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ABSTRAKT 

Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit podnikatelský záměr pro založení 

společnosti, působící v oblasti sportovní zábavy. Práce se skládá ze dvou částí – 

teoretické a praktické. 

Teoretická část vysvětluje základní pojmy, které souvisí s podnikáním, se založením 

společnosti s ručením omezením a je zde také popsán podnikatelský plán. 

Praktická část poté aplikuje poznatky získané z teoretické části. Obsahuje detailně 

zpracované prvky podnikatelského záměru pro konkrétní nově vznikající společnost. 

V závěru práce je provedena finanční analýza, kde je zhodnoceno, zda je podnikatelský 

záměr z hlediska ekonomického zhodnocení realizovatelný či nikoli. 

 

 

ABSTRACT 

The aim of the diploma thesis is to create a business plan for a business in the field of 

sports entertainment. The thesis is consisted of two parts – theoretical and practical. 

The theoretical part explains a basic concepts relating to making a business, an 

establishing a limited liability company and describe a business plan. 

Practical part applies the knowledge from the theoretical part. It contains detailed 

elaboration of elements of the business plan for a specific company. 

In conclusion of the diploma thesis is performed the financial analysis and economic 

evaluation whether the business plan is effective and feasible. 
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ÚVOD 

Podnikatelský záměr je výsledkem realizace podnikatelské myšlenky, který umožní 

samotnému podnikateli založit svůj vlastní podnik, uplatnit dosud nabyté znalosti a 

dovednosti a hlavně umožňuje stát se finančně nezávislým. Finanční nezávislost je 

jedním ze zásadních důvodů, proč vůbec podnikatelé zakládají své společnosti. 

Primárním cílem podnikatele je kromě dosahování maximálního zisku také udržení si 

stabilní pozice na trhu. 

V současné době působí na všech trzích výrobků a služeb velké množství podniků. Je 

tedy velmi těžké založit takový podnik, který se bude v rámci konkurence odlišovat a 

nabízet zákazníkům něco nového, originálního. Je nutné neustále hledat mezery na trhu, 

které by šlo vyplnit a využít je tak k uskutečnění zajímavé podnikatelské činnosti. 

Podnikání s sebou přináší několik legislativních, ekonomických a dalších omezení, 

která je nutná brát v úvahu při sestavování podnikatelského plánu. Podnikání je 

dlouhodobý proces, který vyžaduje maximální pečlivost při plánování a také jistou 

odolnost vůči stresu, neboť podnikatel vstupuje do obrovského rizika možného 

neúspěchu. Podnikatelskému neúspěchu je možné předejít pouze kvalitním zpracováním 

podnikatelského záměru a to zejména části, která se věnuje finančnímu plánu. 

Podnikatelský záměr je velmi významným plánovacím dokumentem, který utváří 

přehled o podstatných informacích, které souvisí se založením podniku. Slouží nejen 

vlastníkům podnikatelského subjektu k ujasnění si celkové strategie podnikání, ale také 

jako podklad pro případné poskytnutí finančních prostředků od externích subjektů, které 

jsou nutné pro samotnou realizaci projektu. 

Diplomová práce zpracovává konkrétní reálný podnikatelský plán. Jedná se o založení 

nového podniku s provozovnou venkovních motokár. Konkurence na tomto trhu je 

nízká, a tudíž je zde prostor pro využití příležitosti a realizaci celého projektu. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

1.1 Vymezení problému práce 

Diplomová práce popisuje vznik nově vznikajícího podnikatelského subjektu, který 

bude poskytovat služby v oblasti sportovní zábavy a s tím spojených aktivit. Založení 

podniku předchází důkladná analýza vnějšího a také vnitřního prostředí, kde je potřeba 

zjistit, zda je podnikatelský záměr vůbec realizovatelný a také, zda o budoucí druh 

zábavy je v dané lokalitě vůbec zájem. 

Navržený podnikatelský záměr se dle mého názoru může stát velmi zajímavou 

podnikatelskou aktivitou. Místo pro realizaci podnikání se nachází v opravdu velmi 

lukrativní lokalitě. V práci tedy postupnými kroky zjistím, zda je daný podnikatelský 

záměr vůbec realizovatelný a finančně efektivní. 

 

1.2 Cíle práce 

Cílem diplomové práce je vytvořit kompletní podnikatelský záměr pro nově vznikající 

podnikatelský subjekt. Nově založený podnikatelský subjekt poskytuje služby zejména 

v oblasti pořádání kulturních zábav a provozování zařízení sloužících zábavě. 

Diplomová práce je založena na několika dílčích cílech, které postupně naplňují hlavní 

cíl práce – vypracování podnikatelského záměru. 

Prvním dílčím cílem práce je zpracování veškerých teoretických poznatků, které jsou 

potřebné k založení podniku a k úspěšnému zahájení podnikatelské činnosti. 

Druhým dílčím cílem práce je vlastní zpracování konkrétního podnikatelského záměru. 

Vlastní práce vychází z teoretických poznatků, získaných z předchozí části práce. Mezi 

významné položky naplnění tohoto cíle patří zejména provedení podrobných analýz jak 

vnějšího, tak vnitřního prostředí, dále souhrn marketingových aktivit a velmi detailní 

zpracování finančního plánu. Díky finančnímu plánu dojde k zjištění, zda podnikatelský 

záměr je z ekonomického hlediska realizovatelný či nikoli. 

 

1.3 Metody a postupy zpracování diplomové práce 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a část praktickou. 
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Teoretická část je dále rozdělena na několik oddílů, v nichž se v každém z nich věnuji 

odlišné problematice. Teoretická část je celkově založena na literární rešerši, která 

obsahuje informace získané z použité odborné literatury, uvedené na konci práce. 

V úvodu jsou jasně definovány a popsány pojmy, které souvisí s podnikatelskou 

činností. Jedná se zejména o pojmy jako je podnik, podnikatel, podnikání. Dále se 

v jednotlivých oddílech věnuji právním formám podnikání, postupu založení 

společnosti s ručením omezeným včetně postupu získání živnostenského oprávnění. 

Nejdůležitější částí literární rešerše je detailní charakteristika podnikatelského záměru 

s popisem všech jeho částí. V neposlední řadě jsou zde charakterizovány ekonomické 

ukazatele, které jsou nezbytné pro praktickou část pro ekonomické zhodnocení záměru 

a k posouzení efektivnosti vloženého kapitálu. V práci se budu věnovat zejména 

ukazatelům rentability, vnitřnímu výnosovému procentu, čisté současné hodnotě a 

indexu rentability. 

Další částí práce je praktická (vlastní) práce, která v závěru naplňuje druhý dílčí cíl 

práce. Tato část práce jednoznačně vychází z teoretických poznatků získaných ze 

zpracování literární rešerše. 

Pro vlastní zpracování podnikatelského záměru budu používat analýzy vnějšího a 

vnitřního prostředí. Díky těmto analýzám bude možné provést analýzu trhu. V rámci 

analýzy vnějšího prostředí budu využívat analýzu oborového okolí s pomocí Porterova 

modelu a analýzu všeobecného okolí – SLEPTE. 

Pro analýzu vnitřního prostředí použiju McKinseyho model 7S. Po důkladném 

zpracování všech analýz budu schopna definovat strategie pomocí SWOT analýzy. Na 

základě této analýzy budou zjištěny potenciální příležitosti a hrozby podniku, a také 

silné a slabé stránky vybraného podnikatelského subjektu. 

Dále bude potřeba provést detailní vypracování marketingového plánu. Zaměřím se na 

charakteristiku cílových zákazníků a vytvoření marketingového mixu pomocí prvků 4P.  

Poslední část práce je věnována vypracování finančního plánu. Finanční plán bude 

obsahovat zahajovací rozpočet a s ním spojenou zahajovací rozvahu. Poté na základě 

zjištěných zahajovacích nákladů bude možné predikovat budoucí výnosy a náklady 

s tím spojenou přibližnou návratnost vloženého kapitálu. Tato predikce bude provedena 

pro reálnou, optimistickou a pesimistickou variantu. Nakonec je celkový podnikatelský 

záměr zhodnocen, zda je vůbec lukrativní a efektivní jej vůbec realizovat. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Teoretická část tvoří základ pro vypracování literární rešerše. Literární rešerše obsahuje 

informace, získané z použité odborné literatury. Tato část práce poskytuje přehled o 

základních pojmech, které souvisí s podnikatelskou činností. Jedná se zde o detailní 

charakteristiku podnikatelského plánu jako celku, dále postupu založení společnosti 

s ručením omezeným a také charakteristiku nejdůležitějších ekonomických ukazatelů. 

 

2.1 Základní pojmy 

Charakteristika základních pojmů je velmi důležitá, neboť na jejich základě je 

vypracovaná praktická část práce. Uvedené pojmy provází prakticky celou část práce, 

proto je důležité pochopit jejich význam. 

 

Podnik 

Nejobecněji je podnik chápán jako subjekt, ve kterém dochází k přeměně vstupů na 

výstupy. Obsáhleji je podnik vymezen jako ekonomicky a právně samostatná jednotka, 

která existuje za účelem podnikání. V rámci ekonomické samostatnosti souvisí 

odpovědnost vlastníků za konkrétní výsledky podnikání. 

Dle obchodního zákoníku, §5 odst. 1 Zákona č. 513/1991 Sb., je podnik definován jako 

soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží 

věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování 

podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. (Srpová, 2010) 

Podniky existují proto, aby poskytovaly služby zákazníkům a vyráběly výrobky. Dále 

byly podniky založeny proto, aby vyráběly peníze. Každý podnik ve svém chování 

sleduje určitý cíl. V souladu s obecným cílem podnikání je nezbytné určit a zpřesňovat 

soustavu dílčích cílů dlouhodobých i krátkodobých, ekonomických, technických i 

sociálních, cílů funkčních oblastí a cílů organizačních jednotek podniku. 

(Martinovičová, 2006) 

Hlavním cílem podniku je maximalizace hodnoty podniku a jeho efektivní hospodaření. 

V důsledku konkurenčního boje neustále vznikají nové podniky a jiné podniky zanikají. 

Podniky tedy za dobu své existence procházejí několika fázemi. Životní cyklus podniku 



13 

 

má celkem 5 fází: založení podniku, růst podniku, stabilizace podniku, krize podniku a 

zrušení a zánik podniku. Pro vypracování diplomové práce bude nejdůležitější první 

fáze, a to založení podniku. 

Založení podniku představuje cílevědomý proces řízený vlastníkem či podnikatelem. 

Jedná se o vytvoření základních předpokladů pro plnění funkcí podniku. Je spojeno 

s podnikatelským záměrem, zpracováním zakladatelského projektu se zakladatelským 

rozpočtem, získáním kapitálu pro založení a rozběh podniku a založením podniku se 

zahájením jeho činnosti. (Martinovičová, 2006) 

 

Podnikání 

Podnikání je v Obchodním zákoníku §2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., definováno jako 

soustavná činnost, kterou podnikatel provádí samostatně, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. 

Smyslem podnikání je vytvoření něčeho navíc, nové přidané hodnoty, která může mít 

jak finanční, tak nefinanční formu. Jeden z hlavních cílů podnikání je maximalizace 

zisku. (Srpová, Řehoř, 2010) 

Další podstatou podnikání je snaha o dosažení zisku, docilování zisku k uspokojování 

potřeb zákazníků, čelit riziku konkurence a také vložit do svého podniku potřebný 

kapitál ve formě počátečního vkladu. 

Podnikání obsahuje hledání, objevování a využívání podnikatelských příležitostí 

k vyplňování mezer na trhu, podnikatelská rozhodnutí o znovurozdělení disponibilních 

zdrojů a zejména překonávání tradičních stereotypů. Dále vyžaduje iniciaci a zavádění 

nových řešení, ochotu a připravenost podnikatele převzít nevyhnutelné riziko, které 

může být spojeno s ekonomickým úspěchem. (Martinovičová, 2006) 

Teorie podnikání nezaručuje automatický úspěch bez nadání a příslušných vlastností 

podnikatele. Pomáhá však podnikateli najít nejlepší cestu k úspěchu, překonat bariéry a 

vyhnout se tak případnému neúspěchu. (Srpová, Řehoř, 2010) 

 

Podnikatel 

Dle Obchodního zákoníku §2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., je podnikatelem jak 

fyzická, tak právnická osoba, která: 

 je zapsána v obchodním rejstříku, 
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 podniká na základě živnostenského oprávnění, 

 podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, 

 provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního 

předpisu, 

 zahraniční osoba mající právo podnikat v zahraničí. 

 

S podnikáním bezprostředně souvisí vlastnost, kterou by měl mít každý podnikatel, a to 

je podnikavost. Je to schopnost, umění a motivace nacházet, vytvářet a využívat 

příležitosti pro zabezpečení předpokládaní či plánované prosperity podniku. Podnikání 

je praktickou realizací podnikavosti. Podnikavost je také dispozice, potenciál a 

dovednost podnikat. Je to rozhodující subjektivní faktor podnikání. Každý podnikatel je 

specifický svými dispozicemi k podnikání a osobními vlastnostmi. 

Podnikatel odpovídá za rozhodnutí předmětu podnikání, proč a jaké produkty a pro 

koho vyrábět, na jakém trhu prodávat, kolik a jakých produktů vyrábět, s jakými zdroji 

a s jakou jejich alokací podnikat a jak podnikat. (Martinovičová, 2006) 

 

2.2 Právní formy podnikání 

Před zahájením podnikatelské aktivity je nutné zvolit vhodný typ právní formy 

podnikání. Právní forma tedy představuje velmi významné rozhodnutí, nicméně 

v pozdější době lze zvolený typ transformovat na jiný. 

Existuje celá řada kritérií, podle nichž lze právní formu zvolit. Důležitou roli zde má 

minimální velikost základního kapitálu, která je vyžadovaná zákonem. Dále je třeba 

zvážit další skutečnosti. Mezi nejdůležitější patří počet osob potřebných k založení, 

obtížnost založení, míru právní regulace a ručení podnikatele za závazky vzniklé 

podnikatelskou činností. 

Obchodní zákoník připouští podnikání fyzických a podnikání právnických osob. 
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Podnikání fyzických osob 

Tato forma podnikání je vhodná pro začínající podnikatele, kteří ve svém podnikání 

nespatřují hlavní zdroj svých příjmů. Zahájení činnosti u této formy je velmi 

jednoduché. Zde se nejčastěji setkáváme s fyzickou osobou podnikající samostatně na 

základě živnostenského oprávnění nebo jiné oprávnění - osoba samostatně výdělečně 

činná (OSVČ). V praxi se také poměrně často vyskytuje forma sdružení fyzických osob, 

kde nevzniká nový právní subjekt a jejich společné jméno není obchodní firmou. 

V uvedených formách podnikání existuje zde značné množství výhod, ale také nevýhod. 

Za hlavní výhody lze považovat minimum formálně-právních povinností, velmi nízké 

startovní náklady nutné pro založení, není vyžadován počáteční kapitál, samostatnost a 

volnost při rozhodování, případné změny probíhají poměrně rychle a podnikatelskou 

činnost lze zahájit ihned po ohlášení. 

Naopak mezi hlavní nevýhody patří zejména vysoké riziko vyplývající z neomezeného 

ručení majetkem podnikatele, vysoké požadavky na odborné i ekonomické znalosti 

podnikatele, omezený přístup k bankovním úvěrům, sazba daně je vyšší než sazba daně 

u právnických osob, podnikatel obvykle zastává jak vlastní podnikatelskou činnost, tak 

nezbytnou administrativu, která je spojena s podnikáním. (Srpová, Řehoř, 2010) 

 

Podnikání právnických osob 

Pokud se podnikatel rozhodne podnikat jako právnická osoba, je v tomto případě nutné 

počítat s tím, že zahájení podnikatelské činnosti je administrativně mnohem náročnější. 

Všechny typy právnických osob musí být zapsány do obchodního rejstříku a v řadě 

případů je nutné při zakládaní firmy složit také základní kapitál. (Veber, Srpová, 2012) 

 

Obchodní zákoník definuje následující právnické osoby: 

 osobní společnosti, 

 kapitálové společnosti, 

 družstva. 

 

Osobní společnosti 

U osobní společnosti se předpokládá osobní účast podnikatele na řízení společnosti a 

zpravidla neomezené ručení společníků za závazky společnosti. 
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Osobní společnosti tvoří: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. 

 

Veřejná obchodní společnost 

Veřejná obchodní společnost je taková, kde podnikají alespoň dvě osoby pod společnou 

firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. 

V praxi se jedná o druhou nejčastější formu podnikání (po společnosti s ručením 

omezeným). Společníkem může být právnická nebo fyzická osoba. (Veber, Srpová, 

2012) 

Pro založení společnosti je nezbytná písemná společenská smlouva, na které stojí 

existence obchodní společnosti. Mezi další specifika společnosti patří: neskládá se 

zpravidla základní kapitál, není jednoduché ukončit spolupráci mezi společníky, je 

nutný provést zápis do obchodního rejstříku, společníkem může být pouze osoba 

splňující požadavky živnostenského zákona. (Srpová, Řehoř, 2010) 

Neomezené ručení společníků je garancí solidního image společnosti. Díky 

neomezenému ručení má společnost dobrý přístup k cizímu kapitálu. Zisk společnosti 

nepodléhá dani z příjmu právnických osob, ale je celý rozdělen mezi společníky a 

zdaněn daní z příjmu fyzických osob. 

Na druhou stranu neomezené ručení s sebou přináší jistá osobní rizika a s tím 

související konflikty při řízení společnosti. V případě vysokých zisků jsou značné 

odvody na pojistné sociálního pojištění a na daň z příjmu fyzických osob. (Veber, 

Srpová, 2012) 

 

Komanditní společnost 

Podle právní úpravy je komanditní společnost právnickou osobou, v níž jeden nebo více 

společníků ručí za závazky společnosti do výše nesplaceného vkladu zapsaného 

v obchodním rejstříku – komanditisté a jeden nebo více společníků ručí celým svým 

majetkem – komplementáři. Komplementáři jsou zde statutárním orgánem. 

Komanditní společnost může být zajímavou formou podnikání pro kapitálově slabého 

podnikatele se zajímavým know-how a investora hledajícího investiční příležitosti. 

Společnost vzniká jako právnická osoba, a to zápisem do obchodního rejstříku. (Srpová, 

Řehoř, 2010) 
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Mezi výhody komanditní společnosti patří nízký počáteční kapitál. Zisk se dělí podle 

podmínek společenské smlouvy a za určitých podmínek se může společnost změnit bez 

likvidace na veřejnou obchodní společnost. Zvláštností je dělení zisku mezi 

komplementáře a komanditisty. Zisk komanditistů je zdaněn daní z příjmů právnických 

osob a zisk komplementářů podléhá dani z příjmu fyzických osob. 

Jednou z nevýhod komanditní společnosti je administrativně náročnější vznik, který se 

týká zejména podrobného sepsání společenské smlouvy. Další nevýhodou je možný 

vznik rozporů mezi prioritami komanditistů a komplementářů, protože každý z nich 

nese jinou míru rizika. (Veber, Srpová, 2012) 

 

Kapitálové společnosti 

Společníci – zakladatelé mají pouze povinnost vnést vklad, jejich ručení za závazky 

společnosti je buď omezené, nebo žádné. Mezi kapitálové společnosti patří společnost 

s ručením omezeným a akciová společnost. 

 

Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením mezeným se zařazuje do kapitálových společností, nicméně nese 

některé prvky společností osobních (částečné osobní ručení společníků). Společnost 

s ručením omezeným musí mít při svém založení a v průběhu celého trvání základní 

kapitál, jehož výši stanovuje společenská smlouva. (Srpová, Řehoř, 2010) 

Zákonná minimální výše vkladu je dle nového občanského zákoníku s platností od 

1. 1. 2014 pouze 1 Kč. 

Jde o nejrozšířenější formu podnikání právnických osob. Společníci ručí za závazky 

společnosti ve výši nesplacených vkladů, dokud není splacení vkladů v plné výši 

společníky realizováno a zapsáno v obchodním rejstříku. Společnost dále zodpovídá za 

porušení závazků celým svým majetkem. 

Společnost musí vytvářet rezervní fond. Základním dokumentem společnosti je 

společenská smlouva. Nejvyšším orgánem je valná hromada a statutárním orgánem jsou 

jednatelé, jimž náleží obchodní vedení. 

Mezi výhody lze zařadit omezené ručení společníků, pro přijetí velké části rozhodnutí 

není nutný souhlas všech společníků, do společnosti lze vložit i nepeněžitý vklad, 
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vyplacené podíly na zisku společníkům – fyzickým osobám nepodléhají pojistnému 

sociálního pojištění, ale jsou zdaněny srážkovou daní. 

Nevýhodou je nutný počáteční kapitál, administrativně náročnější založení a chod 

společnosti. Společnost se může zdát méně důvěryhodnou zejména s ohledem na ručení. 

(Veber, Srpová, 2012) 

 

Akciová společnost 

Akciová společnost se zpravidla zakládá za účelem podnikání. Obchodní zákoník však 

připouští založení akciové společnosti i za jiným účelem než podnikání. Akciová 

společnost vytváří rezervní fond, který může vytvořit již při svém založení anebo až 

v průběhu svého trvání. Akciová společnost musí ze zákona mít určenou valnou 

hromadu, představenstvo a dozorčí radu. (Srpová, Řehoř, 2010) 

Základní kapitál společnosti je rozvržen na určitý počet akcií o stanovené jmenovitě 

hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. 

Akcionář neručí za závazky společnosti. Základní kapitál společnosti musí být 

minimálně 2 miliony korun nebo 80 000 EUR. Nejvyšším orgánem je valná hromada a 

statutárním orgánem je představenstvo. Právním dokumentem jsou zde stanovy, které 

plní funkci společenské smlouvy. 

Výhodou akciové společnosti je to, že akcionáři neručí za závazky společnosti, dále má 

dobrý přístup ke kapitálu a je velmi dobře vnímaná obchodnímu partnery (z důvodu 

stability díky vysokému základnímu kapitálu). Další výhodou jsou dividendy, které 

nepodléhají pojistnému sociálního pojištění. 

Mezi nevýhody patří vysoký základní kapitál, velmi komplikovaná a omezující právní 

úprava, taktéž administrativně náročné založení a řízení společnosti, povinnost 

zveřejňování údajů z ověřené účetní závěrky včetně povinnosti sestavování výroční 

zprávy a její ukládání do obchodního rejstříku. (Veber, Srpová, 2012) 

 

Družstvo 

Družstva jsou právnické osoby, které řadou svých rysů připomínají obchodní 

společnosti. Základním účelem zakládání družstev je svépomoc a vzájemná podpora 

členů, v činnosti družstev se vzájemně prolínají sociální a hospodářské aspekty. 
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Družstvo lze také charakterizovat jako dobrovolné a samosprávné sdružení 

neuzavřeného počtu osob, zásadně však minimálně pěti fyzických osob nebo dvou 

právnických osob). Za závazky družstva se odpovídá pouze majetkem družstva, členové 

svým majetkem nijak neručí. 

Základní kapitál musí být vytvořen v minimální výši 50 000 Kč. Družstvo se taktéž 

zapisuje do obchodního rejstříku a má taktéž povinnost vést účetnictví. Základní 

dokumenty jsou taktéž stanovy, celkově se družstvo jako právní forma podnikání příliš 

nevyužívá. (Srpová, Řehoř, 2010) 

Výhodou družstva je, jak již bylo uvedeno výše, že členové neručí za závazky družstva, 

přijetí nového člena i vystoupení stávajícího člena je velmi jednoduché, poměrně nízký 

základní kapitál a taktéž rovné postavení členů družstva. (Veber, Srpová, 2012) 

 

2.3 Živnostenské podnikání 

Každá právnická nebo fyzická osoba může vykonávat své podnikatelské aktivity pouze 

na základě buď oprávnění, koncese nebo registrace vydaného živnostenským úřadem. 

V české republice je nejčastěji podnikání provozováno na základě živnostenského 

oprávnění. 

 

Živnost 

Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na 

vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek uvedených v zákoně. 

Některé činnosti nemohou být ze zákona provozovány na základě živnostenského 

oprávnění. 

 

Podle zákona o živnostenském podnikání dle § 9 zákona č. 455/1991 Sb. se živnosti dělí 

na ohlašovací a koncesované. 

Ohlašovací živnosti mohou být provozovány při splnění stanovených všeobecných 

podmínek na základě ohlášení na živnostenském úřadě. Ohlašovací živnosti se člení na: 

 volné, 

 řemeslné, 

 vázané. 
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Volné živnosti vyžadují pouze splnění všeobecných podmínek, jako jsou bezúhonnost, 

plnoletost a právní způsobilost. Pro získání řemeslné a vázané živnosti je nutno prokázat 

také odbornou způsobilost získanou potřebným vzděláním a praxí. 

 

Zákon taktéž určuje všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti. Mezi tyto 

podmínky pro provozování činnosti patří: dosažení věku 18 let, tato podmínka se 

prokazuje občanským průkazem, dále pak způsobilost k právním úkonům a 

bezúhonnost, jež se dokazuje výpisem z rejstříku trestů. 

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná způsobilost, která se 

nejčastěji dokazuje dokladem o příslušném vzdělání a praxi. 

Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl 

prohlášen konkurz. 

 

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. 

Odpovědný zástupce je fyzická osoba, kterou ustanovil podnikatel, odpovídající za 

řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a která je ve 

smluvním vztahu k podnikateli. Odpovědný zástupce musí taktéž splňovat všeobecné 

podmínky pro provozování živnosti. Podnikatel ustanovuje odpovědného zástupce, 

pokud nesplňuje zvláštní podmínky pro provozování živnosti. (Veber, Srpová, 2012) 

 

Získání živnostenského oprávnění 

Nejčastěji je v České republice podnikání provozování na základě živnostenského 

oprávnění. Každá právnická či fyzická osoba může tedy vykonávat své podnikatelské 

aktivity pouze na základě získání tohoto živnostenského oprávnění. Pro realizaci 

podnikání na základě živnostenského oprávnění je nutné splnit následující kroky: 

 navrhnout obchodní jméno a ověřit, zda činnost, v níž chceme podnikat, 

vykazuje znaky živnosti a podmínky pro provozování živnosti; 

 zjistit, do jaké skupiny živností patří činnost, kterou chceme vykonávat; 

 vyplnit jednotný registrační formulář na centrálním registračním místě nebo na 

Czech POINTu, dále předložit požadované dokumenty a zaplatit správní 

poplatek; 

 zahájit podnikatelskou činnost. 
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Czech POINT 

Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk 

zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podáním zažádat o datovou 

schránku. Kontaktní místa jsou nejčastěji na obecních a krajských úřadech a na 

vybraných pobočkách České pošty. Služby prostřednictvím Czech POINTu jsou 

zpoplatněny poplatkem 50 Kč. (Veber, Srpová, 2012) 

 

Pro účely vytvoření podnikatelského záměru je nutné si zjistit, do jaké skupiny živností 

patří naše vybraná činnost. V rámci provozování motokár bude nutné do předmětu 

podnikání uvést oblast pohostinství a provozování kulturních a zábavních zařízení a 

zprostředkování obchodu a služeb. 

 

 

Dle živnostenského zákona je podnikání v oblasti pohostinství živností ohlašovací a 

řemeslnou. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., definuje obsahovou náplň 

hostinské činnosti jako přípravu pokrmů včetně nápojů, na niž navazuje jejich prodej, 

respektive podávání, a to k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány.  

 

Samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. obsahuje seznam Obsahových 

náplní živností volných podle jednotlivých činností. Do živností volných spadá právě 

provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 

 

Mezi živnosti volné spadá také oblast činnosti zprostředkování obchodu a služeb. Pro 

získání živnostenského oprávnění tedy vyžadují pouze splnění všeobecných podmínek 

jako je plnoletost, právní způsobilost a bezúhonnost. [1] 

 

2.4 Postup při založení s.r.o. 

Postup založení každé formy podnikání je upraven příslušnými ustanoveními 

obchodního zákoníku. Založení společnosti s ručením omezeným je poměrně zdlouhavý 

proces, který v současné době většinou vázne na rychlosti odbavování na příslušných 

úřadech. 
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Základní body postupu založení jsou: 

 uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu; 

 složení základního jmění společnosti, nebo jeho části; 

 získání živnostenského oprávnění; 

 zápis společnosti do obchodního rejstříku; 

 registrace společnosti u finančního úřadu. 

 

Sepsání společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným musí mít formu 

notářského zápisu, tedy musí být vyhotovena písemně a sepsána s notářem. V případě 

jediného společníka se sepisuje pouze zakladatelská listina. Společenská smlouva musí 

obsahovat: obchodní firmu a sídlo společnosti, určení společníků, předmět podnikání, 

výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka, jména a bydliště jednatelů a 

jakým jednají jménem společnosti; určení správce vkladu a popřípadě jiné údaje, pokud 

vyžaduje zákoník. 

 

Složení základního kapitálu musí být splaceno před podáním návrhu na zápis 

společnosti do obchodního rejstříku. Obvykle se volí složení vkladů na bankovní účet, 

který je nejčastěji založen na jméno správce vkladů. Potvrzení o vložení vkladu slouží 

také jako jeden ze zakladatelských dokumentů a dokládá se při podání návrhu na zápis 

do obchodního rejstříku. Společník je povinen splatit svůj vklad nejpozději do pěti let 

od vzniku společnosti. Vklady lze složit i v hotovosti. Vznikem společnosti (zápisem do 

obchodního rejstříku) se stávají vklady jejím majetkem a společnost s nimi může volně 

disponovat. 

 

K získání živnostenského oprávnění se dokládají příslušná oprávnění k podnikání. 

Jedná se o živnostenské listy, koncese, atp.). V souvislosti s elektronizací veřejné 

správy může společnost učinit veškerá podání na libovolném živnostenském úřadě na 

území České republiky. Pro komunikaci se živnostenským úřadem se využívají 

standardizované formuláře Centrálního registračního místa a ohlášení se provádí na 

jednotném registračním formuláři pro právnickou osobu. V případě splnění všech 

podmínek provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode 

dne doručení ohlášení. 
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Zápisu do obchodního rejstříku předchází návrh na zápis, který se podává u 

příslušného rejstříkového soudu. Návrh na zápis podepisují všichni jednatelé, podpisy 

musí být úředně ověřeny. V případě, že rejstříkový soud zjistí formální chyby v návrhu 

na zápis společnosti, vyžádá si opravdu nebo doplnění tohoto návrhu. Návrh na zápis 

musí být podán do 90 dnů od založení společnosti (tedy při podpisu společenské 

smlouvy). Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku a tímto dnem 

nastává povinnost vést účetnictví. (Veber, Srpová, 2012) [2] 

 

 

Registrace společnosti u finančního úřadu je první povinností nově vzniklé 

společnosti u místně příslušného finančního úřadu. Tuto povinnost je nutné provést do 

30 dnů od získání živnostenského oprávnění. 

Dále je potřeba do 8 dnů přihlásit zaměstnance u jimi zvolených zdravotních pojišťoven 

a u místně příslušné správy sociální zabezpečení. Poté podat přihlášku k povinnému 

úrazovému pojištění. (Koráb, Mihalisko, 2005) 

 

2.5 Podnikatelský plán a jeho struktura 

Podnikatelský plán je nejdůležitější částí při počátku podnikání. Své myšlenky si 

většinou nosíme jen v hlavě, ale potřeba dostat je na papír přijde až v té chvíli, kdy se 

rozhodneme tyto myšlenky zrealizovat. Podnikatelský plán se sestavuje hned z několika 

důvodů. Některými z nich může být potřeba získat chybějící finanční prostředky, najít 

společníka, informovat své obchodní partnery atd. Následně pak lze oslovit investora a 

představit mu náš podnikatelský záměr. Slouží tedy jak k interním, tak k externím 

účelům. Uvnitř firmy slouží podnikatelský plán jako plánovací nástroj, podklad pro 

rozhodovací proces nebo třeba jako nástroj kontroly, a to zejména v případech kdy 

podnikatel firmu zakládá. V rámci externích účelů slouží podnikatelský plán pro externí 

subjekty, které analyzují schopnost firmy realizovat náročnější investiční program. 

Kvalitní zpracování podnikatelského plánu může totiž velmi významně přispět k získání 

potřebného kapitálu. 

Obsah podnikatelského plánu není závazně stanoven, každý investor či banka mají jiné 

požadavky na jeho strukturu a rozsah. (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) 
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Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, který popisuje 

všechny podstatné vnější a vnitřní faktory související se zahájením podnikatelské 

činnosti či fungování již existující firmy. Podnikatelský plán také konkretizuje záměry 

podnikatele do budoucna. Zpracování podnikatelského plánu vyžaduje jistou flexibilitu 

a odvahu. 

 

Zpracování podnikatelského plánu má pro management několik značných přínosů. 

Umožňuje: 

 získat užitečné poznatky z analýz, které by měly předcházet přípravě 

podnikatelského plánu; 

 přehledné demonstrování záměrů ve vývoji firmy, dále také demonstraci 

předpokladů, na kterých jsou tyto záměry postaveny a také možná rizika jejich 

dosažení; 

 predikce vývoje finančních toků, zjištění potřeby a tvorby finančních prostředků 

z podnikatelské činnosti; 

 informovat zaměstnance o záměrech firmy; 

 a v neposlední řadě také včasné odhalení možných slabin či rizik při dosahování 

podnikatelského záměru. 

 

Ačkoli není obsah podnikatelského plánu pevně stanoven, existují zásady pro 

zpracování podnikatelského plánu. Tyto obecné zásady by měly být respektovány. 

Podnikatelský plán by tedy měl být: 

 Srozumitelný. Je vhodné se vyjadřovat jednoduše, neprezentovat zbytečně 

mnoho myšlenek v jedné větě. Pokud je to možné, je dobré sestavit raději 

přehlednou tabulku. 

 Logický. Myšlenky a skutečnosti, které v plánu uvedeme, by měly na sebe 

logicky navazovat, musí být podloženy fakty. Časové průběhy je vhodné 

realizovat pomocí grafů. 

 Pravdivý a reálný. Pravdivost údajů, které uvádíme a reálnost možného 

budoucího vývoje by měla být samozřejmostí. 
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 Respektování rizika. Podnikatelský plán je plánem budoucnosti. Je tedy nutné 

počítat se značnými riziky, respektovat a identifikovat je. 

 Uváženě stručný. Myšlenky by měly být uvedeny stručně, v žádném případě 

však nikoli ne na úkor postižení základních faktů. 

 

Příprava podnikatelského záměru 

Podnikatelský plán závisí na velikosti firmy. Je tedy nutné rozsah a propracovanost 

přizpůsobit dané společnosti. Komplexnost podnikatelského plánu může být rovněž 

ovlivněna velikostí trhu, konkurencí a růstovým potenciálem. Při zpracování je také 

nutné přihlížet, zda podnikatelský plán sestavujeme pro interní nebo externí účely. 

 

Velmi důležitou částí přípravy je bezesporu sběr informací, protože na kvalitě a 

množství získaných informací závisí kvalita rozhodnutí. Díky současnému stupni 

rozvoje informačních technologií je možné značné množství informací a potřebných 

kontaktů najít v elektronické podobě. 

 

Vypracování podnikatelského plánu je procesem velmi zdlouhavým. Často již 

vypracované části podléhají neustálému procesu změn, který vyžaduje jejich opětovné 

zhodnocení a následné přepsání do aktuální verze. 

 

Podnikatel by si před zpracováním podnikatelského plánu měl položit dvě základní 

otázky: co je skutečným cílem mého podnikání a jakou mám konkurenční výhodu? 

(Veber, Srpová, 2012) 

 

V rámci podniku, tedy pro potřeby manažerů a vlastníků, slouží podnikatelský plán jako 

plánovací nástroj nebo základ pro diskuzi v případech, kdy podnik stojí před zásadními 

změnami. Do celkového plánu se zahrnou vzájemně sladěné dílčí plány, které jsou 

vypracovány pro jednotlivé útvary v podniku. Celkový plán pak poskytuje vedení 

orientaci v jeho každodenní práci. 

Kromě využití jako nástroje plánování jsou podnikatelské plány vhodné i jako nástroj 

kontroly. (Koráb, Mihalisko, 2005) 
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Na podnikatelském plánu jsou zainteresovány tři typy osob. Jedná se o majitele, 

manažery a investory. Majitelé využívají podnikatelské plány zejména pro plánování 

budoucnosti svých podniků. Manažeři se do přípravy podnikatelského plánu zapojují, a 

jednak jsou jejich uživateli a příjemci výhod, které z něho plynou. Investoři využívají 

podnikatelské plány, aby získali svoje investované peníze zpět s patřičným ziskem. 

(Koráb, Peterka, Režňáková, 2007) 

 

2.5.1 Struktura podnikatelského plánu 

Obsah podnikatelského plánu je pro každý podnik velmi individuální záležitostí. Každý 

investor či banka mají jiné požadavky na jeho strukturu a rozsah. Některé atributy by 

ale měl obsahovat každý podnikatelský plán, ať už je vypracován pro jakýkoli podnik 

nebo majitele. Postupně si objasníme základní body podnikatelského plánu: 

 titulní strana, 

 exekutivní souhrn, 

 analýza trhu, 

 popis podniku, 

 výrobní plán, 

 marketingový plán, 

 organizační plán, 

 hodnocení rizik, 

 finanční plán, 

 přílohy. 

 

 

Titulní strana 

Podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. Obvykle by zde měly být 

uvedeny tyto skutečnosti: 

 název a sídlo společnosti, popřípadě pokud existuje, tak logo společnosti, 

 datum založení, 

 jména podnikatelů a kontakt na ně, 

 popis společnosti a povaha podnikání 
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 způsob financování a jeho struktura. 

 

Titulní strana tvoří jakýsi základní koncept, který hodlá podnik rozvíjet. 

 

Exekutivní souhrn 

Tato kapitola se obvykle zpracovává až po sestavení celého podnikatelského plánu 

v rozsahu několika stránek. Jejím úkolem je v maximální možné míře podnítit zájem 

potenciálních investorů. Investoři se totiž na základě tohoto exekutivního souhrnu 

rozhodují, zda má význam pročíst podnikatelský plán jako celek, a proto je nutné této 

kapitole věnovat mimořádnou pozornost. 

Exekutivní souhrn je v podstatě extrakt, stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů 

podnikatelského plánu. Je zde jasně definována hlavní myšlenka podnikatelského plánu, 

dále silné stránky, očekávání, stručné tabulky finančního plánu včetně výhledu na 

několik let. Cílem exekutivního souhrnu je ve čtenáři vzbudit zvědavost, aby pokračoval 

ve čtení celého dokumentu. 

 

Analýza trhu 

V této části je nutné zohlednit celou řadu faktorů. Patří sem zejména analýza trhu 

konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti všichni významní konkurenti včetně jejich 

slabých a silných stránek. Dále je nutné velmi detailně analyzovat odvětví z hlediska 

vývojových trendů a historických výsledků. Významnou částí analýzy trhu je taktéž 

analýza zákazníků a provedení segmentace trhu. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007) 

 

Analýza okolí organizace se zabývá vnějším prostředím organizace. Vnější prostředí je 

obvykle takové, které nelze ovlivnit. Jedná se například o mezinárodní prostředí, 

národní prostředí a podnikatelské odvětví. Z hlediska ekonomických termínů se tedy 

jedná o makroprostředí. 

Při analýze okolí se monitoruje okolí firmy, aby bylo možné zjistit, jaké jsou příležitosti 

a hrozby, které by případně mohly ovlivnit budoucí vývoj organizace. 

Analýza národního okolí je považována za všeobecnou a platí pro všechny organizace. 

Je to rozbor vzájemně souvisejících společenských trendů, rozbor ekonomických, 

legislativních a politických trendů a analýza technických a ekologických trendů. Tato 
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analýza je obvykle označována SLEPTE, zahrnuje široký soubor vlivů okolí na 

organizaci. Analýza makroprostředí je tedy charakterizována těmito faktory: 

 sociální: pohled obyvatelstva na svět, životní styl, mobilita pracovní síly, 

demografické změny, sociální trendy; 

 legislativní: státní regulace, daňové zákony, občanský zákoník, obchodní 

zákoník, ochrana osobního vlastnictví; 

 ekonomické: cenová politika, úroková míra, inflace, zda existuje silná centrální 

banka, vývoj příjmů, směnný kurz, dostupnost energií, míra ekonomického 

růstu; 

 politické: stabilita vlády, podpora zahraničního obchodu, pozice vlády, výdaje 

vlády, ekonomická politika vlády; 

 technologické: kolik finančních prostředků je věnováno na vědu a výzkum, 

rychlá změna tempa technologie v daném prostředí, náklady na přírodní zdroje, 

podpora vlády v oblasti výzkumu; 

 ekologické: ochrana životního prostředí, změna klimatických podmínek, 

zpracování odpadů, recyklace, obnovitelné zdroje energie. (Mallya, 2007)  

 

Analýza vnějšího okolí postupně přechází v analýzu vnitřního okolí. Analýza vnitřního 

prostředí je analýzou mikroprostředí. 

 

Analýza mikroprostředí se zaměřuje zejména na posouzení charakteristiky trhu, na 

němž chceme podnikání realizovat. V rámci této analýzy bychom měli především 

analyzovat: 

 Zákazníky. Pozornost by měla být věnována koncovým zákazníkům, kterým je 

určen náš produkt, ale také dalším dealerům či resellerům, pokud ovšem jsou 

součástí našeho marketingového plánu. 

 Dodavatele. Dodavatelé jsou našimi obchodními partnery a také klíčovým 

komponentem pro tvorbu našeho vlastního produktu. Dalšími případnými 

dodavateli jsou dodavatelé bankovních a finančních služeb, účetních a daňových 

či jiných poradenských služeb, logistických služeb aj. 

 Konkurenci. Konkurenci bychom měli sledovat nejen současnou, ale i budoucí, 

potenciálně vznikající konkurenty. Pozornost bychom měli zaměřit také na jistý 
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druh odvozené konkurence a to na skupiny silných lobby sítí lokálních vztahů 

s orgány municipální i státní správy, ale i v řadě jiných oblastí (hygiena, limity a 

kvóty atd.). (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007) 

 

Zákazníci 

Podnikatelský plán je už od prvopočátku spojen s představou úspěšné nabídky našeho 

produktu a hlavně získání reálných zákazníků. Získání zákazníků je tedy pro nás 

klíčovým úkolem. Je třeba si jasně určit otázku „kdo a proč, za jakých podmínek a 

kolik“ si vlastně našeho produktu bude kupovat. Potenciální zákazník je ke vztahu 

k našemu podniku obecně neutrální, nelze tedy počítat s tím, že máme nebo vyrábíme 

tak perfektní produkt, že si k němu potenciální zákazníci najdou cestu sami. 

Pro zjištění potřeb zákazníků je nutné sestavit marketingový plán, který je taktéž 

sestavován v rámci podnikatelského plánu. Pro analýzu našich budoucích zákazníků je 

žádoucí provést jejich segmentaci. Segmentace je založena na efektivním rozložení 

zákazníků do tříd, které jsou charakterizovány nějakou význačnou vlastností nebo 

preferencí této zákaznické skupiny. Segmenty by měly být navrženy tak, aby byly 

dostatečně velké a měly skutečně odlišné parametry. 

Důležitou položkou je i celkovém umístění firmy na trhu. Zákazník by měl mít na 

základě produktu a chování našeho podniku jasnou představu a očekávání o umístění 

naší společnosti, kritériem může být například mix cena – kvalita. 

 

Dodavatelé 

V rámci dodavatelského řetězce je třeba si ujasnit zejména klíčové dodavatele, protože 

ti, jsou pro nás z ekonomického hlediska nejdůležitější. Taktéž je žádoucí pravidelně a 

otevřeně dodavatele hodnotit podle předem stanovených kritérií. Rozumné je také mít 

v záloze v případě realizování krizového scénáře jiné záložní dodavatele. 

Při zakládání společnosti je třeba vybrat také dodavatele nezbytných doplňkových 

služeb. U začínajících podniků jde v první řadě o výběr banky. Mezi další doplňkové 

dodavatele lze zařadit účetní a daňové poradce, konzultantské a poradenské instituce 

apod. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007) 
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Konkurence 

Při zpracování podnikatelského plánu je nutné provést důkladnou analýzu konkurence. 

V prvním kroku určíme ty firmy, které představují naši konkurenci. Jedná se o ty firmy, 

které působí na stejných cílových trzích a prodávají ty samé nebo podobné produkty. 

Vedle těchto hlavních konkurentů existují také potenciální konkurenti, kteří by se 

v budoucnu mohli stát našimi hlavními konkurenty. Je dobré tedy taktéž zanalyzovat 

portfolio jejich činnosti. 

Druhým krokem je prozkoumání jejich předností a nedostatků, např. podle kritérií jako 

je obrat, růst, podíl na trhu, výrobky, služby zákazníkům, zákazníci, ceny, dostupnost 

apod. 

Na základě tohoto konkurenčního srovnání lze poté určit konkurenční výhodu 

jednotlivých firem. K analýze konkurentů lze použít Porterův model pěti konkurenčních 

sil, který si objasníme v následující části práce. (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 

2011) 

 

Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model se zabývá následujícími oblastmi: 

 konkurence mezi stávajícími podniky, zde se jedná o využívání konkurenčních 

výhod, které podnik využívá k získání nejlepšího postavení na trhu; 

 vstup nových konkurentů, hrozba vstupu další konkurence na trh a tím snížení 

tržního podílu; 

 hrozba substitutů, obavy z nahrazení stávajících produktů, u nichž tak dochází 

ke snížení poptávky; 

 vyjednávací vliv dodavatelů, pokud je v odvětví málo dodavatelů, roste 

vyjednávací vliv dodavatelů, který se projevuje zvyšováním cen a snížením 

množství a kvality; 

 vyjednávací vliv odběratelů. Pokud je v odvětví mnoho podniků a odběratel tedy 

může snadno přejít k jinému, tak vyjednávací vliv odběratelů roste a dochází 

k nutnosti snížení cen a produktů. (Pošvář, Chládková, 2009)  
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Model 7S 

Model 7S slouží pro analýzu vnitřního okolí prostřednictvím sedmi základních vnitřních 

oblastí každé společnosti. V českých ekvivalentech se jedná o následující zkratky 

písmena „s“: 

 strategie (klíčová orientace firmy), 

 systémy (vnitřní systémy a procedury řízení firmy), 

 strukturu (organizační struktura firmy), 

 spolupracovníky (lidské zdroje firmy), 

 styl manažerské práce (kompetence a přístup managementu), 

 schopnosti (pracovní a tvůrčí dispozice lidí ve firmě a jejich profesionální 

kompetence, kvalifikace), 

 sdílené hodnoty (principy, ideje a hodnoty sdílené ve firmě). 

 

SWOT analýza 

SWOT analýza je jedním z vhodných integrujících nástrojů pro analýzu vnitřního okolí 

podniku. Jedná se o strategickou situační analýzu. Název je odvozen z počátečních 

anglických slov – strengths (silní stránky), weaknesses (slabé stránky), oportunities 

(příležitosti) a threats (hrozby). 

V rámci vytváření této analýzy je vhodné se věnovat pouze opravdu těm nejdůležitějším 

faktorům, které ovlivňují, resp. by mohly ovlivnit chod našeho podniku. Doporučuje se 

z každé oblasti vybrat za každou kategorii maximálně pět oblastí. (Srpová, Svobodová, 

Skopal, Orlík, 2011) 

SWOT analýza může být zaměřena na vlastní společnost nebo na analýzu konkurence. 

Formát analýzy může být použit jak pro nekvantitativní přístupy prezentace výsledků, 

tak i k prezentaci kvantifikovatelných výsledků. (Fotr, Vacík, Souček, Špaček, Hájek, 

2012) 

 

 

Popis podniku 

Další částí podnikatelského plánu je popis podniku. Zde je ve stručné, ale výstižné a 

konkrétní podobě popsáno, na čem náš celý podnikatelský záměr a podnik stojí. 



32 

 

Měla by zde být uvedena právní forma našeho podnikání a klíčová živnost nebo 

živnosti, které bude podnik provozovat. Lze jej doplnit o definici naší dlouhodobé 

strategie. 

Dále je v popisu podniku obsažen popis naší budoucnosti podnikání a hlavně popis 

produktů a služeb. Tento popis produktů a služeb by měl být na tolik detailní, aby z něj 

bylo zřejmé, na čem je založeno přesvědčení, že produkty budou pro trh zajímavé a 

konkurenceschopné. 

Dále by zde mělo být uvedeno, jakým způsobem hodláme zajišťovat vedení účetnictví, 

případně zda budeme plátci DPH a jaká pojištění budeme v rámci našeho podnikání 

využívat. 

Další důležitou položkou je popis organizační struktury a také případná prezentace 

manažerského týmu, zaměstnanecká politika a podniková infrastruktura, která souvisí 

od charakteru podnikání. 

V neposlední řadě je nutné uvést kontaktní údaje a celkově vypíchnout klíčové 

kompetence a opřít záměr o silné stránky a příležitosti. (Koráb, Peterka, Režňáková, 

2007) 

 

 

Výrobní plán (obchodní plán) 

Tato část plán zachycuje celý výrobní proces. Pokud podnik hodlá realizovat celou nebo 

i část výroby sám, musí zde být uveden popis potřebných strojů a zařízení, dále také 

používané materiály a jejich dodavatelé. 

Pokud se ovšem nejedná o výrobní podnik, bude se tato část nazývat obchodní plán a 

bude tedy obsahovat informace o nákupu zboží a služeb, potřebné skladovací prostory 

atd. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007) 

Správné určení obchodního plánu má klíčový význam pro sestavení finančního plánu, 

ale představuje i důležitý podklad pro činnost prodejců, pro jejich motivaci atd. 

Obchodní plán je v řadě podniků označován jako plán odbytu, stanovuje předpokládané 

roční objemy prodejů, které jsou obvykle členěny podle produktových skupin, teritorií a 

zákaznických segmentů. (Veber, Srpová, 2012) 
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Marketingový plán 

Marketingový plán tvoří v podstatě jednu z nejvýznamnějších a nejzajímavějších částí 

podnikatelského plánu. Investory je považován za nejdůležitější součást zajištění 

úspěchu podniku. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007) 

Celkově marketingový plán má vliv na budoucí úspěch firmy, proto je třeba přesvědčit 

čtenáře podnikatelského plánu, že máme dobrou marketingovou a obchodní strategii. 

 

Marketingová strategie se zabývá třemi typy rozhodnutí: 

 výběr cílového trhu, 

 určení pozice na trhu, 

 rozhodnutí o marketingovém mixu. 

 

Východiskem pro výběr cílového trhu firmy je segmentace trhu. 

Určení tržní pozice produktu je vyjádřením postavení konkrétního produktu mezi 

ostatními konkurenčními produkty na trhu. Určování tržní pozice lze provést v několika 

krocích. Nejprve je třeba identifikovat možné konkurenční výhody našeho produktu, 

poté vybrat optimální konkurenční výhodu a nakonec zvolit efektivní způsob 

komunikace a propagace této výhody. 

Rozhodnutí o marketingovém mixu bere v úvahu vybraný tržní segment a zvolenou 

tržní pozici. Marketingový mix tvoří nástroje, které se vzájemně kombinují, jedná se o 

čtyři nástroje, tzv. 4P. marketingový mix je tedy tvořen: 

 produkt (product), 

 cena (price), 

 distribuce (place), 

 propagace (promotion). 

 

Produktu bychom měli věnovat největší pozornost, protože tvoří podstatu naší nabídky 

na trhu a bezprostředně uspokojuje potřeby zákazníků. (Srpová, Svobodová, Skopal, 

Orlík, 2011) Měl by zde být uveden výčet a popis výrobků a služeb, jaké výhody 

přinesou zákazníkům, jaké potřeby uspokojíme. (Veber, Srpová, 2012) 

Význam cenové politiky spočívá v tom, že výška a stabilita ceny jsou prvky, které 

přinášejí do firmy příjmy a závisí tedy na nich existence podniku. Stanovením ceny 
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určujeme svoji pozici na trhu a ovlivňujeme nákupní rozhodování spotřebitele. (Srpová, 

Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) Zde tedy uvádíme stanovení ceny včetně platebních 

podmínek atd. (Veber, Srpová, 2012) 

 

Distribuce v podnikatelském plánu je návrh vhodné organizace prodeje. Podnikatelský 

plán by tedy měl vysvětlit prodejní strategii a popsat použití jednotlivých distribučních 

cest. (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) V podstatě se jedná o to, jak bude 

produkt nabízen a dodáván zákazníkům. (Veber, Srpová, 2012) 

 

Propagaci produktu zajišťuje marketingová komunikace. Je to nejviditelnější složka 

celého marketingového mixu. Pomocí zvolené komunikační politiky se snažíme plnit 

ekonomické cíle – stimulovat poptávku k samotnému nákupu. Mezi složky 

komunikačního mixu patří: reklama, podpora prodeje, public relations a přímý 

marketing. (Srpová, Svobodová, Skopal, Orlík, 2011) Komunikace je tedy o volbě 

vhodných nástrojů komunikačního mixu, způsobu jeho užití a volbě informačních 

kanálů. (Veber, Srpová, 2012) 

 

 

Organizační plán 

Organizační plán se odvíjí od zvoleného typu podnikání a předpokládaném rozsahu 

podniku. V případě velmi malého podniku je možné tuto kapitolu úplně vypustit. Zcela 

postačí informace o vlastníkovi či vlastnících, jejich kvalifikaci, zkušenostech a dalším 

případném potenciálu využitelném pro podnikání zahrnout do části Popis podniku. 

Pokud je ovšem podnikatelský plán většího rozsahu a celkově komplexnější, který 

vyžaduje větší tým pracovníků nebo vyjádření specialistů, je třeba personální oblast 

záměru opravdu velmi detailně zpracovat a prezentovat. Měly by zde být uvedeny 

informace o tom, kdo a v jakém počtu bude pokrývat určitou specializaci a pracovní 

pozici, jakou musí mát požadovanou kvalifikaci. Dále je třeba určit, jakým způsobem 

budou pracovníci na takové pozice vybírání a jaké budou jejich platy, benefity a také 

celkové osobní náklady. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007) 
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Hodnocení rizik 

Každý podnikatelský plán v sobě nese určitou míru nejistoty. Podnikatelský záměr 

může být podložený sebelepšími analýzami, daty z výzkumů, sestavovaný týmy 

excelentních specialistů, ale i přesto jsou zde rizika, že reálné výsledky se budou lišit od 

očekávaných. Součástí podnikatelského záměru by teda měla být analýza rizik, která se 

snaží předcházet negativním důsledkům možného vývoje konkrétních rizikových 

faktorů. Obecně platí, že čím pečlivěji je provedena analýza rizik, tím bezpečnější je 

naše plánování. 

Existují čtyři klíčové kroky řízení rizika. Jedná se o: 

 Identifikace rizikových faktorů – analýza důvodů a příčin, z jakých se plán může 

odchýlit jinam, než jsme očekávali. 

 Kvantifikace rizik – probíhá na základě kvantifikace rizika, odhadu 

pravděpodobností výskytu nežádoucích faktorů a odvození možných důsledků. 

 Plánování krizových scénářů – příprava strategií, plánů, politik a procedur 

v podniku. Součástí by měla být vždy jednoduchá finanční analýza dopadů 

různých variant na podnik. Bývá zde zahrnuta i analýza nejhoršího scénáře a její 

odpovídající řešení. 

 Monitoring a řízení – průběžná a trvalá kontrola a sledování s rizikem 

souvisejících faktorů. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007) 

 

 

Finanční plán 

Finanční plán prokazuje reálnost podnikatelského záměru z ekonomického hlediska. 

V podstatě transformuje předchozí části podnikatelského záměru do číselné podoby. 

Výstupem finančního plánu by měly být: 

 plány majetku a zdrojů (zahajovací rozvaha), 

 plán nákladů a výnosů, 

 plánovaný výkaz zisku a ztráty, 

 plánovaná rozvaha, 

 cash flow, 

 výpočet bodu zvratu a hodnocení efektivnosti. 
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Plánované výkazy by se měly doplnit stručným komentářem a výstupy finančního 

plánu musíme reálné podklady. Minimální plánovací období je do doby vykázání zisku, 

splácení úvěru nebo životnosti investice. Finanční plán by měl co nejpřesněji určit 

objem a vymezit jak vlastní, tak cizí zdroje potřebné k zahájení podnikání. 

Vlastní zdroje jsou vždy nositelem podnikatelského rizika. Jejich podíl na celkovém 

kapitálu je stěžejní pro investory, kteří chtějí poskytnout svůj kapitál. (Veber, Srpová, 

2008) 

K cizím zdrojům financování patří zejména bankovní úvěry, dluhopisy a leasing. 

 

Predikci příjmů a výdajů se tvoří s výhledem na minimálně tři roky. Měly by zde být 

zahrnuty i očekávané tržby a kalkulované náklady. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007) 

Pokud plánujeme příjmy a výdaje u nového podniku, kde nejsou k dispozici data za 

předchozí roky, tak obvykle vycházíme z odhadu současných dat a převážně 

z předpovědi budoucích dat. Tyto předpovědi jsou často založeny na subjektivním 

úsudku, je tedy nutné na ně pohlížet spíše skeptičtěji. (Koráb, Mihalisko, 2005) 

 

Cash flow (peněžní toky) představují změnu stavu peněžních prostředků a jejich 

ekvivalentů za určité období. Vyjadřuje tedy skutečný pohyb peněžních prostředků 

podniku a je východiskem pro řízení likvidity. (Martinovičová, 2006) 

 

 

Přílohy 

Přílohy tvoří poslední část podnikatelského plánu. Jsou zde uvedeny dokumenty, dle 

kterých jsme celý plán sestavovali a postupně se na ně v textu odkazujeme. 

Patří sem zejména: výpis z obchodního rejstříku, životopisy klíčových osobností, 

fotografie, výsledky průzkumů, propagačních akcí, technologické schéma výroby, 

výkaz zisku a ztráty, rozvahy a peněžní toky za uplynulé období, důležité smlouvy, 

získané certifikáty atd. (Srpová, Řehoř a kolektiv, 2010) 
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2.6 Finanční ukazatele 

Pro doložení příznivého vývoje finanční situace firmy je dobré provést finanční analýzu 

pomocí poměrových finančních ukazatelů. Patří mezi ně zejména ukazatele rentability, 

likvidity, doba návratnosti, čistá současná hodnota a vnitřní výnosové procento. 

Tyto finanční ukazatele nám pomáhají zhodnotit, zda je daný podnikatelský záměr 

ekonomicky výhodný a zda by se měl realizovat, či nikoliv. 

 

2.6.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vypovídají o míře dosaženého zisku z investic, a to 

poskytovatelům kapitálových zdrojů. Vyjadřují intenzitu využíváním reprodukce a 

zhodnocení kapitálu vloženého do společnosti. 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Vyjadřuje výnosnost kapitálu, který do společnosti vložili vlastníci. Jeho hodnota by 

měla být vždy vyšší než úroková sazba poskytovaná bankami. Ukazatel se stanovuje 

v procentech jako poměr mezi ziskem po zdanění a vlastním kapitálem. 

 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 

Vyjadřuje celkovou efektivnost společnosti v procentech. Měří, jaký efekt připadá na 

jednotku majetku zapojeného do podnikatelské činnosti. Vypočte se jako poměr mezi 

ziskem před odečtením úroků a daní (EBIT) a celkovými aktivy. 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Podává informaci o velikost zisku z podnikání a vyjadřuje schopnost podniku zvyšovat 

vlastní zdroje financování. Vyjadřuje podíl čistého zisku na tržbách. 

 

2.6.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují potenciální schopnosti společnosti hradit promptně své 

závazky, které jsou obvykle splatné v blízké budoucnosti. 

Zde patří běžná likvidita, která udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé 

závazky. 
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Dále pohotová likvidita, která je přesnějším měřítkem likvidity, protože vylučuje 

z výpočtu zásoby a nedokončenou výrobu. 

Posledním ukazatelem je okamžitá likvidita, měřící schopnost společnosti hradit své 

právě splatné závazky. Stanovuje se jako podíl krátkodobého finančního majetku a 

krátkodobých závazků. (Fotr, Vacík, Souček, Špaček, Hájek, 2012) 

 

2.6.3 Doba návratnosti investice 

Tento ukazatel vyjadřuje, za jak dlouhou dobu se vrátí investovaný kapitál. Doba 

návratnosti se určuje pomocí kumulativního součtu předpokládaných diskontovaných 

příjmů v jednotlivých obdobích. Rok, ve kterém se diskontované příjmy budou rovnat 

kapitálovým výdajům, představuje počet let návratnosti investice. 

Dobu návratnosti investice lze vypočítat jako: 
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kde: 

Pt - příjem z investice v jednotlivých letech životnosti v Kč 

KV - kapitálový výdaj v Kč 

DN - doba návratnosti investičního kapitálu 

t - jednotlivé roky životnosti investičního kapitálu 

i - požadovaná výnosnost investičního projektu v tvaru indexu 

 

2.6.4 Čistá současná hodnota 

Čistá současná hodnota představuje dodatečný výnos, který se získá realizací projektu 

nad požadovanou míru výnosnosti. Je to tedy hodnota, která zvyšuje hodnotu podniku. 

Přijatelné projekty jsou pouze ty, které zabezpečují minimálně požadovaný výnos, tj. 

čistá současná hodnota musí být větší než 0. 
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ČSH - čistá současná hodnota 

CFt - plán cash flow z investičního projektu v jednotlivých letech v Kč 

KV - kapitálový výdaj v Kč 

N - doba životnosti investičního projektu 

t - jednotlivé roky životnosti investičního projektu 

i - požadovaná výnosnost investičního projektu v tvaru indexu 

 

2.6.5 Index rentability 

Index rentability je doplňkovým ukazatelem čisté současné hodnoty. Index rentability se 

používá jako kritérium pro výběr investičního projektu, pokud se rozhoduje při 

omezených zdrojích pro investování mezi několika projekty, které mají kladnou čistou 

současnou hodnotu. Přijatelné jsou projekty s indexem rentability vyšším než jedna. 

Čím více tuto hranici přesahuje, tím je ekonomicky výhodnější. 
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2.6.6 Vnitřní výnosové procento 

Vnitřní výnosové procento představuje skutečnou míru výnosnosti investičního 

projektu, která se dosáhne z plánovaných příjmů a kapitálových výdajů. Vychází 

z výpočtu čisté současné hodnoty a je to tedy taková výnosová míra projektu, při níž se 

čistá současná hodnota rovná nule. 
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Opět zde platí, že čím více vnitřní výnosové procento převyšuje hodnotu diskontní 

sazby, tím je ekonomicky výhodnější. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

V části práce analýza současné situace se zaměřím na dvě základní oblasti, a to na 

analýzu vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. Analýza vnějšího prostředí je 

provedena pomocí analýzy oborového okolí a všeobecného okolí. Cílem analytické části 

je pomocí zmíněných analýz a také pomocí SWOT analýzy, určit silné a slabé stránky 

projektu a identifikovat jeho příležitosti a hrozby. 

 

3.1 Analýza všeobecného okolí - SLEPT analýza 

V rámci analýzy všeobecného okolí jsou hodnoceny všechny faktory, které působí na 

chod firmy. Jedná se o všechny vlivy makroprostředí, které fakticky nemůže společnost 

ovlivnit, ale může na ně alespoň včas reagovat a popřípadě se jim přizpůsobit. 

 

Sociální faktory 

Česká republika měla k poslednímu sčítání, koncem roku 2013, přes 10,5 milionů 

obyvatel. Pro naši společnost je však stěžejní Olomoucký kraj, respektive okres 

Prostějov. Prostějovský okres měl ke konci roku 2011 celkem 109 346 obyvatel. 

Věkovou strukturu obyvatelstva lze rozdělit do 3 skupin. Skupinu věk 0-14 let tvoří 

14,8 %, nejpočetnější skupinou je věková kategorie 15-64 let s celkem 68,2 % 

obyvateli. Jedná se o produktivní skupinu obyvatel, která by měla být logicky vždy 

nejpočetnější. Poslední skupina věk nad 65 let je pro nás zanedbatelná, protože 

nepředpokládáváme návštěvnost této věkové kategorie. 

Našim cílovým segmentem jsou obyvatelé ve věku 25-50 let. V okrese Prostějov je to 

tedy celkem 38 513 obyvatel. 

Věkové rozložení obyvatel znázorňuje následující graf. 
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Graf 1: Věkové rozložení obyvatel okresu Prostějov (Zdroj: ČSÚ) 

 

Z grafu je patrné, že nejpočetnější věkovou skupinou jsou obyvatelé ve věku 21 až 25 

let a následně za nimi jsou druhou nepočetnější skupinou obyvatelé ve věku 26 – 30 let. 

V rámci provozování naší podnikatelské činnosti budou tedy našimi cílovými zákazníky 

zejména obyvatelé ve věku od 20 do 50 let. Další analýza cílových zákazníků bude 

provedena v jedné z dalších analýz oborového okolí. 

 

Legislativní faktory 

S podnikáním velmi úzce souvisí znalost několika zákonů, které jsou pro provozování 

podnikání opravdu velmi nezbytnou součástí. Provozování sportovní zábavy je 

jednoznačně určeno několika zákony a vyhláškami. 

Velká změna nastala k 1. 1. 2014, kdy vzešel v platnost nový Občanský zákoník. Řada 

paragrafů byla zrušena, pozměněna nebo nahrazena novými. Například byla zrušena 

III. Část Obchodního zákoníku, který byl včleněn do nového Občanského zákoníku. 

V současnosti je Obchodní zákoník platný dle Zákona č. 90/2012 Sb. s platností od 

1. 1. 2014. 

Dalším zákonem je Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který stanovuje rozsah a 

způsob provedení účetnictví. Na něj navazuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

fyzických i právnických osob. 
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Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory podnik ovlivňují zejména v oblasti zisku. Tyto faktory se 

z hlediska času mění nejčastěji a závisí na aktuální fázi hospodářského cyklu. 

V současné době stále doznívá světová ekonomická krize, je potřeba ekonomiku 

nastartovat a celkově oživit a to nestane, pokud spotřebitelé nezačnou opět nakupovat a 

utrácet své disponibilní příjmy. 

Hlavní faktor, který určuje výkonnost ekonomiky státu, je zcela bezesporu hrubý 

domácí produkt (HDP). HDP je celková hodnota všech statků a služeb, které jsou 

vytvořeny na jednom území, zpravidla za jeden rok. V České republice měl HDP 

rostoucí tendenci, až do roku 2009, kdy se zcela projevila finanční krize. Postupně se 

ekonomika dostává do normálu a HDP pomalým tempem roste. 

 

 

Graf 2: Vývoj HDP 2005 – 2013 (Zdroj: ČSÚ) 

 

Dalším faktorem, který ovlivňuje ekonomiku státu, je inflace. Inflací se rozumí 

všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statisticky je vyjadřována pomocí indexů 

spotřebitelských cen, které vychází z porovnávání cenových změn. Index 

spotřebitelských cen od ledna 2013 zaznamenal vcelku výrazný pokles. V lednu 2013 se 

pohyboval okolo 3,2 % a v lednu letošního roku došlo k poklesu na 1,3 %. 

Ekonomiku ovlivňuje i míra nezaměstnanosti. Postupně dochází k zotavování se 

z recese a zvolna přibývá pracovních míst. Pokles nezaměstnanosti však vždy závisí na 
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síle oživení ekonomiky a tedy vlády, jak k tomu přistoupí. Úřady práce registrovaly ke 

konci února 625 tisíc uchazečů o zaměstnání a podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu 

dosáhl 8,6 %. [3] 

 

Dalším faktorem, který charakterizuje ekonomiku, je průměrná mzda. Obecně má vývoj 

mzdy rostoucí trend. Průměrná mzda za rok 2013 byla 25 884. 

Podnikání také ovlivňuje výše daní. Sazba daně z příjmu fyzických osob pro rok 2014 

činí 15 %, daň z příjmu právnických osob je 19 %. Významná je také daň z přidané 

hodnoty (DPH). Spodní sazba daně činí 15 % a základní sazba daně je 21 %. 

 

V následující tabulce je pro přehlednost uveden vývoj zmíněných ekonomických 

faktorů od roku 2005 do roku 2013. 

 

 

Tab. 1: Vývoj ekonomických faktorů 2005 – 2013 (Zdroj: ČSÚ) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

HDP (mld.Kč) 3116 3353 3663 3848 3759 3791 3823 3846 3884 

míra inflace 1,9% 2,5% 2,8% 6,3% 0,1% 1,5% 1,9% 3,3% 1,3% 

nezaměstnanost 9,0% 8,1% 6,0% 6,0% 9,2% 9,6% 8,6% 9,4% 8,2% 

průměrná mzda 18 344 19 546 20 957 22 592 23 344 23 864 24 455 25 137 25 884 

 

 

Politické faktory 

Pro sféru podnikání je politická stabilita velmi důležitá. Každý podnik chce provozovat 

svou činnost v takovém podnikatelském prostředí, které v něm vyvolává důvěru a 

hlavně stabilitu. Politickou situaci v České republice lze považovat za relativně stabilní, 

samozřejmě v porovnání s východními zeměmi. 

Současnou úřadující vládou je vláda premiéra Bohuslava Sobotky, který byl do funkce 

předsedy vlády jmenován 17. ledna 2014. Na vládnutí se podílí tři strany. Vládní 

koalice je tvořena zástupci ze stran ČSSD, ANO a KDU-ČSL. [4] 

 

V současné době ovlivňuje Evropu politická situace v Rusku a Ukrajině. Ukrajinská 

ekonomika je už díky vleklé politické krizi velmi vyčerpaná. Poloostrov Krym byl 

násilně oddělen od vnitrozemské Ukrajiny a v současné době patří Rusku. [5] 
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Technologické faktory 

V souvislosti s vybraným druhem podnikání není předpokládán nějaký zásadní vývoj 

resp. změna. Provozování motokár s sebou nepřináší nějaké značné inovativní 

myšlenky. 

Za zmínku by ale určitě stál vývoj informačních a komunikačních technologií. 

Komunikační technologie jsou určovány progresivně rostoucím dynamickým tempem a 

je třeba jim věnovat značnou pozornost.  

Velmi rychlý vývoj zaznamenávají také mobilní aplikace pro chytré telefony.  

Prakticky neodlučitelnou součástí každé firmy je webová prezentace a její propojení 

s již zmíněnými sociálními sítěmi a mobilními aplikacemi. 

V současnosti světem nejvíce hýbou a také ho velmi významně ovlivňují sociální sítě. 

Marketingové kampaně jsou tvořeny tak, aby je uživatelé sami šířili a sdíleli na svých 

profilech na sociálních sítích. 

Například sociální síť Facebook, která je na světě už 10 let, má více než 1,2 miliardy 

uživatelů po celém světě. Každý den jej navštíví zhruba 700 milionů uživatelů. V České 

republice počet stoupl na 4,2 milionu, což je zhruba 40 % české populace. Firmy a také 

veřejné instituce se musely trendu sociálních sítí velmi aktivně přizpůsobit a prakticky 

přes ně komunikují dennodenně. [6] 

 

 

3.2 Analýza oborového okolí – Porterův model 

Po důkladné analýze makro okolí podniku je třeba provést analýzu okolí, které podnik 

bezprostředně obklopuje a má na ni tím pádem nejvýznamnější vliv. Analýza je 

provedena pomocí Porterova modelu pěti hybných sil, která se soustředí na analýzu 

konkurence, zákazníků, dodavatelů, možných substitutů a případné nové konkurence 

v odvětví. 

 

3.2.1 Konkurence 

V Olomouckém kraji jsou pro naši společnost významní pouze tři stávající konkurenti. 

Motokáry jsou zde provozovány pouze v Olomouci, Uničově a v Lipníku nad Bečvou. 
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Pokud vezmeme v úvahu sousední Jihomoravský kraj, tak zde jsou nejbližší motokáry 

až v Brně. Od Olomouce to tedy dělá manévrovací prostor okolo 80 km. V okolí od 

Prostějova směrem na Brno se žádná konkurence nevyskytuje. Vyskytuje se tedy zde 

mezera na trhu, kterou by naše společnost chtěla vyplnit. 

Geografické rozložení konkurence zobrazuje následující mapka. 

 

 

Obr. 1: Zdroj: Mapy.cz, s.r.o. 

 

V mapce je zvýrazněna ještě jedna možná konkurence v blízkosti Loštic. Zde se ale 

jedná o provoz minikár na hradě Bouzov. Tato konkurence je ale pro náš obor 

podnikání bezvýznamná, jedná se o zcela jiný projekt. 
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Motokáry Olomouc 

Motokáry Olomouc jsou v Olomouckém kraji největší a zároveň budou našim největším 

konkurentem. Závodní motokárová dráha Kart Areny je krytá, dvoupatrová a 

samozřejmostí je opravdu velký počet zatáček. Poskytuje tak množství prostoru pro 

perfektní zážitek z motokárového závodění. 

Dráha je umístěna v nadzemních garážích v blízkosti centra Olomouce, na ulici 

Hanáckého pluku. 

K závodění je k dispozici 7 motokár pro dospělé, 4 motokáry pro děti (7 – 12 let) a 

5 motokár pro děti od 3 do 7 let. Samozřejmostí je zapůjčení veškerého příslušenství, 

jako je přilba nebo rukavice. 

Motokáry Olomouc pořádají také závody motokár se zajištěním pohárů, medailí, 

diplomů nebo dárkových a upomínkových předmětů. [7] 

 

Motokáry Lipník nad Bečvou 

Motokáry v Lipníku nad Bečvou budou pro nás už lehce vzdálenějším konkurentem. 

Ovšem oproti motokárám v Olomouci nemají krytý provoz. Budou tedy srovnatelné 

s našimi. Jezdí se zde za každého počasí. 

Areál disponuje asfaltovou plochou 3 500 m
2
, trať je postavena z jednoduchých 

demontovatelných bariér. Variabilností prostoru tak může vzniknout mnohoúčelový 

areál se zázemím, sportbarem, párty stanem, dětským koutkem a časomírou. 

Společnost pořádá akce jak pro širokou veřejnost, tak akce na přání firem. [8] 

 

 

Motokáry Uničov 

Motokáry v Uničově jsou v provozu od října 2010 a závodění probíhá v hale, jsou tedy 

kryté. Závodní dráha nabízí nadjezd, tunel o délce 50 m, traťové přetížení a také 

klopenou zatáčku ve výšce 3 m a celá je z asfaltového povrchu. 

Pro závodění je k dispozici 7 motokár značky DINO s ochranným ocelovým rámem. 

Dále zde nechybí ani profesionální časomíra s průběžným zobrazením časů jednotlivých 

motokár a také ceny pro nejrychlejší jezdce, kteří překonají traťový rekord. 

Pravidelní návštěvníci si můžou zakoupit také permanentku, která zvýhodňuje 

jednotlivé vstupy. [9] 
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3.2.2 Zákazníci 

Zákazníci jsou pro každou, ať už začínající nebo stávající společnost, velmi stěžejní. 

Zahájit podnikání by ale obecně měl předcházet marketingový průzkum, zda by o námi 

nabízené produkty či služby, byl vůbec zájem. 

Pro účely naší společnosti byl vytvořen dotazník, který byl šířen elektronicky, zejména 

přes sociální sítě, kde respondenti odpovídali přímo online. Dotazník s názvem: 

Spokojenost s využitím volného času v Prostějově a okolí byl zaměřen hlavně na 

obyvatele Prostějovska a účelem celého průzkumu bylo poznání názoru na trávení 

volného času, jejich požadavků, přání, a zda by vůbec byl zájem o vyžití motokár. 

Dotazníkové šetření bylo kvantitativního typu, a probíhalo od března do května roku 

2013. Byl určen zejména pro obyvatele ve věku od 18 do 45 let. Dotazník obsahoval 

několik otázek, které byly uzavřeného typu. Otázky se v první části týkaly zejména 

způsobu trávení volného času a preferencí při výběru jakéhokoli zařízení. Druhá část 

dotazníku se zabývala především poznání respondenta z hlediska jeho věku a sociálního 

statutu. 

Celkem bylo shromážděno 187 odpovědí, z toho 60 % ženy a 40 % muži. 

Výsledky ukázaly, že nejvíce respondentů bylo z řad studentů, tedy 70 % spadalo do 

věkové kategorie 18 – 25 let, dále 20 % do věkového rozmezí 26 – 35 let, ostatní 

věkové skupiny byly pro nás zanedbatelné. 

Většina dotázaných (60 %) by uvítala možnost závodění na motokárách právě 

v Prostějově, ale jen za předpokladu přijatelné ceny. Což velmi souvisí s cílem 

podnikatelského záměru, protože zájem je tu evidentní. Dále bylo několik rozdílů 

v otázce, která souvisela s preferencemi spotřebitele. Dotazovaly jsme se, jaké faktory 

jsou důležité pro návštěvu jakéhokoli zařízení. Mezi nejdůležitější faktory se zařadila 

hlavně cena, dále sympatický a vstřícný personál, atraktivní prostředí, doporučení 

známých a v neposlední řadě také dostupné parkování. Mezi zanedbatelné faktory 

patřily hlavně věrnostní karty a také možné poskytované slevy. 

Dotazníkové šetření majitelku velmi uspokojilo a díky němu bude poté sestavovat celý 

marketingový mix. Bylo nutné si uvědomit hlavní cílovou skupinu klientely, která je 

tedy hlavně pro obyvatele ve věku 18 – 35 let. Kompletní dotazník je uveden 

v přílohách této práce 
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3.2.3 Dodavatelé 

Dodavatele by si každý podnik měl vybrat dle svých preferencí. Pro naši společnost 

jsme vybrali dodavatele dle několika faktorů. Důležité pro nás byla jak cena, kvalita tak 

i flexibilita dodávek. 

Dodavatele bylo nutno rozdělit na jednorázové a tzv. stálé dodavatele. Jednorázové 

dodavatele využijeme zejména pro počáteční úpravy provozovny. Jedná se například o 

drobné zednické práce, tvorbu internetové prezentace, nákup motokár, pronájem 

billboardu. Do stálých dodavatelů lze zařadit všechny druhy zásobování – nápoje a 

potraviny, účetní služby, internet. Vzhledem k širokému okolí známých majitelky, 

budou tyto dodavatelské smlouvy založeny na vzájemné, zatím soukromé dohodě. 

 

 

3.2.4 Nová konkurence v odvětví 

Výskyt nové konkurence na trhu by naši společnost velmi ohrozil a mohl by způsobit 

téměř katastrofální následky. Vstup nové konkurence na trh ale neočekáváme, protože 

trh by tím byl již přesycen. Z výše uvedené mapky je patrné, že pokud by přišla v našem 

okolí na trh další konkurence, tak by s velkou pravděpodobností převyšovala nabídka 

poptávku. 

Dalším problémem, a tím pádem i bariérou vstupu, můžou být vhodné prostory 

potřebné k provozování motokár. Motokáry jsou většinou provozovány v podzemních 

garážích, ale ty se v Prostějově nenachází. Další alternativou provozu jsou prostory 

bývalé továrny OP Prostějov. Nicméně i tyto prostory nejsou dosud k dispozici a 

celkový areál je pro veřejnost špatně situován. 

 

 

3.2.5 Nové substituty 

Vzhledem k nevýrobnímu podniku nejsou předpokládány nové substituty, které by 

mohly ohrozit chod podniku. Motokáry jako takové se příliš nemění a tudíž se ani 

nepředpokládá ohrožení poptávky. V tomto případě je možné nové substituty brát velmi 

úzce se vznikem nové konkurence, která byla popsána výše. 
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3.3 Analýza společnosti 

Vnitřní analýza společnosti je provedena pomocí dvou základních analýz, a to analýzy 

modelu 7S a SWOT analýzy. 

 

3.3.1 Model 7S 

McKinseyho model 7S se zabývá hodnocením vnitřních aspektů společnosti. Jedná se o 

strategii, strukturu, systém, spolupracovníci, styl vedení, schopnosti a sdílené hodnoty. 

 

Strategie 

Správně zvolená strategie je jedním z klíčových faktorů úspěchu. Jedná se tedy o hlavní 

myšlenku společnosti, jak nejlépe uspokojit zákazníky a vygenerovat příslušný zisk. 

Hlavní myšlenkou je tedy nabídnout zákazníkům velmi příjemné, atraktivní a přátelské 

prostředí, kde cokoli není problém. Dále poskytovat perfektní servis a služby oproti 

stávající konkurenci. 

Zákazníky bychom chtěli uspokojit širokou nabídkou doprovodných služeb a dokonce i 

díky perfektnímu zázemí také koutkem či menším hřištěm pro děti. 

Jedním z klíčových faktorů úspěchu je podle nás obsluha. Měla by být velmi 

profesionální a hlavně sympatická. V dnešní době je těžké se odlišit od ostatních, ale 

jsme přesvědčeni, že právě příjemná obsluha může zaručit úspěch, nebo alespoň to, že 

se k nám zákazníci vrátí. 

 

Struktura 

Struktura vedení společnosti zatím nemá jasnou strukturu. Nicméně vize je taková, že 

na chodu společnosti se bude podílet zejména autorka práce Kateřina Zapletalová, jakož 

i jednatelka společnosti. Dále se předpokládá zaměstnání brigádníků vzhledem 

k relativní letní sezónnosti provozu. Společnost plánuje tyto osoby zaměstnat na dohodu 

o provedení práce resp. pracovní činnosti. Do budoucna se předpokládá zaměstnávat i 

na hlavní pracovní poměr. 
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Systém 

Celkový systém provozu bude mít na starosti majitelka společnosti. Její pracovní náplní 

bude zejména plánování objednávek, kontrola zásob a také marketingová propagace. 

Do kompetencí brigádníků bude zařazena taktéž kontrola zásob a celková pomoc 

s organizací. Další pracovní náplní brigádníků bude úklid prostor a kompletní starost o 

hygienu prostředí. Hlavní činností je samozřejmě obsluha a servis zákazníků. 

 

Spolupracovníci 

Pro vytvoření příjemného pracovního prostředí je zapotřebí společného úsilí všech osob, 

podílejících se na chodu společnosti. Právě tyto osoby dělají vizitku celé společnosti a 

jejich výběr je tedy klíčový. 

Hlavním cílem je vytvořit přátelské prostředí a to nezaručí nic jiného než přátelská 

atmosféra mezi zaměstnanci. Všichni zaměstnanci by si tedy měli být blízcí věkem a 

hlavně alespoň trochu svými zájmy. 

Výběrové řízení bude probíhat osobním pohovorem, kde ani tak nebude důležitý 

životopis, ale spíše celkový dojem. Důležité je tedy osobní vystupování a celková 

komunikace a také osobní preference majitelky. 

 

Styl vedení 

Jak již bylo naznačeno výše v rámci přátelské atmosféry v podniku, bude zde 

uplatňován spíše demokratický styl řízení společnosti. V podniku takového typu je 

velmi důležitá komunikace se zaměstnanci, kteří jsou dennodenně v kontaktu s našimi 

zákazníky, a mají tak dostatek námětů a připomínek. Právě tyto náměty a připomínky 

jsou důležité pro neustálé zlepšování celkového prostředí a služeb. 

Nicméně i přes demokratický styl vedení by zde mělo být jasně určeno, kdo je zde 

nadřízený. Je tedy důležité, aby měla majitelka sjednaný respekt před ostatními 

zaměstnanci již od začátku zahájení podnikání. 

 

Schopnosti 

Schopnosti velmi úzce souvisí s celkovým stylem vedení. Na zaměstnance budou 

kladeny ale určité nároky. Jedná se alespoň o minimální praxi a hlavně formu 
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vystupování před zákazníky. Vzdělání v oboru není podmínkou. Velkou výhodou je 

ovšem vlastnění řidičského oprávnění na osobní automobil. 

Majitelka společnosti má vysokoškolské vzdělání v oboru a společně se svým 

společníkem mají zkušenosti s podnikáním. Celkový proces bude tedy ulehčen o velmi 

hodnotné zkušenosti se založením podnikání a jeho provozem. 

 

Sdílené hodnoty 

Stěžejní sdílenou hodnotou jsou spokojení zákazníci a také příjemné firemní prostředí. 

Tyto hodnoty lze získat pouze vycházením vstříc nejen zákazníkům ale také sobě 

samým. Je obecně známo, že podnik může mít tisíc pozitivních reakcí, ale jakmile se 

objeví byť jen jedna jediná negativní, může to pro podnik znamenat velmi nepříjemné 

důsledky. 

 

 

3.3.2 SWOT analýza 

SWOT analýza slouží zejména k posouzení pozice společnosti na trhu vůči konkurenci. 

Je tedy jakousi komplexní analýzou informací z vnějšího a vnitřního prostředí. Definuje 

silné a slabé stránky společnosti a na jejich základě dokáže stanovit příležitosti a 

hrozby, na které může poté včas zareagovat. 

 

Silné stránky 

Za hlavní silnou stránku společnost považuje personál. Na naprosto profesionálním, 

příjemném a sympatickém personálu si majitelka zakládá. Personál totiž vytváří vizitku 

celému podniku. 

Další silnou stránkou je bezesporu velmi příjemné a atraktivní prostředí, které bude 

vytvořeno nejrůznějšími dekoracemi a výzdobou v daném stylu. S prostředím velmi 

úzce souvisí také zábavní zóna i pro nejmenší fanoušky motokár. Majitelka zde chce 

také vybudovat malé hřiště či zónu pro děti. Velkým plusem je i venkovní letní 

zahrádka.  

Samozřejmostí je i dlouhá otevírací doba a to zejména o víkendech a svátcích. 
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Zákazníkům bude k dispozici Wi-Fi síť zcela zdarma. Pro velmi aktivní uživatele 

chytrých telefonů by majitelka chtěla zajistit dostatečný počet volných zásuvek pro 

nabíjení mobilních telefonů, včetně půjčení nabíječek. 

Silnou stránkou je i možnost dopravit se k motokárám zcela zdarma. Motokáry budou 

v areálu nákupní zóny, lze tedy využít autobusy, které jezdí na pravidelné lince. Areál 

motokár je vcelku rozsáhlý, nebude zde žádný problém ani s parkováním automobilů. 

 

Slabé stránky 

Jako zásadní slabou stránku hodnotíme v podstatě absenci jakékoli zkušenosti v 

podnikání v tomto oboru. Majitelky společník sice zkušenosti s podnikáním má, ale 

v jiné podnikatelské sféře. Slabá podnikatelská historie působí na koncové zákazníky 

vcelku nestabilně. 

Jednou ze slabých stránek je skutečnost, že společnost zatím nemá vybudovanou 

klientelu. Je nutné tedy důkladně propracovat zejména marketingový plán. 

Se začátkem podnikání souvisí také vyšší počáteční výdaje. Vybraný objekt je sice ve 

velmi dobrém stavu, nicméně úpravy prostoru pro zvolené podnikání, budou stát 

několik desítek až set tisíc korun. 

Další slabou stránkou je zcela určitě sezónnost provozu. Objekt bude provozován jak 

v létě, tak v zimě, nicméně největší návštěvnost se očekává v období jaro – podzim. 

 

Příležitosti 

Největší příležitostí je určitě nižší konkurence na daném trhu a to z geografického 

hlediska. Na Prostějovském okrese se nenachází další provozovna motokár. Podle 

předběžného průzkumu z dotazníku by tamější obyvatelé novou provozovnu uvítali, a to 

tedy dává prostor k vyplnění této mezery na trhu. 

Další příležitostí je také nový druh zábavy. Dělat věci jinak. Zde by se chtěla majitelka 

inspirovat zejména zahraničím, kde motokáry nejsou jen záležitostí několika desítek 

minut, ale také velmi atraktivní zábavnou podívanou pro ostatní. Chce zde vybudovat 

koncept, kdy se ostatní návštěvníci přijdou pobavit, klidně i bez toho, aniž by se na 

motokáře chtěli svézt. Tímto by došlo zcela k odlišení od konkurence a k oslovení 

dalších zákazníků, kteří prostě chtějí zkusit něco nového. 



53 

 

Jednou z dalších příležitostí je vhodné využití motokár i v zimě, kdy není návštěvnost 

tak vysoká. 

 

Hrozby 

Jako největší hrozba je zde chápána naše nejbližší konkurence a to motokáry 

v Olomouci. Tato provozovna disponuje zcela jiným okruhem pro závodění včetně 

klopené zatáčky, která je pro závodění velmi atraktivní. Nicméně pro podmínky našeho 

provozu je zcela nemožné ji vytvořit taktéž. 

Současně další velkou hrozbou je již zmíněná sezónnost provozu. Může se stát, že 

motokáry v zimě nebudou využívány téměř vůbec a provoz bude muset být přes zimní 

měsíce uzavřen. Graf předpokládané návštěvnosti v jednotlivých měsících je uveden 

v přílohách této práce. 

Další hrozbou jsou možné legislativní změny, kde se můžou zpřísnit například nároky 

na hygienu, popřípadě jiná omezení. 

 

 

Tab. 2: SWOT analýza 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

 Příjemný personál, 

 atraktivní prostředí, 

 zábavní zóna, 

 venkovní zahrádka, 

 dlouhá otevírací doba, 

 doprava „zdarma“ 

 Wi-fi + zásuvky. 

 Absence podnikatelské historie, 

 nízké povědomí mezi zákazníky, 

 vyšší počáteční výdaje, 

 není pozice na trhu, 

 sezónnost provozu. 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

 Nižší konkurence (geografie), 

 nový druh zábavy, 

 oslovení nových zákazníků, 

 využití motokár i v zimě. 

 Stávající konkurence – klopená 

zatáčka, 

 legislativní změny, 

 sezónnost. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY 

 

V této části práce budou uvedeny již konkrétní návrhy, které souvisí se založením 

podnikání v oblasti sportovní zábavy. 

 

4.1 Popis podniku 

Společnost bude zapsána do obchodního rejstříku pod jménem Motokáry – Prostějov. 

Právní forma podnikání bude zvolena jako společnost s ručením omezením. Hlavním 

důvodem výběru této právní formy podnikání, bylo omezené ručení za závazky 

společnosti, které je pouze do výše nesplacených vkladů. Společnost Motokáry –

 Prostějov bude založena za účelem provozování kulturních a zábavních zařízení a 

zprostředkování obchodu a služeb. 

Společnost chce nabídnout nový druh zábavy, který dosud ve městě Prostějov zcela 

chybí. Specifika podniku oproti konkurenci tkví v tom, že chce nabídnout své služby 

nejenom zájemcům o závodění, ale také lidem, kteří chtějí závodění pouze sledovat. 

Majitelka tuto inspiraci získala v zahraničí, kde se tento druh zábavy velmi osvědčil. 

Běžně se totiž stává, že sportbar, který je provozován v rámci doplňku k motokárám, 

bývá často nevyužit. Lidé chodí do podniku jen závodit, a protože samotné závodění 

trvá obvykle jen pár minut, chtěla by majitelka udržet své zákazníky v podniku co 

nejdéle. Závodění tedy není podmínkou návštěvy, jako tomu bývá u konkurence. 

 

Dle dotazníkového šetření zákazníky dokáže velmi zaujmout zejména originální 

nabídka produktů a služeb. Na tento faktor by se podnik chtěl také velmi zaměřit a 

důkladně promyslet svou nabídku. 

 

Plánovaný vznik společnosti je na 1. 2. 2015. Vznik je lehce opožděn zejména z důvodu 

vyjednávání ceny měsíčního nájmu a také příprav na úpravu zázemí a hlavním důvodem 

je letní sezóna, kde je předpokládána největší návštěvnost. Dále účetnictví bude 

zajišťováno externí firmou, kde budeme vystupovat jako neplátci DPH vzhledem 

k nižšímu obratu. 
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Dále by zde mělo být uvedeno, jakým způsobem hodláme zajišťovat vedení účetnictví, 

případně zda budeme plátci DPH a jaká pojištění budeme v rámci našeho podnikání 

využívat. 

Společnost bude mít pouze jednu jednatelku, Kateřinu Zapletalovou, dále zde bude 

vystupovat také tichý společník, který poskytne větší část kapitálu pro počáteční 

investice. 

 

Sídlo podniku 

 

Velkou přidanou hodnotou k zahájení podnikání jsou naprosto perfektní prostory, které 

nevyžadují příliš mnoho investic. Tento faktor nízkých investic pro počátek podnikání 

byl hlavním vodítkem pro celé zrození nápadu závodění na motokárách. 

Sídlo společnosti bude tedy v Prostějově, na Konečné ulici. Zvolený prostor už je asi 5 

let nevyužit. Jedná se o bývalý autobazar i s vybudovanou autodílnou. Celá plocha je 

vybetonovaná s rozlohou 800 m
2
. Areál je celý oplocený a má kompletně vybudované 

zázemí, včetně hygienických prostor. Nachází se zde i velká pergola, kterou by 

majitelka chtěla využít pro vybudování letní venkovní zahrádky. Pozemek je ve 

vlastnictví známého prostějovského podnikatele, kde v současné době probíhají jednání 

o určení výše měsíčního nájmu. Vzhledem k dlouhodobému nevyužití pozemku se 

očekává další snížení měsíční sazby. Společnost bude povinna se řádně starat o 

pronajatý pozemek, dále hradit veškeré náklady s tím spojené, a také plnit veškeré 

náležitosti, které budou uvedeny v nájemní smlouvě. 

 

Celý areál se nachází ve velmi těsné blízkosti sjezdu a nájezdu na dálnici, kde je také 

velké nákupní centrum, casino atd. Dálnice bude poté využita v rámci marketingové 

propagace, kde bude zcela jistě využito billboardů. 

Vzhledem k těsné blízkosti nákupního centra a casina, je zde dostatečný počet 

parkovacích míst. Parkování je podle majitelky dnes základ. Pokud zákazník nemá kde 

zaparkovat, nebo musí jít kus pěšky, je to pro něho zcela nepohodlné a raději dá 

přednost jinému podniku, kde může bez problému zaparkovat. Fotografie areálu jsou 

uvedeny v přílohách této práce. 
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4.2 Obchodní plán 

Společnost Motokáry – Prostějov se bude primárně orientovat na provozování sportovní 

zábavy v oblasti závodění na motokárách. Její sekundární činností bude provoz baru, či 

příprava a následný prodej nápojů a drobných pochutin, včetně prodeje širokého 

sortimentu alkoholických a nealkoholických nápojů. Příprava nápojového lístku je 

přenechána až do závěrečné fáze přípravy podniku k zahájení jeho činnosti. Základní 

rozdělení nápojového lístku bude však standardní – bohatý výběr alkoholických nápojů 

včetně zahraničních specialit typu velmi populárního cideru, dále točená a lahvová piva, 

letní míchané drinky. Z nealkoholických nápojů minerální vody, limonády, džusy, 

energetické drinky a teplé nápoje. 

Dále se také předpokládá otevření venkovního grilu, který jistě zasytí zákazníky mezi 

jednotlivými závody. V Prostějově a jeho okolí je podobných grilů velký nedostatek. 

V provozovně a celém areálu bude také k dispozici bezdrátové připojení k internetu 

pomocí wi-fi. 

Dotazníkový průzkum odhalil, že téměř 70 % potenciálních zákazníků preferuje spíše 

nekuřácké prostory. Toto souvisí pouze se zimní sezonou, kde bude otevřena pouze 

vnitřní část zázemí. Majitelka se rozhodla vytvořit prostory zcela nekuřácké, neboť 

v hlavní letní sezóně bude otevřena pouze venkovní zahrádka, kde by s případným 

cigaretovým kouřem neměl být problém. 

Další přidanou hodnotou budou venkovní dětské prolézačky, skluzavky, malé pískoviště 

a hrací domečky pro děti. Tento fakt by měl nalákat i rodiny s dětmi k příjemnému 

letnímu posezení. 

Venkovní zahrádka bude vybavena dřevěnými stoly a lavicemi s celkovou maximální 

kapacitou míst k sezení 100 osob. Podle návštěvnosti může být kapacita eventuelně 

zvýšena. 

 

Otevírací doba motokár je předběžně stanovena na každý den v týdnu. Ve všedních 

dnech a ž od odpoledních hodin a o víkendech po celý den až do večerních hodin. 
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Tab. 3. Otevírací doba (Zdroj: vlastní návrh) 

den od do 

pondělí – čtvrtek 14:00 22:00 

pátek 14:00 24:00 

sobota 10:00 24:00 

neděle 10:00 22:00 

 

 

4.3 Marketingový plán 

Marketingový plán bude přizpůsoben zejména životnímu cyklu podniku, který se 

nachází ve fázi založení a následně jeho rozvoji. Cílem prvotního marketingového plánu 

bude zejména zvýšení povědomí mezi místními obyvateli. Reklama se bude vyskytovat 

zejména v bezprostřední blízkosti. Areál se nachází na velmi frekventované ulici, kde 

denně projedou tisíce vozidel. Jak již bylo zmíněno, je prostor už několik let nevyužit, a 

proto jakákoli aktivita by mohla vyvolat v místních obyvatelích rozruch. 

Marketingový plán lze rozdělit na dvě části. První je výběr a popis cílového segmentu a 

druhým je tvorba marketingového mixu. 

 

4.3.1 Cílový segment 

Cílový segment zákazníků byl vybrán s velkým důrazem na již proběhnuté dotazníkové 

šetření. Dotazník odhalil, že nejvíce potenciálních klientů je ve věkové kategorii 18 – 

35 let. Toto věkové složení bylo předpokládáno již před samotným dotazníkovým 

šetřením. Pouze tedy došlo k potvrzení. Veškerá marketingová propagace bude 

zaměřena na Prostějovský region, protože v již zmíněném okrese se další konkurence 

nenachází. 

Ideální zákazník je tedy takový, který je mladý, cílevědomý a svůj volný čas chce trávit 

trochu odlišným způsobem než ostatní. Má rád nové věci, zkouší nejrůznější speciality, 

za které se nebojí připlatit, pokud ovšem splní jeho očekávání. 
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4.3.2 Marketingový mix 

Mezi základní nástroje marketingového mixu patří produkt, cena, propagace a 

distribuce. Správně sestavený marketingový mix může velmi dobře ovlivnit poptávku 

po nabízených službách. 

 

Produkt 

Produktem společnosti Motokáry – Prostějov je hlavně poskytování služby ve formě 

závodění na motokárách, dále k tomu přidanou službou je prodej nealkoholických či 

alkoholických nápojů a dalšího občerstvení. Detailnější popis jednotlivých nabízených 

produktů je uveden v kapitole Obchodní plán (4.5). 

 

Cena 

Společnost se bude muset odlišit zejména cenou nabízených služeb, aby přilákala více 

svých zákazníků. V dnešní době se za pár minut závodění na motokárách platí 

v rozmezí od 180 – 200 Kč, obvykle za 10 minut jízdy. Z hlediska ceny je to tedy 

zábava spíše pro obyvatele, co jsou na tom o finanční stránce o něco lépe. Společnost se 

bude snažit nastavit takovou cenu, která bude přijatelná pro obě strany. Taková cena by 

se měla pohybovat maximálně kolem 150 Kč, vzhledem k absenci klopené zatáčky. 

Základní cena bude ze začátku stanovena na 139 Kč/10 minut jízdy. Majitelka je 

rozhodnuta poskytovat slevy z ceny, a to zejména studentům na základě předložení 

platného studentského průkazu ISIC. Tato sleva by byla 10 Kč, tedy v konečném 

důsledky by cena pro studenta byla 129 Kč. 

Dotazníkový průzkum odhalil, že pro zákazníky není zcela důležitá sleva, ale úplně jiné 

faktory, jako je příjemná obsluha atd. Další slevy tedy ze začátku poskytovány nebudou. 

Ceny nabízených nápojů a ostatního občerstvení budou stanoveny na základě cen 

konkurence. Co se týče ostatních produktů, které konkurence ve své nabídce zahrnuty 

nemá, bude procentní obchodní přirážka odvozena v podobném poměru, jako u stávající 

nabídky. Tato přirážka bude brána s ohledem na velkoobchodní nákupní ceny a celkově 

bude v rozmezí od 100 do 400 %. 

U doplňkového sortimentu bude cena kalkulována s nižší přirážkou od 30 do 60 %. 
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Distribuce 

Společnost nebude využívat jiných distribučních míst kromě provozovny firmy na 

Konečné ulici v Prostějově. 

 

Propagace 

Propagace tvoří nejdůležitější složku celého marketingového mixu. Jako jediná z nich je 

nějakým způsobem viditelná, a proto by na ni měl být kladen ten největší význam. Díky 

marketingové propagaci se společnost dostává do povědomí potenciálních zákazníků a 

také si svoje postavení na trhu upevňuje. A právě dostání se do povědomí zákazníků je 

to nejvýznamnější, co společnost ve své fázi založení a následného růstu potřebuje. 

Je třeba vybrat takovou marketingovou propagaci, která by přilákala co nejvíce 

zákazníků, ale za předpokladu přijatelné ceny. 

Majitelka se rozhodla využít tyto způsoby propagace: webová prezentace, billboard, 

velkoplošná reklama, reklama v rádiu a samozřejmě prezentaci v rámci profilu na 

sociální síti Facebook. Další propagace typu roznos letáků apod. zatím není v plánu, 

z důvodu velmi frekventované lokality a hlavně to vyplývá z dotazníkového šetření, kdy 

zákazníci nepovažují např. letáky za dobrou a hlavně efektivní reklamu. 

 

 webová prezentace 

Webové stránky jsou dnes již základem marketingové propagace každého podniku. 

Jedná se totiž o dlouholetou propagaci. Na webových stránkách by se každý uživatel 

měl dovědět základní informace a popis společnosti, nabídku produktů a služeb, otvírací 

dobu, ceník a také kontaktní údaje. Majitelka chce do webové prezentace zakomponovat 

také galerii fotografií celého areálu motokár. 

Samotné vytváření webové prezentace nebude zajišťovat specializovaná firma, ale 

zajistí ji soukromá osoba, a to student Fakulty informačních technologií, který je 

dlouholetým kamarádem majitelky, a stane se také správcem tohoto webu. Společně se 

dohodli na ceně 5 000 Kč, včetně nákupu české domény. 

 

 billboard 

Vzhledem k umístění areálu v těsné blízkosti sjezdu a nájezdu na rychlostní 

komunikaci R46, bude billboard u dálnice velmi vhodnou, i když relativně drahou 
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reklamou. Billboard bude umístěn pouze v jednom směru, a to ve směru od Brna na 

Olomouc, po dobu jednoho měsíce od zahájení provozu. 

Celková plocha billboardu je o velikosti 960 cm x 360 cm. Cena za pronájem této 

plochy je 25 000 Kč měsíčně. 

Tisk a grafiku billboardu bude zajišťovat reklamní agentura, která za samotnou realizaci 

a tisk bude požadovat 2 500 Kč. 

 

 velkoplošná reklama 

Velkoplošná reklama bude umístěna na hlavní budově zázemí motokár. Bude sloužit 

zejména k okamžité identifikaci společnosti a musí být dostatečně velká, aby byla 

viditelná z hlavní pozemní komunikace, která vede kolem celého areálu. 

Tato reklama bude obsahovat pouze název společnosti a její logo. Velikost je 

odhadována o délce 10 m a výšce 1 m. Předběžná cena velkoplošného banneru je dle 

aktuálního ceníku reklamní společnosti SevenDesign odhadována na 13 000 Kč. 

 

 reklama v rádiu 

Současně s uvedením motokár do provozu bude běžet reklama v rádiu. Majitelka pro 

reklamu vybrala místní Rádio Haná, které je na okrese jedním z nejposlouchanějších. 

Tato reklama poběží taktéž měsíc, a to 5 krát denně. Po dohodě s majiteli rádia stojí 

taková měsíční reklama 4 000 Kč. Nahrání reklamního spotu bude dle reklamní 

společnosti Fresh Media stát přibližně 2 000 Kč. 

 

 

Celkové náklady na propagaci jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 4 náklady na propagaci 

položka náklady (v Kč) 

webové stránky 5 000 

billboard 27 500 

reklamní banner 13 000 

reklama v rádiu 6 000 

celkem 51 500 
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Tyto náklady na propagaci nejsou ovšem konečné. Dále bude potřeba tisk nápojových 

lístků s nabídkou občerstvení, výherní poháry, polepy přileb k závodění a další 

propagační materiály. V nákladech na propagaci marketingové mixu jsou zahrnuty 

pouze ty zásadní položky, kterou jsou zároveň nejdražšími položkami. Je nutné 

předběžně počítat, že náklady na marketing můžou vystoupat až k hranici 100 000 Kč. 

 

 

4.4 Organizační plán 

Organizační struktura jasně definuje vztah nadřízenosti a podřízenosti. Majitelka 

společnosti je rovněž zakladatelkou a ve firmě bude působit jako jediná nadřízená, 

rovněž přebírá funkci jednatelky společnosti a také funkci odpovědného zástupce. 

Po finanční a administrativní stránce bude majitelce po ruce tzv. tichý společník, který 

si nepřeje být jmenován, nicméně jeho zkušenosti s podnikáním jsou natolik vysoké, že 

pokud by majitelka měla za všechny rady platit, částka by se pohybovala v několika 

desítkách tisíc korun. Díky velmi dobrému osobnímu vztahu tohoto společníka a 

majitelky, není třeba organizační strukturu o tento článek rozšiřovat. Tichý společník 

tento podnikatelský záměr bere jako zajímavou investici a v případě poskytnutí 

bankovního úvěru se může za závazky nově vzniklé společnosti zaručit. 

Ve společenské smlouvě bude uvedeno, že majitelka do svého podnikání vložila 

peněžitý vklad, a to ve výši 400 000 korun. Dle nového občanského zákoníku s platností 

od 1. 1. 2014 byl zrušen vklad do minimálního základního kapitálu ve výši 200 000 Kč, 

nově je minimum pouze 1 Kč. Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku bude 

tento vklad splacen na bankovní účet, který bude vedený majitelkou společnosti, která 

je tedy rovněž správcem vkladu. 

Jak již bylo uvedeno výše, majitelka společnosti přebírá veškeré manažerské funkce. 

Těmto funkcím odpovídá i její vzdělání v ekonomickém a celkově podnikatelském 

sektoru. Životopis jednatelky se nachází v přílohách této práce. 

Společnost bude dále zaměstnávat jednoho mechanika, který bude seřizovat, případně 

opravovat motokáry. Dále je třeba zaměstnat jednu stálou provozní, která se bude starat 

zejména o chod baru. Provozní budou pomáhat dvě brigádnice, které budou k dispozici 

v závislosti na návštěvnosti. Veškerý personál bude vybírán na základě osobního 

pohovoru, kde bude nejdůležitějším faktorem osobnostní dojem. Předběžný 
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dotazníkový průzkum totiž odhalil, že pro potenciální zákazníky je jedním 

z nejdůležitějších faktorů návštěvy jakéhokoli zařízení právě sympatický a vstřícný 

personál. Veškerý personál bude ze začátku zahájení provozu zaměstnán pouze na 

dohodu o provedení práce.  

Veškeré organizační záležitosti bude zajišťovat majitelka, taktéž bude využito 

outsourcingu, kde bude účetnictví zajišťovat externí společnost. 

 

 

 

 

Obr. 2 Organizační struktura 

 

4.5 Analýza rizik 

Analýza rizik by v přípravě podnikatelského záměru neměla být podceňována. Jejím 

cílem je snaha předcházet negativním důsledkům možného vývoje konkrétních 

rizikových faktorů. 

Analýza rizik bude provedena pomocí metody RIPRAN, která je hojně využívaná 

v rámci risk managementu. 

majitelka 

provozní 

brigádnice 1 

brigádnice 2 

mechanik 

účetní 
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Základem této metody je identifikace rizikových faktorů (hrozeb), dále scénář dopadu 

této hrozby, určení pravděpodobnosti výskytu hrozby, určit možný dopad a následně 

kvantifikovat riziko. 

 

Každý podnik se na začátku svého podnikání setkává s rizikem nedostatku finančních 

prostředků. Začít podnikat není po finanční stránce vůbec jednoduché. Nedostatek 

finančních prostředků většinou způsobí nejenom samotné zvýšení nákladů (např. 

nákladů na poskytnutí úvěru), ale také citelné zpomalení či úplný odklad zahájení 

provozu. Riziku nedostatku finančních prostředků lze předcházet důkladným finančním 

plánem či dostatečnou rezervou na neočekávané platby. 

Problém nedostatku finančních prostředku může nastat i u samotných zákazníků. To by 

se na chodu firmy projevilo velmi zásadním způsobem. Stále trvající finanční krize a 

relativně nestálé ekonomické poměry v zemi, tento faktor rizika mohou také ovlivnit. 

Bohužel proti tomuto riziku momentálně nelze ničím předejít. Ekonomickou krizi 

dokáže zastavit pouze to, že všichni spotřebitelé začnou plně využívat veškeré svoje 

disponibilní peněžní prostředky. 

Dalším rizikem se může stát chybné navržení marketingového plánu. Pokud by k tomu 

došlo, zákazníci by měli malé nebo téměř žádné povědomí o našem podniku. Vzhledem 

k velmi frekventované lokalitě je však toto riziko považováno za spíše 

nepravděpodobné. Rovněž může být nesprávně zvolen cílový segment zákazníků. 

Nicméně toto riziko bylo již částečně eliminováno v rámci dotazníkového šetření. 

Velmi závažným rizikem je bezesporu zvýšení nájmu nebo případný prodej celého 

pozemku. Pokud by došlo k naplnění této hrozby, mohlo by to mít pro společnost velmi 

vážné, až existenční problémy. 

Méně závažnou hrozbou je zpomalení akceschopnosti podniku, kdy v souvislosti se 

zahájením podnikání nedojde k perfektnímu sladění všech činností. Této hrozbě lze 

však předejít pečlivým výběrem zaměstnanců. 

Podnik samozřejmě musí počítat s obecnými riziky, které mohou potkat jakoukoli 

společnost. Jedná se zejména o odchod ke konkurenci, živelné pohromy. Analýza těchto 

hrozeb není však v rámci daného podnikatelského plánu stěžejní. 
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Tab. 5 Analýza rizik 

 hrozba scénář Prav. dopad riziko 

1 
nedostatek finančních 

prostředků 
zvýšení nákladů, odložení zahájení 4 4 16 

2 
nedostatek fin. 

prostředků u zákazníků 
zákazníci nepřijdou 2 5 10 

3 
chyby 

v marketingovém plánu 
nízké povědomí zákazníků 2 2 4 

4 
chybně zvolený 

segment 
špatná nabídka 2 1 2 

5 zvýšení nájmu existenční problémy 4 5 20 

6 akceschopnost zpomalení chodu firmy 3 3 9 

 

 

  pravděpodobnost   dopad   míra rizika 

1 nepravděpodobné 1 minimální 0 až 8 běžné 

2 spíše nepravděpodobné 2 malý 9 až 15 závažná 

3 pravděpodobné 3 střední 16 až 25 kritická 

4 spíše pravděpodobné 4 velký 
  

5 jisté 5 zničující 
  

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že kritická by pro nás byla hrozba nedostatku 

finančních prostředků a hlavně zvýšení nájmu či prodej pozemku. Riziko nedostatku 

finančních prostředků lze eliminovat, ale bohužel riziko zvýšení nájmu nelze příliš 

ovlivnit. Lze jej pouze zafixovat po dohodě s pronajímatelem v nájemní smlouvě. 
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4.6 Finanční plán 

Pomocí finančního plánu je možné převést konkrétní podnikatelský plán do číselné 

podoby. Finanční plán představuje úplný přehled o potenciálních nákladech a příjmech 

společnosti. Dokáže také odhalit, zda je možné založení takového podniku vůbec 

zrealizovat. 

V prvním kroku je třeba vyčíslit výši startovacího kapitálu. Tento kapitál bude nutný 

pro začátek podnikání. Lze do něho zahrnout veškeré náklady na úpravu prostoru, 

počáteční reklamu, nákup produktů (nápojů, občerstvení), nákup motokár. Finanční plán 

bude proveden v horizontu pěti let od zahájení podnikání, v rámci něhož bude vyčíslen 

výsledek hospodaření a sestaven plán peněžních toků (cash flow). Dále zde bude celý 

plán zhodnocen na základě metod hodnocení efektivnosti investice. 

Majitelka má velkou výhodu v oblasti získání počátečního kapitálu, kdy veškeré 

náklady budou hrazeny z bankovního účtu již zmíněného tichého společníka. Jedná se 

tedy o využití tzv. private equity capital. Tím je tedy velmi výrazně eliminována 

závislost na externích cizích zdrojích. Získat bankovní úvěr by bez použití tohoto 

kapitálu bylo značně obtížné vzhledem k tomu, že se jedná o nově vznikající společnost 

bez jakékoli finanční historie. Potenciální úvěr by tedy jistě měl velmi vysokou, pro nás 

nevýhodnou, úrokovou sazbu. 

 

 

4.6.1 Zakladatelský rozpočet 

Zakladatelský rozpočet tvoří nejnáročnější část finančního plánu. Podává zde 

v souhrnné podobě informace o výši peněžních prostředků, které jsou nutné k zahájení 

podnikatelské činnosti. Jsou spojeny s pořízením dlouhodobého majetku, zásob, zboží 

atd. Velkou položku tvoří také výdaje na mzdy zaměstnancům, měsíční nájem a 

spotřebu energií. Vzhledem k počátku podnikání zde totiž neexistují žádné tržby 

z předchozího období, které by tyto náklady alespoň z části kryly. 
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Tab. 6 Zakladatelský rozpočet 

položka částka v Kč 

Finanční prostředky pro založení společnosti 10 950 

výpis z rejstříku trestů 50 

sepsání smlouvy – notář 3 500 

ověření podpisů a listin 400 

zápis společnosti do obchodního rejstříku 6 000 

ohlášení živnosti 1 000 

Finanční prostředky na pořízení DHM 695 000 

motokáry (6 ks) 390 000 

nábytek, doplňky 135 000 

elektronika 150 000 

vybavení dílny - nářadí 20 000 

Finanční prostředky na pořízení DNM 22 435 

pokladní systém 20 000 

OS Windows 8 2 390 

poplatek za rádio 45 

Finanční prostředky na pořízení oběžného majetku 187 000 

zásoby (nápoje a různé občerstvení) 132 000 

zásoba benzínu 100 l 3 600 

náhradní díly na motokáry 50 000 

hygienické prostředky aj. 1 400 

Další finanční prostředky nutné k zahájení podnikání 130 390 

výmalba – materiál atd. 6 000 

zednické práce 8 000 

internet 390 

propagace 51 500 

firemní trička 3 000 

zálohy na energie 7 000 

nájem 25 000 

účetnictví 2 500 

mzdy zaměstnanci 27 000 

celkem 1 045 775  
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Největší položku start up kapitálu tvoří dlouhodobý hmotný majetek, který z velké části 

tvoří motokáry. Celkem bude nakoupeno 6 ks zánovních motokár, kde postupným 

vyjednáváním se podařilo snížit cenu na 65 000 Kč za jednu motokáru. Jedná se o 

motokáry značky HONDA RX7 390 ccm. 

 

 

 

Obr. 3 Honda RX7 

Zdroj: www.kartingshop.cz [10] 

 

Výdaje, které jsou spojeny se zahájením podnikání, jsou předběžně stanoveny na 

1 045 775 Kč. Tato částka je pouze orientační, při samotné realizaci mohou být 

poskytnuty nejrůznější slevy z množstevního nákupu nebo může dojít k neočekávanému 

zdražení některých produktů. Dále bude potřeba počítat s cestovními náklady při 

realizaci veškerých nákupů při realizaci projektu. Je tedy nutné vytvořit dostatečně 

velkou rezervu na neočekávané drobné investice. 
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Velkou úlevu zakladatelskému rozpočtu přinesou pneumatiky na vytyčení závodní tratě. 

Ojeté pneumatiky majitelka získá na základě dohody s okolními pneuservisy, kde budou 

darovány za odvoz. 

Na základě zahajovacího rozpočtu je možné sestavit zahajovací rozvahu. 

 

Tab. 7 Zahajovací rozvaha 

aktiva pasiva 

Stálá aktiva 717 435 Vlastní kapitál 1 152 435 

DHM 695 000 základní kapitál 400 000 

DNM 22 435 rezervní fond 752 435 

Oběžná aktiva 435 000 Cizí zdroje 0 

zásoby 187 000 -  

peníze na účtu 248 000 -  

Aktiva celkem 1 152 435 Pasiva celkem 1 152 435 

 

 

4.6.2 Predikce nákladů 

Značná část finančních prostředků bude pohlcena pořízením dlouhodobého majetku. 

Proto bude velká část nákladů tvořena odpisy dlouhodobého hmotného i nehmotného 

majetku. Společnost bude o daňových odpisech účtovat dle Zákona o daních z příjmů 

č. 586/1992 Sb. 

 

Odpisy movitého majetku se řadí do druhé odpisové skupiny s dobou odpisování 5 let. 

Celková částka k odpisování je 695 000 Kč. Průběh odpisování je zobrazen 

v následující tabulce. 
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Tab. 8 daňové odpisy movitého majetku 

rok výpočet roční odpis (v Kč) 

1. 695 000 * 0,11 76 450 

2. 695 000 * 0,2225 154 637 

3. 695 000 * 0,2225 154 637 

4. 695 000 * 0,2225 154 637 

5. 695 000 * 0,2225 154 639 

celkem 695 000 

 

Dalším odpisovaným majetkem bude majetek v podobě výpočetní techniky. Dle zákona 

o daních z příjmu patří tento majetek do 1. odpisové skupiny s dobou odpisování 3 roky. 

Celková částka určená k odpisu bude tedy 22 390 Kč. Průběh odpisování je znázorněn 

v následující tabulce. 

 

Tab. 9 daňové odpisy nehmotného majetku 

rok výpočet roční odpis (v Kč) 

1. 150 000 * 0,2 30 000 

2. 150 000 * 0,4 60 000 

3. 150 000 * 0,4 60 000 

celkem 150 000 

 

 

Posledním odpisovaným majetkem bude nakoupený software v rámci pokladního 

systému. Software bude využíván déle než jeden rok a bude odepisován rovnoměrně po 

dobu 3 let. 

 

Tab. 10 daňové odpisy dlouhodobého nehmotného majetku 

rok výpočet roční odpis (v Kč) 

1. 22 390/3 7 463 

2. 22 390/3 7 463 

3. 22 390/3 7 464 

celkem  22 390 
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Finančně nejnáročnější položkou v celkových nákladech budou náklady na mzdy a 

náklady za pronájem pozemku. Tyto náklady představují fixní složku na celkových 

nákladech. Další velkou nákladovou položkou bude nakoupené zboží na sklad. Zde patří 

převážně alkoholické a nealkoholické nápoje, doplňkový prodej a další balené zboží. 

Tyto náklady se řadí mezi variabilní náklady. 

Predikce nákladu je rozdělena na tři varianty, a to sice reálnou, optimistickou a 

pesimistickou. 

 

Reálná varianta 

 

Tab. 11 predikce nákladů v prvním roce – reálná varianta 

položka 1. měsíc další měsíce 1. rok 

mzdy 27 000 27 000 324 000 

nákup zboží 132 000 48 000 548 000 

internet 390 390 4 680 

účetnictví 2 500 2 500 30 000 

nájem 25 000 25 000 300 000 

odpisy 9 493 9 493 113 913 

propagace 51 500 1 000 62 500 

další náklady 5 000 3 000 38 000 

energie 7 000 7 000 84 000 

celkem 259 883 121 383 1 505 093 

 

 

Výše nákladů na nákup zboží je v dalších měsících značně snížena, předpokládá se 

pouze doplňování skladu. Počáteční výdaje s naskladněním jsou vždy nejvyšší. Náklady 

na propagaci jsou také značně sníženy, nicméně dle uvážení mohou být v průběhu roku 

zvýšeny. V položce další náklady jsou zahrnuty poplatky využívání služeb mobilního 

operátora aj. 

V dalších letech provozu je předpokládán růst nákladů, a to zejména nákladů na energie 

a také na pořízení zboží vzhledem k velmi častému zdražování. Pro predikci nákladů 

v dalších letech budeme tedy uvažovat 2,5% meziroční nárůst všech položek, kromě 
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nákladů na pokrytí nájmu a internetu. Vzhledem k relativní sezónnosti provozu jsou 

některé variabilní náklady sníženy na polovinu. 

 

 

Tab. 12 Predikce nákladů v dalších letech provozu – reálná varianta 

položka 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

mzdy 332 100 340 403 348 914 357 637 

nákup zboží 561 700 575 743 590 137 604 890 

internet 4 680 4 680 4 680 4 680 

účetnictví 36 000 36 900 37 823 38 769 

nájem 300 000 300 000 300 000 300 000 

odpisy 113 913 113 913 86 014 86 014 

propagace 32 000 32 800 33 620 34 461 

další náklady 38 950 39 924 40 922 41 945 

energie 86 100 88 253 90 459 92 721 

Celkem v Kč 1 505 443 1 532 616 1 532 569 1 561 117 

 

 

Optimistická a pesimistická varianta 

 

Pokud by měla být brána v úvahu pesimistická nebo optimistická varianta, je třeba 

upravit některé položky v plánované kalkulaci. Tato predikce je závislá pouze na 

celkové návštěvnosti, tedy pokud přijde více zákazníků, než bylo očekáváno, bude se 

muset více nakupovat a tím pádem vzrostou náklady na pořízení zboží (optimistická 

varianta), a zase opačně (pesimistická varianta). První objednávka zůstává však pro obě 

varianty stejná, ale v dalších měsících bude u optimistické varianty počítáno s částkou 

56 000 Kč a u pesimistické varianty to bude 42 000 Kč. Opět zde bude díky jisté 

sezónnosti tato částka snížena na polovinu v období zimních měsíců od listopadu do 

února. 
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Tab. 13 Predikce nákladů pro optimistickou a pesimistickou variantu 

varianta 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

optimistická 1 505 093 1 491 743 1 504 873 1 490 432 1 504 227 

pesimistická 1 661 093 1 662 243 1 690 586 1 681 741 1 698 519 

 

 

4.6.3 Predikce výnosů 

Hlavním zdrojem výnosů budou zejména výnosy ze závodění na motokárách a dále 

z prodeje nealkoholických či alkoholických nápojů a doplňkového sortimentu. Tržby 

budou zcela závislé na celkové návštěvnosti a projeveném zájmu potenciálních 

zákazníků. Predikce výnosů je stejně tak jako predikce nákladů rozdělena na tři 

varianty, a to reálnou, optimistickou a pesimistickou. 

 

Reálná varianta 

 

Pro predikci měsíčních tržeb je důležité uvědomit si výši měsíčních nákladů, které je 

třeba pokrýt, aby byla alespoň kryta fixní složka z těchto nákladů. Dle výše uvedené 

reálné predikce nákladů na jeden měsíc provozu je tedy nutné, aby tržby dosáhly 

minimální výše po 62 890. Predikce výnosů je také stanovena s ohledem na interní 

informace z konkurenčních podniků. 

Reálná varianta počítá s tím, že průměrný zákazník za svou útratu, včetně závodění na 

motokárách, zaplatí 250 Kč. Měsíčně tedy podnik potřebuje, aby přišlo minimálně 

250 zákazníků. Z toho největší tržby jsou předpokládány zejména o víkendu od pátku 

do neděle. Denně je předpokládáno, že podnik navštíví alespoň 25 zákazníků, z toho 

minimálně polovina využije možnosti závodění. V pátek a o víkendu jsou tyto počty 

navýšeny na 80 zákazníků a z toho alespoň 40 bude závodit. Přehled týdenních tržeb 

v reálné variantě znázorňuje následující tabulka. 
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Tab. 14 Predikce týdenních tržeb – reálná varianta 

den počet osob/závodníci tržby nápoje tržby motokáry 

pondělí 25/13 2 420 1 807 

úterý 25/13 2 420 1 807 

středa 25/13 2 420 1 807 

čtvrtek 25/13 2 420 1 807 

pátek 80/40 8 800 5 560 

sobota 80/40 8 800 5 560 

neděle 80/40 8 800 5 560 

celkem v Kč - 36 080 23 908 

 

 

Celkové týdenní tržby v případě reálné varianty jsou po sečtení 59 988 Kč. 

 

Optimistická varianta 

Optimistická varianta predikce výnosů počítá se zvýšením celkové návštěvnosti každý 

den v týdnu. Z opatrnostního důvodu bude počítáno se stejnou sumou útraty jako 

v reálné variantě. 

 

Tab. 15 Predikce týdenních tržeb – optimistická varianta 

den počet osob/závodníci tržby nápoje tržby motokáry 

pondělí 30/18 3 300 2 502 

úterý 30/18 3 300 2 502 

středa 30/18 3 300 2 502 

čtvrtek 30/18 3 300 2 502 

pátek 110/50 12 100 6 950 

sobota 110/50 12 100 6 950 

neděle 110/50 12 100 6 950 

celkem v Kč - 49 500 30 858 

 

Celkové týdenní tržby v případě optimistické varianty jsou po součtu 80 358 Kč. Rozdíl 

oproti reálné variantě je 20 370 Kč. 
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Pesimistická varianta 

Pesimistická varianta predikce výnosů počítá se snížením očekávaného počtu 

potenciálních zákazníků. Bude tedy bráno v úvahu, že podnik navštíví méně zákazníků 

a také zde utratí průměrnou částku 200 Kč. Výpočty jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

 

Tab.16 predikce týdenních tržeb – pesimistická varianta 

den počet osob/závodníci tržby nápoje tržby motokáry 

pondělí 20/10 1 220 1 390 

úterý 20/10 1 220 1 390 

středa 20/10 1 220 1 390 

čtvrtek 20/10 1 220 1 390 

pátek 70/35 4 270 4 865 

sobota 70/35 4 270 4 865 

neděle 70/35 4 270 4 865 

celkem v Kč - 17 690 20 155 

 

 

Celkové týdenní tržby v případě pesimistické varianty jsou 37 845 Kč. 

 

Majitelka dále předpokládá, že v následujících letech provozu dojde k postupnému 

zvyšování tržeb s meziročním růstem o 2 %. V níže uvedené tabulce je uvedena 

predikce výnosů pro všechny tři varianty pro následujících 5 let provozu podniku. Opět 

zde hraje velkou roli sezónnost, kdy bude v zimních měsících počítáno se snížením 

tržeb o polovinu. 

 

Tab. 17 predikce ročních tržeb – všechny varianty 

varianta 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

reálná 2 639 568 2 692 360 2 746 207 2 801 131 2 857 154 

optimistická 3 532 888 3 603 546 3 675 617 3 749 129 3 824 112 

pesimistická 1 650 420 1 683 429 1 717 097 1 751 439 1 786 468 
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4.6.4 Výsledek hospodaření 

Predikce nákladů a výnosů tvoří podklad pro výpočet výsledku hospodaření. Výsledek 

hospodaření, v prvních pěti letech podnikání pro všechny varianty, je uveden 

v následující tabulce. Zisk podléhá 19% sazbou daně pro zdanění právnických osob. 

 

Tab. 18 výsledek hospodaření – všechny varianty 

  varianta 

rok  reálná optimistická pesimistická 

1. 

VH před zdaněním 1 134 475 2 027 795 -10 673 

DPPO (19 %) 215 550 385 281 0 

VH po zdanění 918 925 1 642 514 -10 673 

2. 

VH před zdaněním 1 186 917 2 111 803 21 186 

DPPO (19 %) 225 514 401 242 4 025 

VH po zdanění 961 403 1 710 561 17 161 

3. 

VH před zdaněním 1 213 591 2 170 744 26 511 

DPPO (19 %) 230 582 412 441 5 037 

VH po zdanění 983 009 1 758 303 21 474 

4. 

VH před zdaněním 1 268 562 2 258 697 69 698 

DPPO (19 %) 241 026 429 152 13 242 

VH po zdanění 1 027 536 1 829 545 56 456 

5. 

VH před zdaněním 1 296 037 2 319 885 87 949 

DPPO (19 %) 246 247 440 778 16 710 

VH po zdanění 1 049 790 1 879 107 71 239 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že již v prvním roce podnikání bude výsledek hospodaření 

kladný. Pesimistická varianta má sice v prvním roce záporný výsledek hospodaření, 

nicméně i přesto v dalších letech vykazuje malý zisk. Tento zisk je ale tak malý, že 

pokud by tato situace nastala, tak nejlepším řešením by bylo podnik zavřít. 

 

Cash flow 

Na základě zjištěného výsledku hospodaření je možné vytvořit předpoklad peněžních 

toků pro následujících 5 let. Údaje vychází z předchozí tabulky. Pro další výpočet je 
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uvažována pouze reálná varianta, která má pro ekonomické zhodnocení investice 

klíčový význam. 

 

Tab. 19 predikce cash flow 

položka 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

VH po zd. 918 925 961 403 983 009 1 027 536 1 049 790 

+ odpisy 113 913 222 100 222 100 154 637 154 639 

CF (čisté) 1 032 838 1 183 503 1 205 109 1 182 173 1 204 429 

 

Uvedené hodnoty peněžních toků dokazují, že společnost bude generovat dostatečné 

množství příjmů, aby pokryla náklady, které jsou s provozem spojeny, a přitom 

dosahovala určité úrovně zisku. 

 

 

4.6.5 Ekonomické zhodnocení investice 

Na základě výsledků, které byly dosaženy v navrhnutém finančním plánu, lze teď 

zhodnotit finanční zdraví a efektivnost investice do společnosti Motokáry – Prostějov. 

 

Ukazatele rentability 

Finanční zdraví bude zhodnoceno pomocí poměrových ukazatelů rentability, a to 

rentability celkového investovaného kapitálu (ROA) a rentabilitu tržeb (ROS). 

V následující tabulce je uvedeno procentuální vyjádření obou ukazatelů pro reálnou 

variantu. 

 

Tab.20 Ukazatele rentability 

ukazatel 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 

ROS (v %) 34,8 35,7 35,7 36,6 36,7 

ROA (v %) 79,7 83,4 85,3 89,2 91,1 

 

Oba ukazatele nesou informace o výnosnosti projektu. 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) říká, kolik korun zdaněného zisku připadne na 1 Kč 

tržeb podniku. Ukazatel rentability tržeb je ve všech letech kladný a v prvním roce tedy 
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dává informaci o tom, že podnik dosáhne třetiny zisku (34,8 %) z každé koruny tržeb. 

V dalších letech je zaznamenán pozitivní rostoucí trend. 

 

Projekt je financován z vlastních zdrojů, čili není nutné využívat ukazatel rentability 

vlastního kapitálu (ROE), protože nabývá stejných hodnot jako ukazatel rentability 

aktiv (ROA). 

Ukazatel rentability aktiv (ROA) je už v prvním roce podnikání ve velmi vysokých 

hodnotách, což je pro podnik pozitivní. V dalších letech má stoupající tendenci, 

znamená to tedy, že podnik velmi efektivně využívá složky svého majetku k tvorbě 

zisku. 

 

Hodnocení efektivnosti investice 

Hodnocení efektivnosti investice je provedeno pouze pro reálnou variantu, která je pro 

podnik stěžejní. Pro výpočet doby návratnosti, čisté současné hodnoty a vnitřního 

výnosového procenta je využito čistého cash flow. 

 

Tab. 21: Doba návratnosti 

 Nediskontované CF v Kč Diskontované CF v Kč 

rok CF kumulované CF CF kumulované CF 

0.  -1 505 093  -1 505 093 

1. 1 032 838 -472 255 956 331 -548 762 

2. 1 183 503 711 248 1 014 663 465 901 

3. 1 205 109 1 916 357 956 654 1 422 555 

4. 1 182 173 3 098 530 868 932 2 291 487 

5. 1 204 429 4 302 959 819 714 3 111 201 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že doba návratnosti projektu nastane ve druhém roce 

provozu a již ve třetím roce provozu se investice do projektu vrátí úplně. 

 

Čistá současná hodnota 

Dále je možno investici zhodnotit z hlediska čisté současné hodnoty, která se vypočítá 

jako rozdíl sumy diskontovaných peněžních toků a kapitálových výdajů. Hodnota 
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výnosnosti tohoto projektu byla zvolena, s ohledem na riziko a oportunitní náklady, 

8 %. 

 

4659011505093)1014663956331( ČSH Kč 

 

Čistá současná hodnota vyšla v kladných hodnotách. Tato hodnota vypovídá tedy o tom, 

že společnosti zajišťuje vyšší než požadovanou míru výnosnosti. Projekt lze tedy 

považovat za přijatelný. 

 

Index rentability 

 

31,1
1505093

1014663956331



IR  

 

Index rentability je doplňkovým ukazatelem. Vyjadřuje tedy, že na 1 Kč kapitálových 

výdajů připadá 1,31 Kč současné hodnoty budoucích peněžních příjmů. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo vypracování kompletního podnikatelského záměru pro 

nově vznikající podnikatelský subjekt, který poskytuje služby v oblasti provozování 

sportovní zábavy. K naplnění hlavního cíle bylo třeba postupně detailně provést několik 

dílčích cílů. 

Prvním dílčím cíle bylo zpracování veškerých teoretických poznatků dle literární 

rešerše. Byly zde popsány veškeré významné aspekty, které souvisí se zahájením 

podnikáním. Po vypracování této části bylo již možné přistoupit k naplněné dalšího cílu 

práce. 

Druhým dílčím cílem bylo vypracování konkrétního podnikatelského záměru, 

založeném na konkrétní představě majitelky nově vznikající společnosti. Tato část práce 

obsahuje podrobně popsaný organizační, marketingový a hlavně stěžejní část - finanční 

plán. 

Z vypracovaných závěrů jednotlivých částí práce vyplývá, že nově vznikající 

podnikatelský subjekt bude vytvářet dostatečnou úroveň příjmů, které budou nutné 

k pokrytí provozních výdajů, ale budou také vykazovat požadovanou míru zisku. 

Pozitivní závěry vykazují také provedené analýzy zhodnocení efektivnosti investice, 

které umožňují objektivní možnost aplikace podnikatelského záměru do reálného 

investičního projektu. 

K hodnocení podnikatelského záměru je ale třeba přistupovat s určitou mírou opatrnosti. 

Vždy by jej měla doprovázet myšlenka tvoření rezerv, protože zpracování 

podnikatelského záměru je vždy ovlivněno subjektivním pohledem na danou 

problematiku. Může se stát, že podnikatelský záměr bude založen na částečně 

zkreslených myšlenkách a s odlišným pohledem na danou problematiku. Veškeré 

kalkulace byly i přesto sestavovány tak, aby ke zkreslení nedošlo a plán tak vykazoval 

reálné výstupy. Je zde však předpoklad nekolísající klientely a kvalitního personálu, 

který nevytváří ztráty. Lidský faktor je jeden z mála, který nelze ovlivnit a nemůže tak i 

přes velmi důkladné a pečlivé zpracování podnikatelského plánu, zajistit úspěch. 

Shrnutí všech výsledků finančního plánu potvrzuje životaschopnost navrženého 

podnikatelské záměru společnosti Motokáry – Prostějov s.r.o., a tudíž tento projekt lze 

doporučit k realizaci. 
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PŘÍLOHA Č. 1: ŽIVOTOPIS majitelky 

CV 

Osobní údaje 

Jméno a příjmení: Bc. Kateřina Zapletalová 

Datum narození: 24. 03. 1990 

Adresa:  Vrbátky – Dubany 7; Prostějov 798 12 

Kontakt:  +420 774 615 615 katerinazaplet@gmail.com 

Vzdělání 

2013 -   Vysoké učení technické v Brně 

   Ústav soudního inženýrství 

   Navazující magisterské studium: Expertní inženýrství v dopravě 

 

2012 -   Vysoké učení technické v Brně 

   Fakulta podnikatelská 

   Navazující magisterské studium: Podnikové finance a obchod 

 

2012 - 2014  Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně 

Technické znalectví a likvidace pojistných událostí (specializační 

studium). Studium ukončeno závěrečnou komisionální zkouškou 

a získáním certifikátu. 

   

2009 - 2012  Mendelova univerzita v Brně 

   Provozně ekonomická fakulta 

Bakalářský studijní program: Ekonomika a management 

Obor: Management obchodní činnosti 

Specializace: Bankovnictví a pojišťovnictví 

Studium úspěšně ukončeno státní bakalářskou zkouškou a 

udělením titulu Bc. 

 

2003 – 2009  Reálné gymnázium Prostějov 

   Studium úspěšně ukončeno maturitní zkouškou. 



II 

 

 

Pracovní zkušenosti (brigády) 

2010   HC Fin Servis Group s.r.o. 

Finanční poradenství, složena zkouška ČNB, licence pojišťovací 

zprostředkovatel 

2009 - zaregistrována v produkčních agenturách, specializovaných na 

poskytování hostesek a promotérů 

2008/IV-VII  Mubea Prostějov 

   -práce s PC, administrativní činnost, zápis norem práce do SW 

 

Ostatní znalosti 

 PC 

MS Windows, MS Office (na úrovni ECDL), Internet 

základy - Corel Draw, Html, Pascal, příkazový řádek, Linux 

 Jazyky 

anglický jazyk – plynule, německý jazyk – základy 

Zájmy: motorismus, sport, internet, muzika 

Řidičská oprávnění: A, B 

Profil: spolehlivá, komunikativní, upřímná, ambiciózní 
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PŘÍLOHA Č. 2: DOTAZNÍK MARKETINGOVÉHO 

VÝZKUMU 

 

Spokojenost s využitím volného času v Prostějově a okolí. 

 

1. Vaše bydliště je: (kde se převážně vyskytujete) 

 Prostějov 

 vesnice a přilehlé okolí (do 20 km) Prostějova 

 jiné město 

 

2. Jste spokojeni s využitím svého volného času? 

 Ano 

 Ne 

 

3. Jak často trávíte svůj volný čas mimo domov? (tj. kino, bar, hospoda…) 

 o víkendech téměř vždy alespoň jednou 

 1-2 krát v pracovních dnech 

 vícekrát týdně 

 volný čas bohužel nemám 

 

4. Které dny v týdnu preferujete pro relaxování/odpočinek a využíváte je pro 

návštěvu zábavních zařízení? 

o pondělí 

o úterý 

o středa 

o čtvrtek 

o pátek 

o sobota 

o neděle 

 



IV 

 

5. Využili byste svůj volný čas jinak než obvykle – např. k závodění na 

venkovních motokárách? 

 Ano 

 Ne 

 

6. Líbila by se Vám možnost závodění na motokárách v Prostějově? (za 

předpokladu přijatelné ceny) 

 Ano 

 Ne 

 Nevím, ještě jsem nikdy nezávodil/a 

 

7. Navštěvujete zařízení podobného typu i s dětmi? 

 Ano 

 Ne 

 

8. Uvítali byste v zóně motokár také dětské hřiště či koutek? 

 Ano 

 Ne 

 

9. Jaké prostory preferujete? 

 Kuřácké 

 Nekuřácké 

 Je mi to jedno, přizpůsobím se 

 

10. Jaké faktory jsou pro Vás důležití při návštěvě jakéhokoli zařízení? 

o dostupné parkování 

o cena 

o sympatický a vstřícný personál 

o atraktivní prostředí 

o reklama 

o doporučení známých 

o prestiž 



V 

 

o originální nabídka produktů/služeb 

o zákaznické karty 

o věrnostní slevy 

 

11. Vaše pohlaví 

 žena 

 muž 

 

12. Váš věk 

 Do 18 let 

 18 – 25 let 

 26 – 35 let 

 36 – 45 let 

 46 – 55 let 

 56 a více 

 

13. Vaše povolání 

 student 

 podnikatel 

 zaměstnanec 

 na mateřské dovolené 

 nezaměstnaný 

 jiné 

 

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

 základní škola 

 učiliště 

 střední škola 

 vysokoškolské 
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PŘÍLOHA Č. 3: GRAF PŘEDPOKLÁDANÉ 

NÁVŠTĚVNOSTI 
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PŘÍLOHA Č. 4: FOTOGRAFIE AREÁLU 

Zdroj: vlastní fotografie (pořízena 20.05.2014) 


