky 

a očkování), vývěsní tabule na náměstí, nákupní centra (včetně lékáren), plavecký 

bazén, zastávky mhd, vlakové nádraţí a v neposlední řadě do státních mateřských škol, 

kde je nedostačující kapacita dětí.   

Letáky budou ve formátu A6 (odhadem 5 000 ks) a plakáty ve formátu A 4 

(odhadem 200 ks), přičemţ celkové náklady na tisk a roznos se budou pohybovat kolem 

5 000 Kč.  

Letáčky budou informovat o sluţbách nově otevíraného centra, budou uvádět 

veškeré podstatné údaje (adresa, telefonní kontakt, mail, webové stránky, aj.) a budou 

potenciální klienty vybízet k návštěvě centra.  

Místní zpravodaj 

Kuřimsko – noviny z regionu jsou místní noviny, které vychází v nákladu 11 400 kusů. 

Noviny jsou lidem zdarma distribuovány do domovních poštovních schránek. Tento 

barevný měsíčník o formátu A4 o rozsahu 8 aţ 16 stran informuje obyvatele Kuřimi o 

místním dění a je ideálním prostředkem k reklamě. Majitelka nechá informaci o 

otevření mateřského centra zveřejnit ve třech vydáních (v letních měsících), které 

zaplatí město Kuřim jako sponzorský dar na podporu vzniku nového podnikání. 

Tab. 9: Souhrnné náklady na reklamní kampaň 

 

Náklady na reklamu 

Tvorba webových stránek 15 000 Kč 

Tištěná reklama - letáky 5 000 Kč 

Vytvoření účtů na sociálních sítích zdarma 

Tištěná reklama - Kuřimský magazín zdarma 

Registrace do katalogu firem zdarma 

Celkem 20 000 Kč 
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5.5 Finanční plán 

5.5.1 Počáteční vklad do společnosti 

Majitelka vloţí na začátku podnikání do společnosti peněţitý vklad v hodnotě  200 000 

Kč, který bude představovat základní kapitál. Základní kapitál bude jednorázově 

splacen a převeden na bankovní účet. 

Celkem bude základní kapitál ve výši 200 000 Kč.  Majitelka má v plánu 

investovat do zaloţení a vybavení centra dalších 230 000 Kč formou bezúročné půjčky.  

5.5.2 Počáteční výdaje 

Mezi počáteční výdaje zahrnujeme zejména náklady spojené se zaloţením společnosti 

s ručením omezeným a se získáním ţivnostenského listu, kterými jsou výdaje za 

notářský zápis, návrh na zápis do obchodního rejstříku, zápis do ţivnostenského listu. 

V tabulce jsou dohromady vyčísleny v jednom řádku. Počáteční výdaje dále zahrnují 

nákup CD přehrávače, multifunkčního zařízení a notebooku. Dále jsou v tabulce 

vyčísleny stavební úpravy, náklady na vybavení centra (cenová nabídka byla sestavena 

na základě cen v obchodním domě IKEA), náklady na reklamu (tvorba webových 

stránek, letáky, plakáty, inzerce v místním zpravodaji), náklady na čistící prostředky a 

pracovní materiál, který se bude měnit v závislosti na počtu dětí v centru. 

 

Tab. 10: Přehled počátečních nákladů 

 

Počáteční výdaje - poloţkově Cena 

 Náklady na zaloţení společnosti  12 000 Kč 

 Ţivnostenské oprávnění   2 000 Kč 

 Reklama  20 000 Kč 

CD přehrávač 2 500 Kč 

Multifunkční zařízení 4 000 Kč 

Počítač 20 000 Kč 

 Stavební úpravy  39 000 Kč 

 Koberce  16 000 Kč 

 Dětský nábytek  35 000 Kč 

 Šatna  30 000 Kč 

 Textilie  8 000 Kč 
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 Nádobí   5 000 Kč 

 Montessori pomůcky  38 000 Kč 

 Čistící a desinfekční prostředky   2 000 Kč 

 Zázemí zaměstnanců  20 000 Kč 

Pracovní materiál  10 000 Kč 

 Celkem 263 500 Kč 

 

5.5.3 Provozní a mzdové náklady 

Provozní náklady 

Do provozních nákladů řadíme náklady za nájem (určeny nájemní smlouvou), energie, 

paušální telefonní poplatky, připojení k internetu, pracovní materiál a pojištění. Dále 

sem řadíme i náklady na marketing, kam spadá údrţba aktualizace webových stránek a 

propagační materiály. V tabulce níţe jsou vyčísleny jednotlivé poloţky, jejichţ výše 

byla stanovena částečně na základě odhadu. 

 

Tab. 11: Přehled provozních nákladů 

 

Provozní náklady - poloţkově Měsíčně Ročně 

 Nájemné  20 000 Kč 240 000 Kč 

 Energie 4 000 Kč 48 000 Kč 

 Marketing 500 Kč 6 000 Kč 

 Telefonní poplatky 420 Kč 5 040 Kč 

 Připojení k internetu 500 Kč 6 000 Kč 

Pracovní materiál 10 000 Kč 120 000 Kč 

 Pojištění 1 300 Kč 15 600 Kč 

 Celkem  36 720 Kč 440 640 Kč 

 

Mzdové náklady 

Do mzdových nákladů řadíme náklady společnosti na platy dvou pedagogických 

pracovníků a majitelky společnosti, která povede účetnictví a bude se starat o propagaci 

centra. Měsíční hrubá mzda pedagoga na hlavní pracovní poměr bude činit 18 500 Kč a 

hrubá mzda majitelky bude činit 12 000 Kč. Níţe v tabulkách je přehledný popis 

odvodů, které je povinen zaměstnavatel odvádět státu za své zaměstnance.  
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Tab. 12: Výpočet mzdových nákladů na zaměstnance – pedagog 

 

Výpočet mzdových nákladů - pedagog 

 Hrubá mzda 18 500 Kč  Zaměstnanec  Zaměstnavatel 

 Zdravotní pojištění  (4,5 %) 833 Kč  (9 %) 1 665 Kč 

 Nemocenské pojištění  (0 %) 0 Kč  (2,3 %) 426 Kč 

 Důchodové pojištění  (6,5 %) 1203 Kč  (21,5 %) 3 978 Kč 

 Státní politika zaměstnanosti  (0 %) 0 Kč  (1,2 %) 222 Kč 

 Sociální pojištění celkem  (6,5 %) 1203 Kč  (25 %) 4 625 Kč 

 Odvody celkem  (11 %) 2035 Kč  (34 %) 6 290 Kč 

 Sleva na poplatníka   2 070 Kč   

 Dílčí měsíční základ daně  24 800 Kč   

 Záloha na daň (před slevami)   3 720 Kč   

 Čistá mzda  14 814 Kč   

 Mzdové náklady zaměstnavatele za zaměstnance      24 790 Kč 

 

Tab. 13: Výpočet mzdových nákladů na zaměstnance – účetní 

 

Výpočet mzdových nákladů - účetní 

 Hrubá mzda 12 000 Kč  Zaměstnanec  Zaměstnavatel 

 Zdravotní pojištění  (4,5 %) 540 Kč  (9 %) 1 080 Kč 

 Nemocenské pojištění  (0 %) 0 Kč  (2,3 %) 276 Kč 

 Důchodové pojištění  (6,5 %) 780 Kč  (21,5 %) 2 580 Kč 

 Státní politika zaměstnanosti  (0 %) 0 Kč  (1,2 %) 144 Kč 

 Sociální pojištění celkem  (6,5 %) 780 Kč  (25 %) 3 000 Kč 

 Odvody celkem  (11 %) 1320 Kč  (34 %) 4 080 Kč 

 Sleva na poplatníka   2 070 Kč   

 Dílčí měsíční základ daně  16 100 Kč   

 Záloha na daň (před slevami)   2 415 Kč   

 Čistá mzda  10 335 Kč   

 Mzdové náklady zaměstnavatele za zaměstnance      16 080 Kč 

 

Tab. 14: Celkové mzdové náklady zaměstnavatele 

 

Zaměstnanec 

Superhrubá 

mzda 

pedagog 1 24 790 Kč 

pedagog 2 24 790 Kč 

majitelka 16 080 Kč 

celkem 65 660 Kč 
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Celkové mzdové náklady centra činí 65 660 Kč.  

5.5.4 Zakladatelský rozpočet 

V této podkapitole jsme vyčíslili potřebnou výši kapitálu pro fungování centra v prvních 

třech měsících. V celkovém rozpočtu kapitálu na první čtvrtletí je započtena i finanční 

rezerva. Celkem potřený kapitál činí 600 640 Kč.  

Tab. 15: Rozpočet kapitálu na první čtvrtletí 

 

Rozpočet kapitálu na první čtvrtletí 

 Počáteční výdaje   263 500 Kč 

 Provozní náklady   110 160 Kč 

 Mzdové náklady  196 980 Kč 

 Finanční rezerva    30 000 Kč 

Potřeba počátečního kapitálu celkem 600 640 Kč 

 

Základní kapitál společnosti je tvořen 200 000 Kč a majitelce zbývá kapitál ve výši 230 

000 Kč. Majitelka by si mohla zaţádat o bankovní úvěr, ale raději bude volit variantu 

bezúročné půjčky z vlastních zdrojů, kterými disponuje. Po sečtení sumy základního 

kapitálu a bezúročné půjčky není celkový potřebný kapitál zcela zajištěn, ale majitelka 

předpokládá, ţe na bankovní účet začnou chodit platby rodičů za školné a tím se částka 

dorovná.     

5.5.5 Předpokládané měsíční příjmy 

Chod školky bude provozován z plateb za školné dítěte, které budou splatné vţdy do 10. 

dne v příslušném měsíci. Výše školného byla určena na 8 000 Kč za jedno dítě. 

Mateřské centrum bude otevřené i přes letní měsíce, kdy mají státní školky zavřeno. 

Kromě školného bude mít centrum příjem z Montessori dílniček, které se budou konat 

kaţdý víkend, a předpokládaný příjem odhadujeme na 4 000 Kč za měsíc. Další příjem 

by mohl být ze sponzorských darů, finančních nebo hmotných, ale tyto dary nelze 

počítat jako jistý příjem.  
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Tab. 16: Přehled měsíčních příjmů 

 

Přehled měsíčních příjmů při různém naplnění kapacit 

Naplnění 

kapacity 

20 %                

(4 děti) 

40 %             

(8 dětí) 

60 %           

(12 dětí) 

80 %             

(16 dětí) 

100 %            

(20 dětí) 

Měsíční 

příjem 32 000 Kč 64 000 Kč 96 000 Kč 128 000 Kč 160 000 Kč 

 

5.5.6 Předpokládané měsíční výdaje 

Předpokládané měsíční výdaje vidíme níţe v tabulce č. 17. Zahrnují platbu za nájemné, 

energie, marketing (propagaci a aktualizaci webových stránek), telefonní poplatky, 

připojení k internetu, pojištění, pracovní materiál a mzdové náklady. Celkem činí 

měsíční výdaje 102 380 Kč.  

Tab. 17: Přehled měsíčních výdajů 

 

Přehled měsíčních výdajů 

 Nájemné 20 000 Kč 

 Energie 4 000 Kč 

 Marketing 500 Kč 

 Telefonní poplatky 420 Kč 

 Připojení k internetu 500 Kč 

 Pojištění 1 300 Kč 

Pracovní materiál 10 000 Kč 

 Mzdové náklady 65 660 Kč 

Celkem  102 380 Kč 

 

4.5.7 Analýza bodu zvratu 

Analýza bodu zvratu nám jednoznačně odhaluje, při kolika dětech bude mateřské 

centrum ještě schopno pokrýt své náklady a kdy začne generovat zisk. Striktně nám 

určuje potřebné naplnění kapacity, aby se vyrovnaly příjmy a výdaje. Celkové měsíční 

náklady činí 102 380 Kč a z toho 92 380 Kč jsou náklady fixní, tudíţ se nemění 

v závislosti na naplnění kapacity a pouze pracovní materiál je nákladem variabilním. 
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Graf  3: Analýza bodu zvratu graficky 

 

Výpočet bodu zvratu:  

P = 8 000 Kč  

FN = 92 380 Kč  

vn = 500 Kč  

Q = ? Kč  

P*Q = FN + vn*Q  

8 000*Q = 92 380 + 500*Q  

7 500 Q = 92 380 

Q = 12,3 dětí → 13 dětí  

Z výpočtu je patrné, ţe bod zvratu nastává při minimálním naplnění centra 13-ti 

dětmi, coţ je 65%-ní naplnění kapacity.  

5.5.8 Zahajovací rozvaha 

Zahajovací rozvaha se sestavuje při zaloţení podniku. Zahrnuje aktiva a pasiva, kde 

jejich součet se musí rovnat. Aktiva dělíme na stálá a oběţná. Pasiva potom dělíme na 

vlastní a cizí kapitál, kam spadá základní kapitál, který byl splacen na bankovní účet, a 

bezúročná půjčka, kterou majitelka vloţila do podnikání a byla vyplacena do pokladny. 
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Další kroky, které se udály v podnikání v následujících měsících, jsou zobrazeny 

v předpokládané rozvaze a výkazu zisku a ztrát.  

Tab. 18: Zahajovací rozvaha 

 

Zahajovací rozvaha 

Aktiva Pasiva 

Stálá aktiva   Vlastní kapitál   

  0 Základní kapitál  200 000 Kč 

Oběžná aktiva   Cizí zdroje   

Pokladna 
  216 000 Kč    

Bankovní úvěry a 

výpomoci 230 000 Kč 

Bankovní účet  200 000 Kč     

Časové rozlišení   Časové rozlišení   

Náklady příštích období (zřizovací výdaje) 14 000 Kč     

Celkem  430 000 Kč Celkem  430 000 Kč 

5.5.9 Předpokládaná rozvaha 

V následující tabulce můţeme vidět předpokládanou rozvahu ve zkráceném rozsahu pro 

prvních pět let podnikání od roku 2014 do roku 2018. Rozvaha kaţdého roku je 

ukončena k 31.12. daného roku provozu mateřského centra a další rok začíná od 1.1. 

daného roku. U rozvahy musí být dodrţena rovnost mezi stavem celkových aktiv a 

celkových pasiv.  

Ke konci prvního roku podnikání byl odepsán drobný majetek jednorázovým 

odpisem a byl zaúčtován na účet 501 – Spotřeba materiálu. Z tohoto důvodu je hodnota 

stálých aktiv v rozvaze nulová. 

Na straně aktiv nám nefigurují stálá aktiva. Oběţná aktiva jsou tvořena 

krátkodobým finančním majetkem, jako jsou finanční prostředky na běţném účtu a v 

pokladně.  

Na straně pasiv stojí základní kapitál, který je po celou dobu 200 000 Kč, dále 

výsledek hospodaření běţného období a nerozdělený zisk z minulých let. Dlouhodobé 

závazky tvoří bezúročnou půjčku majitelky společnosti, která se začne splácet aţ od 

roku 2017 ve výši 115 000 Kč. Strana pasiv dále obsahuje krátkodobé závazky, kterými 

jsou mzdové náklady – vţdy na konci roku je dluţná částka za poslední výplaty v roce a 
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daňový závazek za daň z příjmu. 

Všechny tři základní dokumenty jsou vypracovány ve třech variantách – 

optimistické, realistické a pesimistické. Optimistická varianta počítá s naplněním 

kapacity ze 100% (20 dětí), realistická počítá s naplněním kapacity z 80% (16 dětí) a 

pesimistická varianta s 60% naplněním (12 dětí). 

Pro větší přehlednost níţe v textu uvádím pouze tu nejpravděpodobnější variantu, 

kterou je varianta realistická. Zbylé dvě varianty (optimistickou a pesimistickou) 

nalezneme v přílohách přílohách číslo 1-6.  

Tab. 19: Předpokládaná rozvaha ve zjednodušeném rozsahu – realistická varianta 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - realistická varianta 

  2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 390 640 862 080 1 242 786 1 508 033 1 772 310 

Stálá aktiva 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 390 640 862 080 1 242 786 1 508 033 1 772 310 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobý fin. majetek 390 640 862 080 1 242 786 1 508 033 1 772 310 

  

PASIVA CELKEM 390 640 862 080 1 242 786 1 508 033 1 772 310 

Vlastní kapitál 94 980 476 846 857 773 1 238 149 1 617 635 

Základní kapitál 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Nerozdělený zisk z minulých let 0 -105 020 276 846 657 773 1 038 149 

VH běžného období -105 020 381 866 380 927 380 376 379 486 

Cizí zdroje 295 660 385 234 385 013 269 884 154 675 

Dlouhodobé závazky 230 000 230 000 230 000 115 000 0 

Krátkodobé závazky 65 660 65 660 65 660 65 660 65 660 

Daňový závazek 0 89 574 89 353 89 224 89 015 

 

5.5.10 Předpokládaný výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztrát za rok 2014 obsahuje pouze 4 měsíce, protoţe mateřské centrum 

zahájí provoz od nového školního roku. Následující předpokládané výkazy obsahují 

roky 2015 – 2018. Výkazy jsou uvedeny ve všech třech variantách.   

Výkaz zisku a ztráty zachycuje náklady, výnosy a výsledek hospodaření za dané 

účetní období. 
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Náklady obsahují v roce 2014 poloţku spotřeba materiálu, která zachycuje 

dohromady počáteční náklady a zřizovací výdaje. Dále poloţku opravy, kde je 

zachycena rekonstrukce hygienického zařízení centra. Mzdové náklady obsahují mzdu 

dvou pedagogických pracovníků a mzdu majitelky jako účetní + odvody za sociální a 

zdravotní pojištění státu. Dalšími poloţkami jsou platby za nájemné, energie, telefon, 

internet, mycí prostředky, pojištění a propagaci. Od roku 2016 jsou kaţdým 

následujícím rokem navýšeny ceny energie (plynu, elektřiny, vody) o 2 %. 

Na straně výnosů stojí trţby z prodeje sluţeb, které se mění podle naplnění 

kapacity dětmi.  

Rozdíl mezi výnosy a náklady nám ukáţe výsledek hospodaření před zdaněním. Po 

zaplacení daně z příjmu vypočítáme skutečný výsledek hospodaření za účetní období, 

který ukazuje na zisk či ztrátu.  

V prvním roce podnikání mateřské centrum dosahuje při plném naplnění kapacity 

zisku ve výši 18 614 Kč. 

Tab. 20: Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu – realistická varianta 

 

Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu - realistická varianta 

  2014 2015 2016 2017 2018 

NÁKLADY   

Spotřeba materiálu 202 500 0 0 0 0 

Opravy 39 000 0 0 0 0 

Mzdové náklady 262 640 787 920 787 920 787 920 787 920 

Nájemné 80 000 240 000 240 000 240 000 240 000 

Energie 16 000 48 000 48 960 49 940 50 939 

Telefon a internet 3 680 11 040 11 040 11 040 11 040 

Ochranné a mycí prostředky 2 000 4 000 4 200 3 900 4 000 

Pojištění 5 200 15 600 15 600 15 600 15 600 

Propagace 22 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Náklady celkem 633 020 1 112 560 1 113 720 1 114 400 1 115 499 

VÝNOSY   

Trřby z prodeje služeb 528 000 1 584 000 1 584 000 1 584 000 1 584 000 

Výnosy celkem 528 000 1 584 000 1 584 000 1 584 000 1 584 000 

VH před zdaněním -105 020 471 440 470 280 469 600 468 501 

Daň z příjmu (19%) 0 89 574 89 353 89 224 89 015 

VH za účetní období -105 020 381 866 380 927 380 376 379 486 
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5.5.11 Předpokládané cash flow 

Předpokládané peněţní toky jsou opět zpracovány ve všech třech variantách - 

optimistické, realistické a pesimistické pro prvních pět let podnikání. Při zpracování 

peněţních toků se vychází z předchozích rozvah a VZZ. Cash flow zahrnuje přehled 

příjmů a výdajů podniku. 

Tab. 21: Předpokládané cash flow ve zjednodušeném rozsahu – realistická varianta 

 

Cash flow ve zjednodušeném rozsahu - realistická varianta 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Stav peněžních prostředků 0 390 640 862 080 1 242 786 1 508 033 

Peněžní tok z provozní činnosti 0 0 0 0 0 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné 
činnosti před zdaněním -105 020 381 866 380 927 380 376 379 486 

Změna stavu pohledávek 230 000 0 0 -115 000 -115 000 

Změna stavu krátkodobých závazků 65 660 89 574 -220 -129 -209 

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 0 0 0 0 0 

Zvýšení peněžních prostředků z 
důvodů zvýšení základního kapitálu 200 000 0 0 0 0 

Peněžní tok z finanční činnosti 0 0 0 0 0 

Stav peněžních prostředků na konci 
účetního období 390 640 862 080 1 242 786 1 508 033 1 772 310 

 

5.5.12 Vybrané ekonomické ukazatele 

V rámci této podkapitoly se budeme věnovat výpočtům vybraných ekonomických 

ukazatelů. Všechny výpočty vychází z optimistické varianty.  

Ukazatelé rentability 

Tab. 22: Ukazatele rentability v letech 2014 – 2016 

 

Ukazatele rentability v letech 2014 - 2016 

  2014 2015 2016 

ROA 3,59 % 50,6 % 33,60 % 

ROE 8,51 % 76,02 % 43,20 % 

ROS 2,84 % 35,20 % 35,20 % 
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 Rentabilita celkového vloţeného kapitálu  

ROA = zisk / celkový vloţený kapitál 

Tento ukazatel vyjadřuje celkovou efektivnost firmy, její výdělečnou schopnost a 

produkční sílu bez ohledu na zdroje financování. ROA udává, kolik zisku přinese 1 Kč 

majetku. V prvním roce podnikání dosahuje výše ROA nízké hodnoty, ale od roku 2015 

se sledované hodnoty zvyšují.  

 Rentabilita vlastního kapitálu  

ROE = zisk / vlastní kapitál 

Rentabilita vlastního kapitálu měří přínos pro vlastníky a poukazuje na to, kolik haléřů 

čistého zisku připadá na 1 Kč investovanou vlastníkem. V prvním roce dosahuje 

centrum hodnoty pouze 8,50 %, ale hned v následujícím roce hodnota dosahuje 76 %, 

coţ je nadprůměrný výsledek.  

 Rentabilita trţeb  

ROS = čistý zisk / trţby 

Rentabilita trţeb vyjadřuje, kolik haléřů čistého zisku podniku přinese 1 Kč trţeb. Opět 

je v prvním roce hodnota výrazně niţší neţ v dalších letech podnikání. 

 

Ukazatelé aktivity 

Tab. 23: Ukazatele aktivity v letech 2014 – 2016 

 

Ukazatele aktivity v letech 2014 - 2016 

  2014 2015 2016 

Obrat celkových aktiv 1,3 1,45 0,95 

Obrat stálých aktiv 0 0 0 

 

 

 



 83 

 Obrat celkových aktiv 

trţby / celková aktiva 

Ideálně by se ukazatel obratu celkových aktiv měl pohybovat v rozmezí 1,5 – 3. Naše 

výsledky tohoto rozmezí nedosahují, coţ ukazuje na vysoký stav majetku v podniku.  

 

 Obrat stálých aktiv 

trţby / stálá aktiva 

Podnik nevlastní ţádný dlouhodobý hmotný majetek a nakoupené movité věci byly 

zařazeny do spotřeby materiálu ve výkazu zisku a ztrát. Proto nebudeme s tímto 

ukazatelem pracovat. 

  

Ukazatelé zadluţenosti 

Tab. 24: Ukazatele zadluţenosti v letech 2014 – 2016 

 

Ukazatele zadluţenosti v letech 2014 - 2016 

  2014 2015 2016 

Celková zadluţenost 57,80 % 33,45 % 22,2 % 

Koeficient samofinancování 42,15 % 66,60 % 77,80 % 

 

 Celková zadluţenost 

cizí zdroje / celková aktiva 

Podnik by se měl řídit pravidlem – zlaté pravidlo financování 50 na 50, resp. 60 na 40. 

Celková zadluţenost v prvním roce podnikání je ve výši 57,8 %, ale v následujících 

letech se zadluţenost rapidně sniţuje.  

 Koeficient samofinancování  

vlastní kapitál / celková aktiva  

Ukazatel koeficientu samofinancování vypovídá o tom, zda jsou aktiva podniku 

financována vlastním kapitálem. Ukazuje tedy na finanční samostatnost podniku. 
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V prvním roce podnikání dosahuje ukazatel hodnoty 42,15 % a v dalších letech 

podnikání má rostoucí tendenci.  

5.6 Analýza vstupujících rizikových faktorů 

V případě, ţe se kaţdý jednotlivý jedinec rozhodne podnikat, musí počítat s riziky, které 

jeho podnikatelská činnost přináší. Riziko nelze nikdy zcela eliminovat, tudíţ musí 

podnikatel zváţit, která rizika je schopen ovlivnit, předcházet jim např. pomocí vhodně 

zvoleného pojištění nebo se těmto rizikům částečně přizpůsobit.  

Dále v textu je poukázáno na hlavní rizikové faktory tohoto oboru podnikání. 

 R1 – Riziko nedostatečného oslovení potenciálních zákazníků 

Riziko nedostatečného oslovení potenciálních zákazníků je opravdu velkou hrozbou. Dá 

se ovlivnit dobře zvolenou marketingovou kampaní a PR v městě Kuřim a okolí. 

V případě, ţe by byla propagace zvolena špatnou formou a my nenaplnili kapacitu 

školky, mohlo by to mít fatální dopad na celé podnikání. Mohlo by dojít i k situaci, ţe 

zákazníky naše sluţby osloví, ale bude jim připadat moc vysoká cena za školné. Toto 

riziko by se dalo eliminovat sníţením ceny školného, které je podle propočtů 

v podnikatelském plánu moţné. 

 

 R2 – Riziko nedostatku finančních prostředků 

Vzhledem k tomu, ţe vznik podnikatelského záměru není závislý na bankovním úvěru, 

tak je riziko nedostatku finančních prostředků nízké. Můţe ovšem dojít k nenaplnění 

kapacity mateřského centra z důvodu nedostatku finančních prostředků našich 

potenciálních zákazníků v důsledku stále přetrvávající nezaměstnanosti. Na druhé straně 

poptávka ve městě Kuřim převyšuje nabídku. 

 

 R3 – Riziko nedostatečné profesionality zaměstnanců 

Riziko nedostatečné profesionality zaměstnanců je také významnou hrozbou. Snaha o 

sníţení tohoto rizika bude probíhat formou osobního pohovoru a podmínkou pro přijetí 
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pedagoga bude absolvování 9-ti stupňového Montessori kurzu v Brně. Dále bude 

pedagogům při podepsání smlouvy na dobu určitou zaplacen ze strany zaměstnavatele 

kurz Respektovat a být respektován.  

 R4 – Riziko konkurence 

Riziko konkurenčního boje můţe přijít jak ze strany státních školek – rozšířením 

stávající kapacity, tak v případě vstupu nového konkurenta, nové soukromé školky na 

trh. Toto riziko nemůţeme ovlivnit, ale do doby, neţ k tomu dojde, se musíme pokusit o 

vybudování stabilní společnosti s dobrým jménem. Poskytování jedinečných a 

kvalitních sluţeb, individuální přístup ke specifickým potřebám klientů a profesionální 

práce pedagogů jistě v konkurečním boji pomohou. 

 R5 – Riziko změn v legislativě 

Změna v legislativě v dnešní době určitě nastat můţe. Zejména musí kaţdý podnikatel 

počítat se změnami v oblasti daňového zatíţení (zákon o dani z příjmu či DPH). Ovšem 

v případě tohoto rizika se podnikatel nemůţe bránit, situaci nemůţe ovlivnit, ale musí se 

přizpůsobit.  

 R6 – Riziko ţivelných katastrof 

Ţivelné katastrofy se nedají předvídat, ale pro podnikání by leckdy mohlo mít fatální 

dopad. Proto je potřeba, aby podnikatel dopředu řešil tuto situaci formou sjednání 

vhodného pojištění, které by mu mohlo kompenzovat vzniklou škodu. Stejně tak je 

tomu i u moţného rizika krádeţí či vandalismu. 

 R7 – Riziko špatně nastavené ceny za sluţby 

Co se týče rizika špatně zvolené cenové politiky v podniku, mohly by nastat dvě 

situace. V případě, ţe zvolíme cenu příliš nízkou, abychom nalákali potenciální 

zákazníky, můţe to mít za následek, ţe klienti nebudou mít důvěru v kvalitu námi 

poskytované sluţby a my budeme generovat nízké zisky. A nebo bude cena příliš 

vysoká a nenajde se dostatek klientů, kteří by byli ochotni ji zaplatit. 
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 R8 – Riziko úrazu dětí 

Riziko úrazu dítěte je dalším závaţným rizikem. Úraz dítěte by v lepším případě mohl 

způsobit konflikt mezi mateřským centrem a rodiči, coţ by mohlo mít za následek 

pošpinění dobrého jména podniku. Mohla by být ohroţena důvěra ze strany rodičů. 

V nejhorším případě by toto riziko mohlo vést aţ k ohroţení dítěte na jeho zdraví. 

Snahou bude předcházet tomuto riziku připraveným prostředím jak uvnitř tak vně 

mateřského centra a důsledným dohledem. Ovšem nutností bude i pojištění profesní 

odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců.   

Jednotlivá rizika jsou ohodnocena na stupnici závaţnosti hodnotami 1 – 5, kde 1 

znamená nejmenší stupeň dopadu a 5 znamená stupeň dopadu největší. Kaţdé riziko má 

dále přiřazenou určitou pravděpodobnost výskytu:  

 VM – velmi malá pravděpodobnost výskytu 

 M – mála pravděpodobnost výskytu 

 S – střední pravděpodobnost výskytu 

 V – velká pravděpodobnost výskytu 

 ZV – zvláště vysoká pravděpodobnost výskytu 

 

Tab. 25: Pravděpodobnost výskytu rizik a stupeň závaţnosti 

 

  Riziko Stupeň Pravděpodobnost 

R1 Riziko neoslovení zákazníků 5 S 

R2 Riziko nedostatku finančních prostředků 5 S 

R3 Riziko neprofesionality zaměstnanců 4 V 

R4 Riziko konkurence 2 ZV 

R5 Riziko změn v legislativě 2 S 

R6 Riziko ţivelných katastrof a krádeţí 5 VM 

R7 Riziko špatně nastavené ceny za sluţby 3 S 

R8 Riziko úrazu dětí 3 V 
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Tab. 26: Matice rizik, vlastní zpracování 

 

5 R6   R1     

4     R2 R3   

3     R7  R8    

2     R5   R4 

1           

  VM M S V ZV 

Po vyhodnocení závaţnosti a pravděpodobnosti  výskytu rizik nám z dané matice 

vyplývá, ţe v zelené oblasti s nejniţším stupněm závaţnosti a malou pravděpodobností 

výskytu se nachází pouze riziko změn v legislativě. Ve ţlutém poli je vyznačen střední 

stupeň závaţnosti a vyšší pravděpodobnost výskytu a zde se nacházejí rizika spojená 

s konkurenčním bojem, riziko špatně nastavené ceny a riziko ţivelných katastrof. 

Červené pole zahrnuje rizika s vysokým stupněm závaţnosti a vysokou 

pravděpodobností výskytu. Proto je potřeba postupně pracovat na eliminaci rizik 

spojených s nedostatečným oslovením potenciálních zákazníků, s nedostatkem 

finančních prostředků, s úrazy dětí a neprofesionalitou  zaměstnanců. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření podnikatelského plánu pro zaloţení soukromého 

mateřského centra. Jako nejpříhodnější lokalita pro naše podnikání bylo zvoleno město 

Kuřim. Z geografického i demografického hlediska město Kuřim splňuje všechny 

poţadavky pro vznik mateřského centra. Koncem minulého století proběhla v Kuřimi 

masivní výstavba rodinných a bytových domů, která bude od jara letošního roku dále 

pokračovat. Analýza konkurenčního prostředí poukazuje na nedostatečnou kapacitu 

stávajících státních mateřských škol o více neţ sto dětí. Soukromá mateřská škola je 

v Kuřimi pouze jedna, a to s kapacitou deseti dětí. Šance na úspěch pro nově zaloţené 

soukromé mateřské centrum je tudíţ vysoká.  

První roky podnikání nebývají pro majitele podniku vůbec jednoduché. Jen ve 

vzácných případech dochází ke generování zisků hned v prvním roce podnikání, a navíc 

valná většina podnikatelů na začátku svého podnikání nejprve splácí řadu půjček a 

úvěrů.  

Soukromé mateřské centrum Cvrček bude zaloţeno jako společnost s ručením 

omezeným. V prvním roce podnikání bude potřeba vybudovat a zrekonstruovat zázemí, 

tak, aby splňovalo všechny poţadavky, dále pak najít a zaměstnat kvalifikovaný 

personál a nakoupit veškerý nutný materiál a majetek. Aby se nově vzniklé centrum 

dostalo do povědomí veřejnosti, budeme realizovat reklamní kampaň, která samozřejmě 

zahrnuje i tvorbu webových stránek.   

Závěrem bych zhodnotila myšlenku zaloţení soukromého mateřského centra. Na 

základě všech provedených analýz a výpočtů jsem dospěla k závěru, ţe myšlenka 

zaloţení mateřského centra je reálná. 

V optimistické variantě počítáme se 100% naplněním kapacity, čili s 20 dětmi. 

V případě, ţe by tato varianta nastala hned v prvním školním roce, tak by na konci roku 

2014 centrum generovalo zisk 18 614 Kč. V dalších letech by potom dosahovalo zisku 

necelých 700 000 Kč kaţdý rok, které by si majitel mohl nechat vyplácet formou podílu 

na zisku nebo vydělaný zisk dál zhodnocovat v podnikání, coţ by v roce 2018 mohlo 
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vést k úvahám o koupi budovy nebo podstatně dříve k úvahám o koupi osobního 

automobilu či vybavení venkovního hřiště.   

V realistické variantě počítáme s 80% naplněním kapacity, čili s 16 dětmi. Tato 

varianta se pro první rok podnikání jeví jako nejpravděpodobnější. V prvním roce 

podnikání by bylo centrum ve ztrátě, ale jiţ v následujícím roce podnikání by centrum 

generovalo zisk kolem 380 000 Kč, coţ by se dalo vyuţít k menším nákupům dalšího 

vybavení, jako např. klavíru, venkovního hřiště, rozšíření Montessori dílen nebo 

investic do vzdělání zaměstnanců.  

V pesimistické variantě počítáme s 60% naplněním kapacity, čili s 12 dětmi. 

Třináct dětí je hraničním počtem dětí, který nám vyšel v rámci analýzy bodu zvratu. 

V prvním roce podnikání by se centrum dostalo do velké ztráty, se kterou by se 

potýkalo aţ do roku 2019.  

Jako kaţdý nový podnik i mateřské centrum se bude potýkat s nedůvěrou 

potenciálních zákazníků, a proto bude potřeba vybudovat dobré jméno podniku a u 

široké veřejnosti vzbudit vlnu zvědavosti a zájmu.  

Na základě uvedených informací lze zkonstatovat, ţe cíl práce byl naplněn.  
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Příloha 1: Předpokládaná rozvaha ve zjednodušeném rozsahu – optimistická varianta           

Naplnění kapacit na 100% 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - optimistická varianta 

  2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 518 640 1 369 714 2 061 460 2 637 747 3 213 064 

Stálá aktiva 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 518 640 1 369 714 2 061 460 2 637 747 3 213 064 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobý fin. majetek 518 640 1 369 714 2 061 460 2 637 747 3 213 064 

  

PASIVA CELKEM 518 640 1 369 714 2 061 460 2 637 747 3 213 064 

Vlastní kapitál 218 614 911 520 1 603 487 2 294 903 2 985 429 

Základní kapitál 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Nerozdělený zisk z minulých let 0 18 614 711 520 1 403 487 2 094 903 

VH běžného období 18 614 692 906 691 967 691 416 690 526 

Cizí zdroje 300 026 458 194 457 973 342 844 227 635 

Dlouhodobé závazky 230 000 230 000 230 000 115 000 0 

Krátkodobé závazky 65 660 65 660 65 660 65 660 65 660 

Daňový závazek 4 366 162 534 162 313 162 184 161 975 
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Příloha 2: Předpokládaná rozvaha ve zjednodušeném rozsahu – pesimistická varianta 

Naplnění kapacit na 60%                      

Rozvaha ve zkráceném rozsahu - pesimistická varianta 

  2014 2015 2016 2017 2018 

AKTIVA CELKEM 262 640 350 080 419 746 373 953 327 190 

Stálá aktiva 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 262 640 350 080 419 746 373 953 327 190 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobý fin. majetek 262 640 350 080 419 746 373 953 327 190 

  

PASIVA CELKEM 262 640 350 080 419 746 373 953 327 190 

Vlastní kapitál -33 020 37 806 107 693 177 029 245 475 

Základní kapitál 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Nerozdělený zisk z minulých let 0 -233 020 -162 194 -92 307 -22 971 

VH běžného období -233 020 70 826 69 887 69 336 68 446 

Cizí zdroje 295 660 312 274 312 053 196 924 81 715 

Dlouhodobé závazky 230 000 230 000 230 000 115 000 0 

Krátkodobé závazky 65 660 65 660 65 660 65 660 65 660 

Daňový závazek 0 16 614 16 393 16 264 16 055 
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Příloha 3: Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu – optimistická varianta 

Naplnění kapacit na 100% 

Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu - optimistická varianta 

  2014 2015 2016 2017 2018 

NÁKLADY   

Spotřeba materiálu 202 500 0 0 0 0 

Opravy 39 000 0 0 0 0 

Mzdové náklady 262 640 787 920 787 920 787 920 787 920 

Nájemné 80 000 240 000 240 000 240 000 240 000 

Energie 16 000 48 000 48 960 49 940 50 939 

Telefon a internet 3 680 11 040 11 040 11 040 11 040 

Ochranné a mycí prostředky 2 000 4 000 4 200 3 900 4 000 

Pojištění 5 200 15 600 15 600 15 600 15 600 

Propagace 22 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Náklady celkem 633 020 1 112 560 1 113 720 1 114 400 1 115 499 

VÝNOSY   

Tržby z prodeje služeb 656 000 1 968 000 1 968 000 1 968 000 1 968 000 

Výnosy celkem 656 000 1 968 000 1 968 000 1 968 000 1 968 000 

VH před zdaněním 22 980 855 440 854 280 853 600 852 501 

Daň z příjmu (19%) 4 366 162 534 162 313 162 184 161 975 

VH za účetní období 18 614 692 906 691 967 691 416 690 526 
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Příloha 4: Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu – pesimistická varianta 

Naplnění kapacit na 60% 

Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu - pesimistická varianta 

  2014 2015 2016 2017 2018 

NÁKLADY   

Spotřeba materiálu 202 500 0 0 0 0 

Opravy 39 000 0 0 0 0 

Mzdové náklady 262 640 787 920 787 920 787 920 787 920 

Nájemné 80 000 240 000 240 000 240 000 240 000 

Energie 16 000 48 000 48 960 49 940 50 939 

Telefon a internet 3 680 11 040 11 040 11 040 11 040 

Ochranné a mycí prostředky 2 000 4 000 4 200 3 900 4 000 

Pojištění 5 200 15 600 15 600 15 600 15 600 

Propagace 22 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Náklady celkem 633 020 1 112 560 1 113 720 1 114 400 1 115 499 

VÝNOSY   

Trřby z prodeje služeb 400 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

Výnosy celkem 400 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 

VH před zdaněním -233 020 87 440 86 280 85 600 84 501 

Daň z příjmu (19%) 0 16 614 16 393 16 264 16 055 

VH za účetní období -233 020 70 826 69 887 69 336 68 446 
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Příloha 5: Předpokládané cash flow ve zjednodušeném rozsahu – optimistická varianta 

Naplnění kapacit na 100% 

Cash flow ve zjednodušeném rozsahu - optimistická varianta 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Stav peněžních prostředků 0 518 640 1 369 714 2 061 460 2 637 747 

Peněžní tok z provozní činnosti 0 0 0 0 0 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti 
před zdaněním 18 614 692 906 691 967 691 416 690 526 

Změna stavu pohledávek 230 000 0 0 -115 000 -115 000 

Změna stavu krátkodobých závazků 70 026 158 167 -220 -129 -209 

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 0 0 0 0 0 

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů 
zvýšení základního kapitálu 200 000 0 0 0 0 

Peněžní tok z finanční činnosti 0 0 0 0 0 

Stav peněžních prostředků na konci 
účetního období 518 640 1 369 714 2 061 460 2 637 747 3 213 064 
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Příloha 6: Předpokládané cash flow ve zjednodušeném rozsahu – pesimistická varianta 

Naplnění kapacit na 60% 

Cash flow ve zjednodušeném rozsahu - pesimistická varianta 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Stav peněžních prostředků 0 262 640 350 080 419 746 373 953 

Peněžní tok z provozní činnosti 0 0 0 0 0 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti 
před zdaněním -233 020 70 826 69 887 69 336 68 446 

Změna stavu pohledávek 230 000 0 0 -115 000 -115 000 

Změna stavu krátkodobých závazků 65 660 16 614 -220 -129 -209 

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 0 0 0 0 0 

Zvýšení peněžních prostředků z důvodů 
zvýšení základního kapitálu 200 000 0 0 0 0 

Peněžní tok z finanční činnosti 0 0 0 0 0 

Stav peněžních prostředků na konci 
účetního období 262 640 350 080 419 746 373 953 327 190 

 

 

 

 

 

 

 

  



 102 

Příloha 7: Návrh společenské smlouvy 

ZAKLADATELSKÁ LISTINA 

společnosti 

(dále jen „společnost“) 

v úplném znění k 1. lednu 2014 

 

Článek 1: Obchodní firma 

Soukromé mateřské centrum Cvrček, s.r.o. 

 

Článek 2: Sídlo  

Sídlem společnosti je Brněnská, Kuřim 

 

Článek 3 : Předmět podnikání (činnosti) společnosti 

Předmětem podnikání společnosti je: 

Poskytování sluţeb pro rodinu a domácnost – péče o děti od 3 let 

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

 

Článek 4: Doba trvání  

Společnost je zaloţena na dobu neurčitou. 

 

Článek 5: Výše základního kapitálu 

Výše základního kapitálu společnosti činí 200 000 Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých). 

 

Článek 6: Společníci  

Jediným společníkem společnosti je Michala Meisterová, bytem/se sídlem Lelkova 48, Brno. 

 

Článek 7: Výše vkladu 

Výše vkladu připadající na obchodní podíl jediného společníka činí 200 000 Kč (slovy: dvěstětisíc 

korun českých). 

 

Článek 7: Statutární orgán a způsob jednání za společnost 

Společnost zastupuje ve všech záleţitostech jednatel. Podepisování za společnost se děje tak, ţe 

k obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. 

 

Článek 8: Působnost valné hromady 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.  

Do působnosti valné hromady společnosti patří:  

a) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, 

b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu, 

c) volba a odvolání jednatele, 

d) volba odvolání likvidátora, 
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e) schvalování udělení a odvolání prokury, 

f) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, 

g) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její 

vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných 

vlastních zdrojů a úhrady ztrát, 

h) rozhodnutí o přeměně společnosti,  

i) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala 

podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání 

nebo činnosti společnosti, 

j) schválení smlouvy o tichém společenství, 

k) schválení finanční asistence, 

l) rozhodnutí o změnu druhu kmenového listu, 

m)  další případy, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon o obchodních korporacích, 

jiný právní předpis nebo společenská smlouva. 

 

Článek 9: Ostatní ustanovení 

Společník můţe vlastnit více obchodních podílů. 

 

Obchodní podíl společníka můţe být představován kmenovým listem. 

 

Má-li společnost jediného společníka, je jeho obchodní podíl vţdy převoditelný na třetí osobu. 

Společník můţe převést svůj obchodní podíl na třetí osobu i bez souhlasu valné hromady. 

 

Společník nepřítomný na jednání valné hromady nemůţe dodatečně vykonat své hlasovací právo. 

 

Rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) se připouští.  

 

Společník se můţe vzdát práva na včasné a řádné svolání valné hromady ústním prohlášením na 

valné hromadě.  

 

Článek 10: Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 

Tato zakladatelská listina nabývá v souladu s ustanovením § 777 zákona o obchodních korporacích 

účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako 

celku do obchodního rejstříku.  

 

 

V Praze dne 1. ledna 2014 

 

 

Michala Meisterová 

jednatel 

 


