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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na rozšíření podnikání, 

podnikatele - fyzické osoby - provozující autoopravnu. Teoretická část se zabývá 

vysvětlením základních pojmů tvořících strukturu podnikatelského plánu a podnikání. 

V analytické části je popsán podnik a jeho současná situace. V poslední části je navrţen 

postup na rozvoj podniku a jeho skutečná realizovatelnost. Podnikatelský plán se 

zabývá návrhem na rozšíření sluţeb v oblasti půjčování osobních automobilů.  

 

Abstract 

This diploma thesis deals with making a business plan to expand business, 

enterpreneurs – individual persons – engaged in a garage. The theoretical part deals 

with the explanation of basic concepts forming the structure of the business plan and 

business. In the analytical section is described the company and its current situation. In 

the last part is suggested the process of develop the business and its achal feasibility. 

The business plan describes the design for the expansion of renting cars sevices. 
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ÚVOD 

Hospodářská krize v roce 2008 se projevila v kaţdém oboru podnikání. Uvést na trh 

něco nového, zaujmout a udrţet se na trhu je předpokladem a snem snad kaţdého 

podnikatele; samozřejmostí je také dosaţení zisku.  

Tato diplomová práce se zabývá rozšířením podnikání fyzické osoby - podnikatele, 

který své podnikání začal právě v době této ekonomické krize.  Je důkazem, ţe najít tu 

správnou diferenciaci v běţném oboru podnikání, můţe být cílem úspěšného podnikání 

a jeho dalšího rozvoje. 

„Podnikání má dvě - a pouze dvě - základní funkce: marketing a inovaci. 

Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady." 

Peter Drucker            

Rozhodnutí jestli začít podnikat nebo zůstat v pracovně-právním vztahu - 

zaměstnancem, je spojeno se spoustou otázek, na které je nutné stanovit správnou 

odpověď. Rozhodnutí je většinou spojeno s myšlenkou na samostatné rozhodování, 

časovou nezávislost a zlepšení finanční stránky; je důleţité zvolit správný obor, místo, 

dobře zvolené financování, a vybrat tu nejvhodnější právní formu podnikání. Správná 

strategie, plán, dobrá organizace a další – čím lépe je vše předem promyšleno a 

spočítáno, je tím větší šance na úspěch.  

Podnikatel vede úspěšnou autoopravnu v malé obci. Specializuje se na vozy koncernu 

Volkswagen a především vozy značky Škoda. Po šesti letech úspěšného podnikání je 

načase nějaká „inovace“. Vymezit se, odlišit se od konkurence, rozšířit sluţby,… 

Zaujmout stávající a přilákat nové zákazníky. Nic finančně náročného, bez nutnosti 

přijímat nové pracovní síly….  

V 21. století bez automobilu – nemít auto?  To si většina lidí neumí ani představit. 

V některých domácnostech je to i více neţ jedno auto na osobu, někde nemají auto 

vůbec. Během posledních dvaceti let se auto stalo běţně dostupným. V osmdesátých 

letech na pořízení auta byl pořadník a jeho pořízení stálo aţ sedmnáct platů. 

V současnosti není pořízení osobního auta ţádný problém. Velký výběr, nízké ceny, 

popřípadě moţnost koupě na splátky, auta mají nízkou spotřebu, ale ceny pohonných 

hmot mají tendenci spíše stálého růstu. Co jejich další údrţba? Co v případě, ţe auto je 
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potřeba jen příleţitostně? Jen zákonná povinnost – pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla  - jde do tisíců korun ročně. Povinné servisní prohlídky, výměny oleje, filtrů, a 

občas se někteří nevyhnou ani „kosmetické“ úpravě karoserie. Pravidelné technické 

prohlídky a měření emisí kaţdé dva roky. Ve městech platit celoroční parkovné 

popřípadě pronájem garáţí.  Je zde řešení. Na běţné cestování do práce a za drobnými 

nákupy vyuţívat sluţeb dopravních podniků – MHD či linková autobusová nebo 

vlaková doprava. K větším nákupům nebo na dovolenou či jinou delší cestu vyuţít 

sluţeb autopůjčovny. Pro firmy by tu byla nabídka dlouhodobějších pronájmů pro 

krátkodobé pracovní vztahy (stáţisty, jednatelé ze zahraničí na kratší pobyt u dceřiných 

společností,…). Pro stálé klienty by se některé vozy vyuţívaly k zapůjčení po dobu 

opravy. K zaujmutí pozornosti a pro potěšení očí a moţnosti se někdy projet v autě, 

které si málokdo koupí do běţného provozu – půjčení luxusního kabrioletu nebo se 

projet v Mustangu. Dovolená s přáteli v jednom autě, nutnost převézt větší náklad – 

nabídka půjčení „trasporteru“. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 

Cílem práce je zpracování podnikatelského plánu na rozšíření podnikání, podnikatele – 

fyzické osoby, v oblasti půjčování osobních automobilů.  

 

Před zpracováním kaţdého projektu je nutné zváţit nejen jeho finanční stránku, 

potenciální konkurenci, zmapovat trh – poptávku a nabídku, ale také všechna rizika 

s tím spojená. A to jak rizika spojená s úspěchem, tak i s jeho neúspěchem. Kaţdé 

rozhodnutí v podnikání (a nejen v podnikání) s sebou nese určité riziko. Pro 

předcházení či eliminaci těchto rizik je nutné plánování, analyzování a „být neustále ve 

střehu“.  V této práci budou vymezena všechna rizika spojená s tímto podnikatelským 

záměrem, budou vyhodnocena a bude navrhnuto řešení jejich eliminace. Budou 

provedeny analýzy trhu. 

Podnikateli bude navrhnut podnikatelský plán na rozšíření dosavadního provozu 

autoopravny o autopůjčovnu a bude zhodnocena jeho realizovatelnost v praxi.  

 

Analýzy budou provedeny pomocí: 

 SLEPTE analýzy – analýza vnějšího okolí podniku;  

  Porterovou analýzou pěti sil – analýza konkurečního prostředí  

 Analýza 7 S faktorů – analýza vnitřního prostředí firmy 

 SWOT analýza – analýza firemního prostředí. 

Na základě vyhodnocení těchto analýz bude zpracován podnikatelský plán, jehoţ 

součástí bude zhodnocení rizik; marketingový a finanční plán a další nezbytné součásti 

podnikatelského plánu.  

V závěru práce bude celkové shrnutí, a zhodnocení zda je navrhovaný podnikatelský 

plán realizovatelný v praxi a jeho úspěšnost.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části práce budou objasněny základní pojmy týkající se podnikání všeobecně a 

především pojmy týkající se podnikatelského plánu a analýz s podnikatelským plánem 

spojených.  

Rok 2014 přinesl opět nespočet legislativních změn. Od 1. ledna 2014 vešel v účinnost 

nový občanský zákoník, který nahradil současný občanský zákoník, ale také další právní 

předpisy, především obchodní zákoník, nový zákon o korporacích. Úprava podnikání se 

tímto dostala do občanského zákoníku.  

Docela zásadní změnou je pro podnikatele, kteří uvaţovali o změně právní formy 

podnikání  - především z OSVČ na společnost s ručením omezeným, výše základního 

kapitálu, ručení, sepsání společenské smlouvy pouze notářem a další. Dále také 

uzavírání obchodních smluv – je zde větší volnost – stanovovat si práva a podmínky 

podle aktuálních vlastních potřeb. 

2.1 Podnikání, podnikatel 

Původ pojmu podnikání 

 „Přestoţe podnikání je základem rozvoje lidské kultury a civilizace nebylo dlouhou 

dobu předmětem společenského zájmu, hodnocení a studia. Je například známo, ţe 

Michelangelo (1475-1564) mohl vytvořit své impozantní dílo právě díky své 

podnikavosti, která jej zjevně odlišovala od jiných talentovaných umělců. V učebnicích 

dějepisu se dočteme o vynikajících umělcích, ale zmínka o podnikatelích chybí. 

Aţ v 18. stolení Richard Cantillon (1680-1734) vypozoroval nově se formulující 

pracovní roli (profesi), kterou nazval jako „entrepreneur“ (podnikatel). Toto původní 

francouzské slovo znamená v doslovném překladu: „někdo, kdo je mezi“, resp. 

„prostředník“. Ve skutečnosti hlavním obsahem role bylo převzetí odpovědnosti a rizika 

za realizaci většího komerčního projektu. Do ekonomie zavedl postavu podnikatele 

podle Sojky [2002, s. 256] Jean-Babtiste Say (1767-1832). Přišel s teorií tří výrobních 

faktorů a s definicí podnikatele jako jejich hybatele.“
1
 

 

                                                           
1
 SRPOVÁ, J. ŘEHOŘ, V. a kolektiv. Základy podnikání. s. 18 
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Obecně lze konstatovat, ţe podnikání je pravidelná opakovaná činnost, kterou 

dosahujeme příjem – zisk. Přesně je pojem podnikání definován v zákonech. 

Definice podnikání a podnikatele v zákonech 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

§ 420  

„1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. 

2) Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také 

každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo 

obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která 

jedná jménem nebo na účet podnikatele.“
2
 

§ 421  

 „1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých 

podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon. 

2) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné 

oprávnění podle jiného zákona.“
3
 

 

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

§ 2  

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

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“
4
 

Stejně jako pojem podnikání, tak i podnikatel můţe být chápán jinak při hovoru 

s právníky a jinak např. s psychologem či ekonomem. Podnikatelem je, z právního a 

ekonomického hlediska, jak fyzická tak i právnická osoba. Můţe jím být jak tuzemská 

osoba, tak také zahraniční.  

„ V nauce o podnikání rozlišujeme primárního a sekundárního podnikatele. Primárním 

podnikatelem je vţdy fyzická osoba, vlastník podniku, přičemţ pro vlastníka je podnik 

nástrojem podnikání. V případě, ţe vlastník podnik pouze spravuje, coţ bývá u velkých 

                                                           
2
 § 420 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

3
 § 421 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

4
 § 2 zákona č.455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast4h1.aspx#par1963
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podniků, deleguje své podnikatelské role a funkce na podnik, který podniká jako 

sekundární podnikatel v zájmu vlastníka – primárního podnikatele. Reálné funkce a role 

sekundárního podnikatele – podniku naplňují však rovněţ fyzické osoby tvořící správní 

rady, řídící orgány, top management podniku apod.  

Nutno však upozornit, ţe ne všichni vlastníci plní role a funkce podnikatele, neboť 

někteří podnik vlastní jen kvůli finanční rentě nebo jiným poţitkům. Těmto vlastníkům 

se říká rentiéři.“ 
5 

 

2.2 Podnik 

 Nejobecněji – subjekt, kde dochází k přeměně vstupů na výstupy. 

 Obsáhleji – ekonomicky i právně samostatná jednotka zaloţená za účelem 

podnikání (ekonomická samostatnost - odpovědnost vlastníků za výsledky 

podnikání; právní samostatnost – uzavírání smluv s jinými subjekty). 

 Právně – definice v  

 Nový občanský zákoník zavedl místo dříve pouţívaného pojmu podnik 

nový pojem obchodní závod a rodinný závod. Tato změna byla 

zdůvodněna tlakem Evropské unie na pouţívání pojmu podnik. Nový 

pojem obchodní závod je definován v § 502 zákona č. 89/2012, občanský 

zákoník.  

§ 502 

„Obchodní závod (dále jen "závod") je organizovaný soubor jmění, který podnikatel 

vytvořil a který z jeho vůle slouţí k provozování jeho činnosti. Má se za to, ţe závod 

tvoří vše, co zpravidla slouţí k jeho provozu.“
6
 

§ 700 

„1) Za rodinný se povaţuje závod, ve kterém společně pracují manţelé nebo alespoň s 

jedním z manţelů i jejich příbuzní aţ do třetího stupně nebo osoby s manţely 

sešvagřené aţ do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z 

nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy 

rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.“
7
 

                                                           
5
 SRPOVÁ, J. ŘEHOŘ, V. a kolektiv. Základy podnikání. s. 30 

6
 § 502 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

7
 § 700 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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2.3 Obchodní firma 

Definici tohoto pojmu najdeme  

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

§ 423 

„1) Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. 

Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem. 

2) Ochrana práv k obchodní firmě náleţí tomu, kdo ji po právu pouţil poprvé. Kdo byl 

dotčen ve svém právu k obchodní firmě, má stejná práva jako při ochraně před nekalou 

soutěţí.“
8
 

§ 424 

„Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit 

klamavě.“
9
 

§ 425 

„1) Člověk se zapíše do obchodního rejstříku pod obchodní firmou tvořenou zpravidla 

jeho jménem. Změní-li se jeho jméno, můţe pouţívat v obchodní firmě i nadále své 

dřívější jméno; změnu jména však uveřejní. 

2) Zapíše-li se člověk do obchodního rejstříku pod jinou obchodní firmou neţ pod svým 

jménem, musí být zřejmé, ţe nejde o obchodní firmu právnické osoby.“
10

 

2.4 Obchodní korporace 

Definici tohoto pojmu najdeme  

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

§ 1 

„1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost“) a 

druţstva.  

 2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen 

"osobní společnost"), společnost s ručením omezeným a akciová společnost (dále jen 

"kapitálová společnost") a evropská společnost a evropské hospodářské zájmové 

sdruţení. 

3) Druţstvy jsou druţstvo a evropská druţstevní společnost. 

                                                           
8
 § 423 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

9
 § 424 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

10
 § 425 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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4) Evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdruţení a evropská druţstevní 

společnost se řídí ustanoveními tohoto zákona v rozsahu, v jakém to připouštějí přímo 

pouţitelné předpisy Evropské unie upravující evropskou společnost, evropské 

hospodářské zájmové sdruţení nebo evropskou druţstevní společnost. 

 

§ 2 

1) Osobní společnost můţe být zaloţena jen za podnikatelským účelem nebo za účelem 

správy vlastního majetku. 

2) Činnosti, které podle jiného právního předpisu mohou vykonávat pouze fyzické 

osoby, mohou být předmětem podnikání nebo činnosti obchodní korporace, pokud tato 

činnost bude vykonávána pomocí osob, které jsou k tomu oprávněny podle jiného 

právního předpisu. Odpovědnost těchto osob podle jiných právních předpisů není 

dotčena.“ 
11

 

 

2.5 Podnikatelský plán 

Myšlenka, plány do budoucna týkající se rozvoje našeho podnikání, nebo i zahájení 

nového podnikání. Pokud zůstane jen u myšlenky, není potřeba sestavovat a domýšlet 

důsledky našeho nápadu do detailů, od financování po jeho realizaci. Pokud ovšem 

dojde k uvedení oné myšlenky do praxe je nutné vše zváţit ze všech hledisek s naším 

nápadem spojených. Stakeholders – potenciální zákazníci, dodavatelé, odběratelé 

popřípadě investoři chtějí vědět, co budeme dělat, nabízet a co od nich poţadujeme - 

očekáváme.  Pomocí podnikatelského plánu by si měl podnikatel postupně odpovědět 

na následující otázky: 

„Kde se nyní nachází?   Kam se che dostat?    Jak toho chce dosáhnout?“. 

Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější i 

vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí 

podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých 

kroků vedoucích k dosažení těchto cílů.“
12

 

 

                                                           
11

 § 1 a § 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů 
12

 SRPOVÁ a kol.. Podnikatelský plán a strategie. s. 14. 
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Velice zajímavým způsobem vysvětlují definici podnikatelského plánu ve své publikaci 

Koráb, Peterka a Reţňáková:  

„Podnikatelský plán si můžeme představit jako silniční mapu a plánovací proces je 

čtením v mapě: rozhodnutí, kde jsme, zvolení města, kam chceme jít a následně můžeme 

začít plánovat cestu do zvoleného města, tedy i prostředky, kterými se do zvoleného 

města dostaneme. Pak je zřejmé, že budou existovat i různé cesty, jak se do námi 

zvoleného města dostaneme. Některé cesty budou sice delší, pomalejší, ale zatížené 

malým rizikem, jiné cesty budou kratší, rychlejší, nicméně s daleko větším rizikem. Při 

některých cestách můžeme havarovat a do cílového města se vůbec nedostaneme. Je též 

zřejmé, že bude pouze na nás, jaké prostředky pro dosažení cílového města zvolíme a 

kolik nás to bude stát. Půjdeme-li pěšky nebo zvolíme rychlé auto.“ 
13

 

 

„Při zpracování podnikatelského plánu bychom měli respektovat tyto zásady: 

 srozumitelnost 

 logický sled myšlenek a skutečností 

 uváţená stručnost 

 pravdivost a reálnost uváděných údajů 

 respektování moţného rizika.“ 
14

  

 

Význam a důleţitost sestavení podnikatelského plánu je shrnut v publikaci vydané jiţ 

v roce 1996 od autorů Hiriche a Peterse: 

 napomáhá určit ţivotaschopnost podniku na cílovém trhu; 

 poskytuje podnikateli vodítko pro jeho plánování; 

 je důleţitým nástrojem při získávání finančních zdrojů.
15

 

 

 

 

 

                                                           
13

 KORÁB,V. PETERKA,J. REŢŇÁKOVÁ,M.. Podnikatelský plán. s. 9 
14

 VEBER, J. SRPOVÁ, J. a kol.. Podnikání malé a střední firmy. s. 98,99. 
15

 HISRICH, R. D. PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. s. 108. 
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2.5.1 Základní struktura podnikatelského plánu 

Titulní list  

Uvádí se obchodní jméno popřípadě logo, název podnikatelského plánu, jméno autora 

apod..  

Obsah a úvod 

Vzhledem k tomu, ţe se většinou jedná o rozsáhlý dokument měl by se pro zjednodušení 

vyhledávání v dokumentu uvádět přehledný obsah.  

V úvodu by se mělo uvést komu je tento dokument směrován a jeho nedostatky 

(nedopracované kapitoly, ke kterým ještě například shromaţďujeme data) a termín doplnění 

těchto nedostatků. 

Exekutivní souhrn 

Obsahuje stručný, ale poutavý popis dokumentu. Měl by čtenáře zaujmout, aby byl ochoten 

dokument pročíst celý včetně všech podrobností.  Jaké sluţby nebo výrobky budeme 

nabízet, v čem je naše konkurenční výhoda, v čem jsme lepší neţ konkurence, analýzu trhu, 

a konkurence a především finanční analýza (jak jsme na tom, kapitálová náročnost projektu, 

financování – délka a schopnost splácení, návratnost investic). Jaký uţitek bude mít 

poskytovaná sluţba či nabízený produkt pro zákazníka. Proč by měl zákazník preferovat nás 

před konkurencí.  

Popis podniku - údaje o podniku, cíle podniku 

Pokud se jedná o podnik, který jiţ existuje, součástí této části podnikatelského plánu by 

měla být historie daného podniku, jeho dosaţené úspěchy. Základní obecné informace o 

firmě jako je obchodní jméno, sídlo, kontakty na klíčové osoby.  

V případě nového podniku obsahuje podrobný popis, měla by obsahovat i souhrn 

plánovaného portfolia výrobků či poskytovaných sluţeb. Organizační strukturu, 

reference apod.. 

Cíle podniku, kterých chce firma dosáhnout (se snaţí dosáhnout) realizací tohoto 

projektu. Dále specifické cíle ke kterým patří postavení na trhu, inovace a technologie, 

kvalita, efektivnost, finanční stabilita, společenské postavení firmy. Cíle musí být 

reálné, ale dostatečně motivující a konkrétní. Cíle by se měly vztahovat k budoucímu 

období dvou aţ pěti let. 
16

 

                                                           
16

 FOTR, J. SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. s. 306 
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2.5.2 Analýza trhu a konkurence 

Analýza trhu je klíčovou aktivitou při rozhodování o základních parametrech projektu 

(např. výrobní program, velikost výrobní jednotky) i pro konečný úspěch projektu.
17

 

Z výsledků analýzy trhu by měl podnikatel získat informace důleţité pro jeho další 

rozhodování v rámci jeho podnikání.  

Marketingový výzkum by měl identifikovat trţní příleţitosti a rizika spojená s 

podnikatelským záměrem.  

Tato část se věnuje analýze konkurenčního prostředí, která zahrnuje všechny významné 

konkurenty, včetně jejich silných a slabých stránek i možností, jakým způsobem by 

mohli negativně ovlivnit tržní úspěch nového podniku. Měly by zde být uvedeny i 

podrobné analýzy odvětví z hlediska vývojových trendů a historických výsledků. Chybět 

by neměla ani analýza zákazníků na základě provedení segmentace trhu.
18

 

 

2.5.2.1 Analytické nástroje: 

SWOT analýza – analýza firemního prostředí 

Je nejčastěji pouţívaným nástrojem analýzy. Analýza umoţňuje identifikovat silné 

(Strenghts) a slabé (Weaknesses) stránky podniku, moţné příleţitosti (Opportunities) 

a hrozby (Threats). A tím můţe stanovit konkurenční výhody a klíčové faktory 

úspěchu. Tyto klíčové faktory jsou zachyceny do jednotlivých kvadrantů matice analýzy 

SWOT. Slabé a silné stránky vyplývají z interních analýz. Hrozby a příleţitosti naproti 

tomu vyplývají z analýz vnějších. SWOT analýza musí být relevantní, zaměřená na 

podstatná fakta a jevy. Měla by být objektivní, nikoliv subjektivní. Faktory by měly být 

seřazeny sestupně podle významu. 
19

 

“Není účelné mít pouze vyčerpávající seznam moţných silných a slabých stránek, 

příleţitostí a hrozeb. Potřebujeme z nich zvolit pouze ty významné. Doporučuje se 

vybrat za kaţdou kategorii maximálně pět oblastí. U mnohých malých firem se stává, ţe 

zejména z oblasti analýzy makrookolí pro firmu nevyvstává ţádná významná hrozba, 

ale ani příleţitost. Doporučené číslo pěti oblastí se tak nemusí naplnit. Uspořádáme je 

                                                           
17

 FOTR, J. SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. s. 34 
18

 KORÁB, V. PETERKA, J. REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. s. 36-37 
19

 KEŘKOVSKÝ,M. VYKYPĚL,O. Strategické řízení: teorie pro praxi. s.120, s.190 
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do tabulky, přičemţ v řádcích jsou silné a slabé stránky a ve sloupcích příleţitosti a 

ohroţení.“
20

 

 

„Na obrázku dole jsou znázorněny čtyři moţné strategie, které je nutné v návaznosti na 

výsledky aplikovat. Modré strategie není nutné řešit. Pro odstranění slabých stránek a 

posílení silných stránek nám stačí aplikovat vţdy krajní strategie – MINI-MINI a 

MAXI-MAXI. Díky interpretaci SWOT analýzy pomocí SWOT matice jsou jasně vidět 

trţní výzvy a hlavně mezery nedostatečnosti, na které je nutné se v co nejkratší době 

zaměřit a eliminovat jejich moţný vliv na chod firmy.“
21

 

 

Obrázek 1: SWOT matice 

 (Zdroj: Převzato z http://rotschedl.webnode.cz) 

                                                           
20

 SRPOVÁ a kol.. Podnikatelský plán a strategie. s. 174. 
21

 http://rotschedl.webnode.cz/news/metodika-swot-analyzy/ 

 



23 
 

 „SWOTka patří do skupin analýz, které mají své opodstatnění a hraje důleţitou roli při 

vytváření strategií. Její koncept je zaměřen jak na minulost, tak i na moţný budoucí 

vývoj. Proto nemůţeme její roli podcenit a vţdy k výsledkům přistupovat s 

obrovským respektem. Velká nevýhoda SWOT analýzy spočívá především ve „statice“ 

zpracovávaných informací, coţ vede k nutnosti matici permanentně aktualizovat o 

vývoj vnějšího prostředí, vţdy v souladu s dynamikou změn vnějšího prostředí firmy 

(trhu, konkurence, zákazníků, TEMPLES prostředí atd.) i uvnitř firmy (people, physical 

evidence, planning, processes aj.).“
22

 

 

7S faktorů – analýza vnitřního prostředí firmy 

Poradenská kancelář McKinsey uvedla analýzu úspěšných firem, v které odhalila 

několik základních pilířů, které měly tyto firmy společné. Takto vytvořila model 7S. 

McKinsey 7S: 

1. Struktura – popis organizační struktury firmy; (definovat kompetence, 

zodpovědnost, decentralizovaná nebo centralizovaná forma řízení). 

2. Strategie – prostředí v jakém daná firma působí (je strategie dané firmy 

dlouhodobá nebo krátkodobá, k jakým výsledkům má vést – k jakým výsledkům 

vede). 

3. Systémy – logistický proces, přenos informací (komunikační kanály, rychlost 

reakce řešit vzniklý problém, plánování, harmonogramy). 

4. Sdílené hodnoty a cíle – vize společnosti, firemní kultura, firemní cíle a 

hodnoty. 

5. Schopnosti – výrobní postupy, know-how, specializace, (zaměření na sluţby, 

inovace, marketing, postavení na trhu, zázemí firmy – dobré jméno). 

6. Spolupracovníci – schopnosti zaměstnanců a personální politika firmy 

(fluktuace zaměstnanců, kvalita výběrového řízení, mzdová politika, systém 

hodnocení). 

7. Styl – způsob, jakým spolu vzájemně zacházejí nadřízení a podřízení (disciplína, 

shovívavost k chybám, kolegialita, loajalita, tlaky ze strany nadřízených).23 

                                                           
22

 http://rotschedl.webnode.cz/news/metodika-swot-analyzy/ 
23

 KEŘKOVSKÝ,M. VYKYPĚL,O. Strategické řízení: teorie pro praxi. s. 113. 
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SLEPTE analýza – analýza vnějšího prostředí 

Jakákoliv změna v sociálním prostředí můţe mít vliv na změnu poptávky, dostupnost 

produktů a sluţeb, ochotu obyvatelstva pracovat apod..  

Skládá se z následujících oblastí: 

 sociální oblast (trh práce, demografické změny ve společnosti - posuny ve věku, 

rozloţení příjmů, náboţenství, vzdělanost, rodinné hodnoty obyvatel), 

 legislativní oblast (zákony, státní regulace, ochrana ţivotního prostředí), 

 ekonomická oblast (makroekonomické hospodářské ukazatele, přímé i nepřímé 

daně, úroky, inflace, hospodářský růst), 

 politická oblast (vládní politika, podle stupně vládní intervence, podpora 

podnikání, aktuální politická situace, stabilita státních a municipálních institucí, 

politické, podpora zahradního obchodu, korupce) 

 technologická oblast  - velký vliv na konkurenceschopnost podniku (postoj a 

investice do vědy a výzkumu, nové pracovní postupy, metody, techniky, 

dostupnost informací), 

 ekologická oblast – v současné době je na ekologii kladen veliký důraz 

(nakládání s odpady, obnovitelné zdroje, postoj a přístup k ochraně ţivotního 

prostředí). 

 

Porterův model pěti konkurenčních sil – analýza konkurenčního prostředí 

Tento model určuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na působení 

a interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) a výsledkem 

jejich společného působení je ziskový potenciál odvětví. 

Model rivality na trhu popsal Michael E. Porter z Harward School of Business 

Administratic. Vyvinul síť, která pomáhá manaţerům analyzovat konkurenční síly v 

okolí firmy a odhalit příleţitosti a ohroţení podniku. 

Model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na působení pěti základních sil: 

1. hrozba vstupu potenciálních konkurentů - Jak snadné nebo obtíţné je pro nového 

konkurenta vstoupit na trh? Jaké existují bariéry vstupu? 

2. rivalita mezi stávajícími konkurenty - Je mezi stávající konkurenty silný 

konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent? 
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3. smluvní síla odběratelů - Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat a 

objednávat větší objemy? 

4. smluvní síla dodavatelů - Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní 

dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně? 

5. hrozba substitučních výrobků - Jak snadno mohou být naše produkty a sluţby 

nahrazeny jinými? 

Někdy je pouţívána i šestá síla, za kterou je povaţována vláda. Výsledkem jejich 

společného působení je ziskový nebo ztrátový potenciál odvětví. 

Porterův model je jeden z velmi silných nástrojů pro stanovování obchodní strategie s 

ohledem na okolní prostředí firmy.
24

 

 

 

 

 Obrázek 2: Porterův model konkurenčních sil  

(Zdroj: Převzato z http://www.vlastnicesta.cz) 

                                                           
24

 http://www.vlastnicesta.cz/metody/porteruv-model-konkurencnich-sil-1/ 
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2.5.3 Marketingová a obchodní strategie  

Marketingový plán vysvětluje, jakým způsobem budou výrobky nebo sluţby 

distribuovány, oceňovány a propagovány. Tento plán by měl obsahovat odhady objemů 

produkce nebo sluţeb. Z nich můţeme odvodit odhady rentability nového podniku. Pro 

investory bývá marketingový plán nejdůleţitější součástí zajištění úspěchu nového 

podniku.
25

 

 

 Úkolem marketingového plánu je: 

 určit marketingové cíle, 

 stanovit strategie pro zvolené cíle, 

 specifikovat nástroje k jejich dosaţení, 

 provést nákladové rozvahy. 

Zároveň by však měl marketingový plán umoţnit pruţně a operativně reagovat na 

konkrétní situaci na trhu. Proto by také neměl být chápán jako dogma.
26

  

Východiskem pro koncipování marketingové strategie a základních marketingových 

nástrojů (především marketingový mix) je analýza trhu.
27

 

Analýza trhu - v souvislosti s analýzou trhu jsou hllavními marketingovými aktivitami 

podnikatele tyto 

činnosti: 

 výzkum trhu, 

 segmentace trhu, 

 odhady trţeb. 
28

 

Strategie podniku 

Výsledky analýz trhu tvoří základnu pro formulaci strategie projektu v případě, ţe se 

jedná o nově vznikající firmu. Při tvorbě projektu jiţ existující firmy je třeba se opírat 

o výsledky analýz a hodnocení firmy, znalost jejich slabých a silných stránek. Volbě 

strategie podniku by měla předcházet analýza a hodnocení z hlediska stupně dosaţení 

cílů podniku, finančních dopadů jednotlivých variant strategie i jejich rizik 

(finančních, politických, ekologických).  

                                                           
25

 HISRICH, R. D. PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. s. 116-117. 
26

 FORET, M. PROCHÁZKA, P. URBÁNEK, T. Marketing – základy a principy. s. 36-37. 
27

 FOTR, J. SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. s. 34. 
28

 KORÁB, V. PETERKA, J. REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán.  s. 83. 
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Vybírat lze z následujících strategií: 

 geografická strategie – firma stanoví svůj relevantní trh především z hlediska 

geografického zaměření svých aktivit, 

 strategie z hlediska podílu na trhu – význam podílu na trhu spočívá v jeho 

vazbě na rentabilitu podniku; zvaţují se tři základní strategie: strategie 

nákladového prvenství, strategie diferenciace, strategie tržního výklenku, 

 strategie z hlediska vazby výrobek-trh – sem patří strategie penetrace, 

strategie rozvoje produktů, strategie rozvoje trhů a strategie diverzifikace, 

 marketingová strategie – zvýšení prodejů firmy můţe být dosaţeno buď 

potlačením konkurence při rostoucím trţním podílu, nebo expanzí trhu při 

zachování trţního podílu; lze pouţít strategii zaměřenou na konkurenci nebo 

strategii tržní expanze.
29

 

Marketingový mix (4P) 

Pro formulování strategie podniku mohou podnikatelé vyuţít nástroj zvaný 

marketingový mix (4P).
30

 

 PRODUCT   

 produkt, výrobek – specifikace výrobku, sluţby, návrh, způsob balení, servis, 

poprodejní servis, záruční podmínky. 

 PRICE  

 cena  - konkurence, platební podmínky, výše nákladů na jednotku 

 PLACE 

 místo, distribuce – distribuční kanály – velkoobchod, maloobchod, přímá 

distribuce – dodací podmínky, přeprava 

 PROMOTION  

 podpora prodeje – vybudování a udrţení trţní pozice, televize, rádio, tisk, 

letáky,… (náklady spojené s realizací propagace) 

Všechny uvedené sloţky jsou vzájemně závislé. Jejich optimální kombinaci je třeba 

stanovit na základě charakteristik trhu a zvolené strategie podniku.  

 

                                                           
29

 FOTR, J. SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování.  s. 37-39. 
30

 KORÁB, V. PETERKA, J. REŢ ÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. s. 82, 38. 
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2.5.4 Organizační plán 

Organizační plán popisuje formu vlastnictví nového podniku. Jedná-li se o obchodní 

společnost, je třeba podrobně rozvést informace o managementu podniku a dále údaje o 

obchodních podílech. V organizačním plánu by měli být uvedeni vedoucí pracovníci 

podniku, jejich vzdělání a praktické zkušenosti. Pomocí organizační struktury podniku 

se definuje pracovní zařazení členů organizace, jejich nadřízenost a podřízenost.
31

 

 

V období rozběhu podniku bývá typické velmi jednoduché organizační schéma. Tedy 

takové, v jehoţ rámci podnikatel plní veškeré úkoly. Postupem času, jak organizace 

roste, stává se organizační schéma sloţitějším. Podnikatel zaměstná další pracovníky 

plnící konkrétní úkoly. Při zpracování organizačního plánu by měl mít podnikatel 

promyšleny otázky způsobu najímání pracovníků, jejich zaškolování, hodnocení 

výkonnosti, systému odměňování a konečně popis a specifikace činnosti.
32

 

 

2.5.5 Hodnocení rizik 

Podnikatelské riziko je v odborné literatuře
33

charakterizováno jako nebezpečí, ţe se 

skutečně dosaţené hospodářské výsledky podnikatelské činnosti budou odchylovat od 

výsledků předpokládaných. Přičemţ tyto odchylky mohou být ţádoucí (směrem k 

vyššímu zisku), neţádoucí (směrem ke ztrátě) nebo různých velikostí (od odchylek 

malého rozsahu aţ po ty velké). Podnikatelské riziko má svou pozitivní a negativní 

stránku. 

Část podnikatelského záměru nazvaná hodnocení rizik by se měla věnovat popisu 

největších rizik, která mohou vyplynout z reakce konkurence, slabých stránek 

marketingu, výroby či manaţerského týmu nebo technologického pokroku, na jehoţ 

základě se výrobek můţe stát zastaralým. Je třeba výše zmíněná rizika analyzovat a 

připravit alternativní strategie k jejich eliminaci. Potenciálnímu investorovi takový 

přístup naznačuje, ţe si podnikatel rizika uvědomuje a je připraven jim v případě 

potřeby čelit.
34

 

                                                           
31

 KORÁB, V. PETERKA, J. REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. s. 38. 
32

 HISRICH, R. D. PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. s. 155-156 
33

 FOTR, J. SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. s. 136-138 
34

 KORÁB, V. PETERKA, J. REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. s. 38. 
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2.5.6 Finanční plán 

Finanční plán je stěţejní částí podnikatelského záměru.  

Obsahuje cíle, jejichţ realizace zpravidla vyţaduje dobu delší neţ jeden rok.
35

 

Určuje potřebné objemy investic a ukazuje, do jaké míry je podnikatelský záměr jako 

celek ekonomicky reálný. Hlavní oblasti finančního plánu tvoří: 

 předpověď příslušných příjmů a výdajů s výhledem minimálně na tři roky, 

 vývoj hotovostních toků (cash-flow) v dalších třech letech, 

 odhad rozvahy (bilance), který obsahuje informace o finanční situaci podniku k 

určitému okamţiku.
36

 

Dlouhodobý finanční plán podniku obsahuje: 

 analýzu finanční situace 

 plán trţeb 

 plán cash flow 

 plánovanou rozvahu 

 investiční rozpočet 

 rozpočet externího financování 

 plán nákladů a výnosů (výsledovka). 

Krátkodobý finanční plán zahrnuje – plánovací horizont obvykle 12 měsíců: 

 plánování výnosů, nákladů a zisku 

 roční plán cash flow 

 plánování aktiv a pasiv  

 rozpočty peněţních příjmů a výdajů. 
37

 

 

2.5.7 Přílohy 

Jedná se o dokumenty, které nebyly zařazeny do předchozích bodů podnikatelského 

plánu, ale vztahují se k podnikatelské činnosti. Tyto dokumenty rozšiřují údaje uvedené 

v podnikatelském plánu.  

Příkladem takových materiálů můţe být korespondence se zákazníky, dodavateli, 

výpisy z obchodního rejstříku, fotografie produktů, aj.
38

 

                                                           
35

 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera. s. 164 
36

 KORÁB, V. PETERKA, J. REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. s. 38. 
37

 KISLINGEROVÁ, E. a kol.. Manažerské finance. s. 118,119. 
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2.6 Metody hodnocení investic 

Aby byla investice efektivní, musí příjmy z investice převyšovat náklady na danou investici 

vynaloţené.  Velice zjednodušeně by byla rovnice: částka obdrţená - částka vynaloţená na 

investici, jejíţ výsledek musí být větší neţ nula. 

Existuje řada jednoduchých technik pro racionální vyhodnocení investice na základě 

informací o nich.
39

 

Metody hodnocení můţeme rozdělit ze dvou hledisek:  

1. metody statické (nerespektují faktor času, tedy časovou hodnotu peněz),  

2. metody dynamické (respektují faktor času, a míru rizika v průběhu ţivotnosti 

investice). 
40

 

 

 STATICKÉ METODY 

Uvedené metody se zaměřují především na sledování peněţních přínosů z investice, 

případně na jejich poměřování s počátečními výdaji. Zcela opomíjejí faktor rizika a čas 

berou v úvahu pouze omezujícím způsobem.
41

 

Mezi statické metody patří: 

 Průměrné roční CF 

 Průměrná doba návratnosti 

 Průměrné procento výnosu 

 Průměrný výnos z účetní hodnoty 

 

DYNAMICKÉ METODY 

Dynamické metody přihlíţejí k působení faktoru času; jejich základem je aktualizace 

(diskontování) všech vstupních parametrů pouţitých pro výpočet. Zároveň je 

v diskontním faktoru zohledněno nejen působení času, ale i rizika.
42

 

                                                                                                                                                                          
38

 HISRICH, R. D. PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. s. 118. 
39

 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. s. 124 
40

 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. s. 268 
41

 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. s. 268 
42

 KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. s. 270 
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Doba návratnosti – (Payback Period, PP) – je takové období (počet let), za které cash 

flow přinese hodnotu rovnající se počátečním kapitálovým výdajům na investici. 

Výsledkem uţití metody doby návratnosti (diskontovaných toků) je rozhodnutí firmy, 

ţe přijme právě takový projekt, jehoţ hotovostní toky uhradí kapitálové výdaje na něj, a 

to do období, které firma určí (nejdéle však do konce doby ţivotnosti projektu).
43

 

Znamená to, ţe za dobu úhrady se vrátí investorovi zpět prostředky vloţené do projektu. 

Stanovení doby úhrady není sloţité, vychází z peněţních toků projektu, které tvoří 

příjmy a výdaje za celou dobu ţivota projektu.
44

 

 

 

Čistá současná hodnota – (Net Present Value of investment, NPV) – jedná se o základní 

metodu, která porovnává příjmy a výdaje z investice, ale vţdy v jejich současných 

hodnotách, tj. diskontuje je podnikovou diskontní mírou, která je nejlépe odhadnutelná 

pomocí WACC podniku.
45

 WACC – (weighted average cost of capital) vyjadřuje 

průměrnou cenu, kterou musí firma zaplatit za vyuţívání svého kapitálu. Tyto náklady 

jsou vyjádřeny jako úroková míra. 

 

kde  D – cizí kapitál 

E – vlastní kapitál 

t – daňová sazba 

rd – náklady na cizí kapitál (úrok) 

re – náklady na vlastní kapitál (očekávaná výnosnost vlastního kapitálu) 

 

Náklady na celkový kapitál je váţený průměr nákladů na vlastní kapitál a na cizí 

kapitál. Pokud jde o stanovení nákladů na vlastní kapitál, nejčastěji se v praxi pouţívá 

model CAPM (Cappital Asset Pricing model):  re= rf + β * (rm – rf) 

kde: rf – bezrizikový výnos (stanovena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR), 

 β – trţní riziko (dle Damodarana) 

 (rm – rf) – riziková prémie (dle Damoradana) (rm – očekávaná výnosnost kap.trhu) 

                                                           
43

 KISLINGEROVÁ, E. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. s. 136. 
44

http://nop.topsid.com/index.php?war=investicni_cinnost&unit=metody_hodnoceni_efektivnosti_investi

c 
45

 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. s. 132. 



32 
 

Čistá současná hodnota investice představuje rozdíl mezi současnou hodnotou 

očekávaných výnosů (cash flow) a náklady na investici. 

 

 

kde IN – počáteční investiční výdaj 

 CFi – cash flow v roce i 

 n – počet let 

 WACC – váţené náklady na kapitál 

 NPV – udává, kolik peněz nad investovanou částku dostane podnik navíc.
46

 

 

Vnitřní výnosové procento – (Internal Rate of Return, IRR) – jedná se o relativní 

procentní výnos, který investice poskytuje během svého provozu. Slovo „relativní“ 

znamená, ţe je vztaţen k investovanému výdaji a respektuje časovou hodnotu peněz.
47

 

Vychází z čisté současné hodnoty. Pokud je vnitřní výnosové procento ≥ diskontní míra 

zahrnující riziko (WACC), pak je projekt je přijatelný. 

 

kde IN – počáteční investiční výdaj 

 CFi – cash flow v roce i.
48

 
 

Index ziskovosti – (Profitability Index, PI) - představuje poměr současné hodnoty 

budoucích přínosů a počátečních kapitálových výdajů.  

Investice je přijatelná, je-li index ziskovosti ≥ 1.
49

 

 

 

 

                                                           
46

 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. s. 132. 
47

 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. s. 133 
48

 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. s. 133. 
49

 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. s. 135. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části práce, bude provedena analýza vnějšího prostředí SLEPTE; analýza 

konkurenčního prostředí PORTER; analýza vnitřního prostředí firmy - 7S faktorů a 

analýza firemního prostředí SWOT a analýza a zhodnocení rizik.  

 

3.1 Charakteristika konkrétního podnikatele 

Po desetileté praxi ve značkovém servise Škoda, kde pracoval jako automechanik, se 

rozhodl podnikatel začít provozovat ţivnost. Hlavními důvody bylo nedostatečné 

finanční ohodnocení a snaha získat časovou nezávislost.  Vzhledem ke své praxi, se 

rozhodl, i ve svém podnikání, věnovat pouze vozům koncernu Volkswagen, především 

vozům Škoda, Audi, VW a Seat. Tomu přizpůsobil i vybavení servisu.  

Činnost zahájil 1. 10. 2007.  

V roce 2009 rozšířil své podnikání o pronájem movitých věcí (stavebních strojů, 

nákladního auta) a stavební dokončovací práce. Jedná se pouze o doplňkovou činnost.  

Od začátku podnikání je zaregistrován na Finančním úřadu v Blansku jako plátce DPH 

a k dani silniční. Vede daňovou evidenci. Výdaje na osobní auto si uplatňuje paušálem 

v plné výši, protoţe ho pouţívá pouze k podnikání a na nákladní automobil uplatňuje 

výdaje ve skutečné výši. Odpisuje rovnoměrně, uplatňuje daňové odpisy, drobný 

hmotný majetek v ocenění do 40.000,-- Kč a nehmotný majetek je daňovým výdajem; 

evidence tohoto majetku od částky 2.000,-- Kč. 

Nemá ţádný úvěr ani leasing.  

Své závazky platí ve lhůtě splatnosti. 

Podnikatel pracuje sám, bez zaměstnanců. 

 

Hlavní činnost podnikání: 

 automobilová diagnostika 

 opravy digitálních tachometrů 

 úpravy řídících jednotek motoru 

 opravy jednotek airbagů 

 seřízení geometrie podvozku 
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 mechanické práce (servisní prohlídky, výměna olejů, filtrů,…) 

 opravy, plnění a montáţe automobilových klimatizací 

 pneuservis 

 zprostředkování technické a emisní kontroly 

 zprovoznění, popř. odtah nepojízdného vozidla 

Doplňková činnost podnikání: 

 pronájem stavebních strojů (bagr, smykový nakladač, kontejnerová AVIA, 

vibrační vál,…) 

 stavební dokončovací práce. 

 

3.2 Popis problému 

Podnikatel plánuje rozšíření svého podnikání. Byly zvaţovány různé obory podnikání 

například o autoopravu nákladních automobilů nebo o stanici měření emisí – tyto obory 

jsou však buď finančně nákladné a v druhém případě je stanicemi emisní kontroly trh 

přesycen. Cílem práce je navrhnout podnikatelský plán na rozšíření o autopůjčovnu.  

 

3.3 SLEPTE analýza 

Touto analýzou bude zhodnoceno externí prostředí provozovny podnikatele. Tato 

analýza se zaměřuje na sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické a 

ekologické aspekty. 

3.3.1 S – sociální 

 Demografické faktory – Po desetiletém období růstu se počet obyvatel České 

republiky podle předběţné statistické bilance v průběhu roku 2013 sníţil o 3,7 

tisíce na 10 512,4 tisíce k 31. 12. 2013. Záporná byla jak bilance přirozené měny 

(po období přírůstků v letech 2006-2012), tak zahraničního stěhování (poprvé po 

roce 2001).
50

 K 31.12.2013 byl počet obyvatel v Jihomoravském kraji 1 170 078 

obyvatel. Výrazný pokles v dalších letech se nepředpokládá. Obec, ve které má 

podnikatel provozovnu, leţí severně nedaleko Brna – druhého největšího města 

ČR.  

 Sociálně kulturní faktory – ţivotní úroveň – je mimořádně důleţitým faktorem 

z hlediska koupěschopnosti obyvatel. Dovolím si konstatovat, ţe ţivotní úroveň 
                                                           
50

 http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby032114.docx 
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v České republice je rozdělena do 3 skupin. A to velice dobrá, průměrná a na 

hranici ţivotního minima – velice špatná.  

 

 

Graf 1: Struktura čistých spotřebních výdajů domácností v 1. pololetí 2013 

  (Zdroj: Převzato z http://www.mpsv.cz) 

 

 Vzdělanost - tento faktor je pro kaţdou společnost velice důleţitý.  Co se týče 

poţadavků uchazečů o zaměstnání, převaţuje minimální vysokoškolské 

vzdělání. V našem případě se nejedná přímo o vysokoškolské vzdělání, ale 

důleţitá je praxe v oboru a hlavně neustálé proškolování. Na trh vstupují 

neustále nové modely automobilů a je potřeba se dobře orientovat. Kvalitní 

lidské zdroje jsou důleţité pro kaţdou společnost či podnikatele.  

 

 Demografický vývoj – významným problémem České Republiky je její 

demografický vývoj. Dojde ke zvyšování počtu seniorů, to je důsledkem nízké 

porodnosti. Z hlediska kvalitní medicíny, důrazu na zdravý ţivotní styl a 

podobně dochází také k výraznému prodluţování délky ţivota. Za posledních 50 

let došlo k prodlouţení věku aţ o 10 let. Dojde k přesunu ve struktuře obyvatel 

velký úbytek ve věkové skupině 15-49, kdy výrazně posílí především skupina 

65+, zatímco v následujících dvaceti letech se počet dětí do 14 let a osob 

předdůchodového věku výrazně nezmění. Tímto významně poklesne počet osob 

http://www.mpsv.cz/
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v produktivním věku, a sloţení osob v tomto produktivním věku bude ve věkové 

skupině nad 45 let. Průměrný věk v Jihomoravském kraji se pohybuje kolem 41 

let. 

3.3.2 L – legislativní 

Legislativa v České republice je známa svými neustálými změnami. Od letošního roku 

2014 se opět změnila řada právních předpisů. Zásadní změnou je nabytí účinnosti 

nového občanského zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb.; zákon o č. 90/2012 Sb. Zákon o 

obchodních korporacích a zákon č. 91/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu 

soukromém a další právní normy. Další zákony byly v souvislosti s těmito změnami 

novelizovány samostatnými novelami např. zákoník práce, zákony o sociálním 

pojištění, …. 

Ve vztahu k těmto změnám došlo i ke změnám v daňových zákonech.   

Legislativa nutná k provozování ţivosti analyzovaného podnikatele:  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (smlouvy). 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (smlouvy). 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (i u vedení daňové evidence je nutné mít v patrnosti 

tento zákon).  

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (velice důleţitý pro správné sestavení 

daňového přiznání i stanovení daňových a nedaňových nákladů,…). 

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

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

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (pouţívání automobilů k ekonomickým účelům). 

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti (jako majitel nemovitosti, ve které bude 

podnikat).  

Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád. 

Zákon č. 254/2004 Sb., Zákon o omezení plateb v hotovosti. 

Samozřejmě i další předpisy a vyhlášky. V případě zaměstnanců je nezbytný také 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce. 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/uplne/
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3.3.3 E – ekonomické 

 Ve 4. čtvrtletí 2013 se průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené 

počty zaměstnanců v národním hospodářství sníţila proti stejnému období 

předchozího roku o 1,8 %, reálně poklesla o 2,9 %. Medián mezd činil 22 288 

Kč. V roce 2013 dosáhla průměrná mzda výše 25 128 Kč, v meziročním 

srovnání činil přírůstek 16 Kč (0,1 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené 

období o 1,4 %, reálně se mzda snížila o 1,3 %. V 1. pololetí 2013 byla 24 503 

Kč. Průměrná mzda muţů dosáhla v 1. pololetí 2013 výše 28 520 Kč a průměrná 

mzda ţen 22 392 Kč. V nejčetnějším pásmu 20 – 22 tis. Kč pobíralo mzdu 

celkem 9,1 % zaměstnanců. Výdělek nepřekračující 8 000 Kč mělo jen 0,4 % 

zaměstnanců; mzda převyšující 30 000 Kč byla vyplacena 22,8 % zaměstnanců. 

Ve 4. čtvrtletí 2013 se průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené 

počty zaměstnanců v národním hospodářství sníţila proti stejnému období 

předchozího roku o 1,8 %, reálně poklesla o 2,9 %. Medián mezd činil 22 288 

Kč. Ve 4. čtvrtletí 2013 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na 

přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 26 637 Kč, coţ 

je o 484 Kč (1,8 %) méně neţ ve stejném období roku 2012. Spotřebitelské ceny 

se zvýšily za uvedené období o 1,1 %, reálně se tak mzda sníţila o 2,9 %. Objem 

mezd poklesl o 2,9 %, počet zaměstnanců o 1,2 %. V podnikatelské sféře se 

průměrná mzda sníţila nominálně o 2,4 %, reálně o 3,5 %, v nepodnikatelské 

sféře vzrostla nominálně o 0,8 %, reálně se sníţila o 0,3 %.
51

 

Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 10 546 Kč a 43 413 Kč. 

Čím vyšší vzdělání, tím je zpravidla vyšší průměrná mzda. Stále působí obavy 

z prohloubení nebo opakování ekonomické krize.  

Příjmy a výdaje českých domácností nepředpokládají v následujícím roce 

radikální změny. Lze předpokládat mírný nárůst, ke kterému by mohla přispět 

zlepšující se situace v Německu.  

 

 

                                                           
51

 http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz031114.docx 
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Graf 2: Průměrná měsíční nominální mzda v Kč 

(Zdroj: Převzato z mpsv.cz) 

 

 Nezaměstnanost v ČR v listopadu 2013 dosáhla 7,7 %. V prosinci byla uţ na 

8,2 % a v březnu roku 2014 se zastavila na 8,6 %. V dubnu roku 2014 

zaznamenala nezaměstnanost významný pokles na 7,9 %. Co se týká míry 

nezaměstnanosti je v Jihomoravském kraji k listopadu 2013 ve výši 8,31 %. Coţ 

je oproti loňskému roku 2012 mírný nárůst o necelé dvě desetiny procenta. Podle 

údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dosáhl podíl nezaměstnaných 

osob na obyvatelstvu ke konci letošního března v Jihomoravském kraji 9,08 %. 

Meziročně se podíl zvýšil o 0,50 procentního bodu, proti konci roku 2013 byl 

zaznamenán niţší nárůst, a to o 0,14 bodu. Mezi 14 kraji České republiky byl 

podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Jihomoravském kraji 5. 
52

 Okresy 

Blansko a Brno-venkov, v jejichţ oblasti má podnikatel svou provozovnu a 

sídlo, jsou v Jihomoravském kraji mezi třemi okresy s nejniţší nezaměstnaností.  

                                                           
52

 http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_jihomoravskem_kraji_k_31_breznu_2014 
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 HDP v roce 2012 dosáhl výše 3 843.9 mld. Kč, coţ je meziroční pokles o 1,2 %. 

Celý rok 2013 zaznamenává propad oproti loňskému roku. Nejhorší bylo první 

čtvrtletí roku 2013, kde byl meziroční pokles o 2,2 %. Meziroční pokles hrubého 

domácího produktu ve třetím čtvrtletí byl korigován z dřívějších 1,3 % na 1,2 %. 

Negativní vývoj HDP byl důsledkem klesající investiční aktivity a slabé 

zahraniční poptávky. 

 

 Míra inflace za rok 2012 činila 3,3 procenta, za rok 2011 pak hodnoty 1,9 

procenta. V roce 2013 dosáhla hodnoty 1,4 %. V roce 2014 by inflace měla být 

okolo dvou procent. V dubnu 2014 byla míra inflace vyjádřená přírůstkem 

průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 

předchozích měsíců 0,9 %. 

 

Tabulka 1: Průměrná roční míra inflace 

ROK 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

10,0 9,1 8,8 8,5 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1 1,5 1,9 3,3 1,4 

(Zdroj: www.czso.cz, zpracování vlastní) 

 

Tabulka 2: Meziroční míra inflace 

ROK 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

10,1 7,9 8,6 10,0 6,8 2,5 4,0 4,1 0,6 1,0 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2,8 2,2 1,7 5,4 3,6 1,0 2,3 2,4 2,4 1,4 

(Zdroj: www.czso.cz, zpracování vlastní) 

 

 Ceny energií a PHM – tyto faktory je nutné promítnout jak v oblasti nákupu a 

prodeje zboţí, tak také sluţeb, v našem případě je nutné sledovat ceny 

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
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pohonných hmot a vybrat kvalitní pohonné hmoty za výhodnou cenu. Cena se 

bude promítat do ceny sluţeb, a to jak sníţení, tak zvýšení. 

 

Graf 3: Vývoj cen PHM 

 

 (Zdroj: Převzato z http://www.ccs.cz/pages/phm2.php) 

3.3.4 P – politické 

Česká republika je parlamentní demokracií. Jejím nejvyšším zákonem je Ústava České 

republiky společně s Listinou základních práv a svobod.  Moc je rozdělena na 

zákonodárnou (Parlament ČR), výkonnou (vláda ČR a prezident republiky) a soudní. 

Parlament České republiky se skládá ze dvou komor – Poslanecké sněmovny a Senátu. 

Právo volit do Poslanecké sněmovny a do Senátu má kaţdý občan České republiky, 

který dosáhl věku 18 let.  

Sněmovna je sloţena z 200 poslanců, kteří jsou do ní voleni jednou za čtyři roky ve 

volbách  

Představiteli výkonné moci ve státě jsou Vláda ČR a prezident republiky. Vláda je 

vrcholný orgán výkonné moci. Ze své činnosti se zodpovídá Poslanecké sněmovně. 

Součástí výkonné moci jsou vedle vlády téţ ministerstva a jiné správní orgány. Lze je 

zřídit a jejich působnost vymezit pouze zákonem. V současné době má Česká republika 

po předčasných volbách je ve fázi sestavování nové vlády. Prezident republiky je 

hlavou státu a vrchním velitelem ozbrojených sil, novým českým prezidentem se stal 

Miloš Zeman.  Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy. Soudci mají 

být při výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohroţovat. 
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Soustavu soudů tvoří Nevyšší soud. Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní 

soudy.  

3.3.5 T – technické faktory 

V kaţdém odvětví je nutné inovovat, nejinak je tomu i v oblasti automobilového 

průmyslu. Nové technologie, především v oblasti elektriky a elektroniky, jeţ jsou 

součástí kaţdého automobilu. Je nutné tomuto přizpůsobit i vybavení autodílny. 

Součástí těchto inovačních procesů je také nutné proškolování v oblasti nových 

technologií.  

3.3.6 E – ekologické  

Důraz na ekologii a ţivotní prostředí. Sniţování produkce odpadů, správné nakládání 

s odpady. Především v oblasti nebezpečných odpadů. Součástí je také kaţdoroční 

podávání hlášení o produkci odpadů a jejich likvidaci. 

 

3.4 PORTERova analýza konkurenčního prostředí 

 

 Stávající konkurence – většina stávající konkurence, která je na trhu jsou buď 

značkové autosalony nebo malé dílny stejného rozsahu jako je analyzovaná 

provozovna podnikatele. Ţádná z nich se ale nespecializuje pouze na konkrétní 

značky automobilů, ale opravuje a pronajímá vozy různých výrobců.  Z našeho 

pohledu můţeme konkurovat značkovým autoservisům lepší cenou a především 

časovým přizpůsobením. 

 

 Nová konkurence – vstup nové konkurence je výraznou hrozbou v kaţdém 

oboru podnikání. Je nutné s tímto počítat, ale v našem případě nemůţe výrazně 

ohrozit analyzovaného podnikatele. Jedinou výraznou hrozbou by byla niţší 

cena, coţ ale v našem oboru je na úkor kvality materiálu, která se projeví jeho 

větší opotřebitelností nebo mnoţstvím reklamací. Je důleţité se zaměřit na 

individuální jednání s klienty, coţ v případě podnikatele – jednotlivce je 

jednodušší neţ ve velké provozovně, kdy klient jedná například pokaţdé 

s někým jiným apod. Opět velmi důleţitý, jiţ několikrát zmiňovaný, individuální 

osobní přístup k zákazníkovi. 
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 Vliv odběratelů – je velice důleţité neustále hledat nové zákazníky, rozšiřovat 

nabízené sluţby, moţnost výběru mezi kvalitou náhradních dílů a především 

komunikace se stávajícími zákazníky. Individuální přístup a udrţované 

automobily v autopůjčovně. Vozový park pro autopůjčovnu rozšiřovat na 

základě poţadavků zákazníka. Nabídka odprodeje pouţívaných automobilů při 

obnově vozového parku stávajícím zákazníkům. U větších společností se 

nenechat natlačit do zakázky, z které plyne nulový nebo snad záporný příjem. 

Cena, za kterou se sluţba nabízí, v sobě obsahuje záruku kvality poskytovaných 

sluţeb. Samozřejmě je vţdy nějaký prostor na poskytnutí slevy, nebo v rámci 

ceny poskytnutí nadstandartní sluţby.    

 

 Vliv dodavatelů – mnoţství dodavatelů v našem oboru je nespočet. Většinou se 

uzavírají smlouvy maximálně na jeden rok dopředu a jde především o cenově 

zajímavější nabídku. Je nutné objednávat také originální díly, které nabízí pouze 

autorizované servisy. Vzhledem k tomu, ţe podnikatel pracoval v jednom 

z těchto autorizovaných servisů a má zde dlouholeté dobré vztahy, má i zde 

smluveny jiné ceny. Speciální nabídku má i ze stanice technické kontroly a 

měření emisí – tyto sluţby zprostředkovává svým dosavadním klientům. 

S cenovými nabídkami ohledně nákupu automobilů budeme oslovovat 

především značkové servisy a několik osvědčených autobazarů. Dodavatele 

v současné době nelze vybírat jen na základě nabídnuté ceny, ale také z hlediska 

poskytovaných sluţeb a kvality nabízeného materiálu.  

 

 Substituční produkty – sluţby, které poskytuje podnikatel, je moţné najít 

v kaţdém jiném autoservise nebo autopůjčovně. Strategie specializace na 

konkrétní značku, v České republice velice oblíbenou a rozšířenou, a neustálé 

proškolování a sledování změn zajišťuje jistou výhodu oproti poskytování 

substitučních sluţeb v jiném servise. V oblasti autopůjčovny i servisu se klade 

důraz na individuální přístup k zákazníkovi. 
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3.5 Faktory 7S 

 

Struktura  

Organizační struktura v podniku jednotlivce – OSVČ, kde pracuje pouze majitel je 

bezpředmětná. V případě rozšíření provozovny by v čele podniku stál majitel, který by 

dohlíţel na ostatní případné podřízené – zaměstnance.  

Strategie 

Hlavní strategií podnikatele je specializace na vozy koncernu Volkwagen a časové 

přizpůsobení zákazníkům, rozšiřování a zkvalitňování sluţeb a s tím spojené proškolení 

ve stále nových technologiích. 

Systémy  

Informační systémy. Jedná se o automobilovou diagnostiku, která je nutná neustále 

aktualizovat, dále ostatní softwary týkající se účetnictví a fakturace, sledování zakázek. 

Je zajištěna neustálá aktualizace a proškolování. 

Sdílené hodnoty  

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o podnik jednotlivce, budeme posuzovat sdílené hodnoty 

vzhledem k zákazníkům. Kaţdý podnik by měl v zákazníkovi vzbudit důvěru. 

V současné době, kdy je všeho dostatek, moţná i přebytek je důleţité vloţit něco 

osobního, tvořivého, inovovat, zaujmout – odlišit se, třeba i humorem nebo originalitou. 

Aby se podnikání nestalo jen honbou za vysokým ziskem, ale především ohleduplným 

jednáním k ostatním lidem, k ţivotnímu prostředí, chovat se eticky a zodpovědně nejen 

k sobě a svým blízkým, ale i ke svému okolí apod. Být silným a důvěryhodným 

partnerem svým zákazníkům, řídit se zákony. Být loajální vůči dodavatelům a řádně 

plnit své závazky.  V případě rozšíření podniku o zaměstnance by jeho veškeré jednání 

a práce byla podrobena kontrole, ale v průběhu času je nutné dát kaţdému člověku pocit 

důleţitosti, udělit menší pravomoci. Všeobecně ale především v malé obci, kde má 

podnikatel provozovnu je důleţité dbát na dobré jméno. Nejen v oblasti poskytovaných 

sluţeb, ale umět se zviditelnit i na různých akcích, které obec pořádá – sponzorování 

dětských akcí apod. 
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Schopnosti  

Jak jiţ bylo zmíněno výše, technologie jdou neustále dopředu a je nutné tomuto tempu 

přizpůsobovat své schopnosti a znalosti.  

Spolupracovníci  

V případě podniku, který má zaměstnance je důleţité dbát na rovné vztahy na 

pracovišti. Bezkonfliktní a férové jednání jak mezi nadřízeným a podřízeným, tak 

v celém podniku. Největším aktivem kaţdé firmy jsou její kvalitní, kvalifikovaní a 

loajální zaměstnanci. Nadmíra fluktuace zaměstnanců nebudí důvěru u zákazníků a 

především u těch stálých a významných. 

Styl  

Styl řízení v našem případě opět nelze posoudit. Důleţité je dbát na disciplínu, umět 

přiznat chybu, ale také shovívavost k chybám ostatních. Udělovat pravomoci.  

 

3.6 SWOT analýza 

Tabulka 3: SWOT ANALÝZA 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky 

 v okolí se nikdo nezabývá klimatizacemi, opravami airbagů, tachometrů 

 úzké zaměření, ale vysoká kvalifikace, díky zkušenostem ve značkovém servisu 

a pravidelných školeních 

 dobré ceny sluţeb, náhradních dílů a příslušenství 

 časová dostupnost, umístění provozovny 

 zprovoznění nepojízdného vozidla přímo na místě 

 v blízkém okolí není provozovna zabývající se půjčováním osobních automobilů 

 rozsáhlá klientela v oblasti autoopravny 

Slabé stránky 

 nelze zajistit doţivotní záruku mobility, kterou nabízí značkový servis 

 prostorem a velikostí provozovny nelze konkurovat značkovým servisům 

 počtem uskutečněných zakázek za den nelze konkurovat značkovým servisům 

 počtem pronajímaných automobilů nelze konkurovat velkým autopůjčovnám v 

Brně 
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Příležitosti  

 uspokojení nových potřeb stálých zákazníků v oblasti autopůjčovny 

 demografický vývoj obyvatel  

 komplexnost poskytovaných sluţeb (nabídka náhradního vozidla) 

 moţný nárůst nových zákazníků 

 nízké vstupní náklady 

 zvyšující se ceny povinného ručení a nákladů spojených s provozem vozidla 

Hrozby 

 druhotná platební neschopnost  

 nestálá legislativa 

 vstup nové konkurence 

 zvyšující se cena pohonných hmot  

 sniţující se pořizovací cena automobilů 

 zneuţití popřípadě krádeţ zapůjčeného vozidla 

 

3.7 Analýza rizik  

3.7.1 Identifikace rizik 

 Nízký kapitál – podnikatel – OSVČ – pracuje sám bez zaměstnanců, roční 

příjmy se začaly po větších investicích zvyšovat aţ v posledních dvou letech. 

Bylo by nutné draţší vozy pro autopůjčovnu vzít na úvěr, aby byl dostatečný 

výběr pro klienty.  

 Komunikace s úřady – finanční úřady, okresní správa sociálního zabezpečení, 

zdravotní pojišťovna – tj. daňová přiznání a přehledy si vytváří podnikatel sám, 

k těmto sluţbám nevyuţívá daňového poradce ani účetní – riziko chyby a 

případné penále či pokuta jsou v nemalých výších.  

 Konkurence – je riziko v kaţdém oboru, nehledě na velikost podniku, týká se 

v podstatě kaţdého podnikatelského subjektu. Je důleţité konkurenci neustále 

sledovat a snaţit se neustále rozšiřovat sluţby a být v kontaktu se svými stálými 

významnými zákazníky.  

 V případě rozšíření firmy bude nutné zaměstnat další osoby-osobu. To s sebou 

přináší riziko nejen ve vysokých mzdových nákladech, ale také zpočátku důvěru 
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a pracovní nasazení nového zaměstnance. Podnikatel si zakládá na dobrém 

jménu – kvalitně odvedené práci – jeho reklamou je doporučení spokojených 

zákazníků.  

 Dalším rizikem spojeným s tím, ţe podnikatel je sám můţe být riziko nemoci 

nebo úrazu. V tomto případě není nikdo, kdo by ho zastoupil a bylo by nutné 

podnikání pozastavit – v případě váţného úrazu dokonce zastavit úplně.  

 Ekonomická krize – zatím se u podnikatele neprojevila, ale zákazníci začínají 

šetřit, kde se dá, toto riziko můţeme zčásti vyuţít i v náš prospěch a nabídnout 

levnější servis, popřípadě výhodné zapůjčení automobilu apod.  

 Jako OSVČ musí podnikatel platit poměrně vysoké zálohy na zdravotní a 

sociální pojištění, které nejsou daňově uznatelným výdajem a platí se i 

v případě, ţe je podnikatel ve ztrátě.  

 Ručení celým svým majetkem, je zde moţnost vyřešit tuto situaci zaloţením 

společnosti s ručením omezeným, coţ díky novému občanskému zákoníku uţ 

nebude vyţadovat ani dvěstětisícovou počáteční investici.  

 Druhotná platební neschopnost – v České republice bohuţel velmi velké riziko, 

kterému se nevyhneme. 

 Krádeţ či zneuţití pronajímaných vozidel – lze částečně ošetřit smlouvou a 

pojištěním, ale riziko a dopady zůstanou vţdy.  

 Ţivelná pohroma – v našem regionu docela nepravděpodobné, ale rozmary 

počasí v současnosti jsou nevyzpytatelné. 

 Nové technologie – důleţité „drţet krok s dobou“ neustále se vzdělávat. Jakmile 

nebude vybavení a technologie splňovat očekávání zákazníků, přejdou jinam. 

 Manţelka, rodina, případně milenka – i toto je určité riziko, blízká rodina má ke 

všemu přístup a můţe zneuţít – „vytunelovat“ podnikateli konto a dostat ho do 

váţných problémů.  

 Rizikem můţe být i případný „nečekaný“ úspěch – i toto můţe vést podnikatele 

k ukončení činnosti, protoţe to „nezvládne“.  

 „Syndrom vyhoření“ – podnikatel neuzná, ţe uţ sám vše nezvládá, nechuť a 

lhostejnost v oblasti autoopravy můţe vést nejen k ukončení podnikání, ale také 

k „neštěstí“ v podobě dopravní nehody – špatně utaţený šroub apod.  
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3.7.2 Ohodnocení rizik  

Dopad rizika lze sníţit například pojištěním nebo jeho zadrţením podle tvrdosti a 

pravděpodobnosti dopadu rizika.   

 

3.7.3 Metody – opatření ke sniţování rizik 

 Pro začátek budou k nákupu nových vozidel dostačovat dosavadní úspory a 

s rozšiřováním vozového parku počkáme aţ podle zájmu klientů. Pokud by se 

rozhodovalo o půjčce je nutné důkladné zváţení výše úvěru, bankovní instituce, 

pojištění proti neschopnosti splácet.  

 Komunikace s úřady – finanční úřady, okresní správa sociálního zabezpečení, 

zdravotní pojišťovna – tj. daňová přiznání a přehledy si vytváří podnikatel sám, 

k těmto sluţbám nevyuţívá daňového poradce ani účetní – riziko chyby a 

případné penále či pokuta jsou v nemalých výších, vzhledem k tomu, ţe 

manţelka pracuje na finančním úřadu v oblasti daňové kontroly a pravidelně se 

školí, je toto riziko případné pokuty či penále sníţeno na minimum. 

 Konkurence – týká se v podstatě kaţdého podnikatelského subjektu. Je důleţité 

konkurenci neustále sledovat a snaţit se neustále rozšiřovat sluţby a být 

v kontaktu se svými stálými dobrými zákazníky.  

 V případě přijetí zaměstnance se bude dbát na kvalitní výběr, dobré doporučení. 

 Riziko spojené s nemocí nebo úrazem je velice vysoké, a to jak z hlediska 

pravděpodobnosti tak jeho dopadu. Lze částečně řešit pojištěním.  

 Další vlna či dopad ekonomické krize se můţe dostavit kdykoliv a nelze jí 

předcházet ani s ţádnou větší pravděpodobností předvídat. 

 Zálohy na zdravotní a sociální pojištění jsou zákonem daná povinnost a nelze se 

jí vyhnout, lze zaloţit společnost s ručním omezeným, kde se nechá podnikatel 

zaměstnat. Tyto náklady ale zůstanou svým způsobem vţdy. Eliminace 

případného rizika je především v tom, ţe jako zaměstnanec bude odvádět zálohy 

i na nemocenské pojištění, v případě nemoci by mu byla vyplácena alespoň 

částka nemocenského pojištění. 

 Ručení celým svým majetkem, je zde moţnost vyřešit tuto situaci zaloţením 

společnosti s ručením omezeným, coţ od příštího kalendářního roku, díky 
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novému občanskému zákoníku uţ nebude vyţadovat ani dvěstětisícovou 

počáteční investici.  

 Druhotná platební neschopnost – v České republice bohuţel velmi velké riziko, 

kterému se nevyhneme. Riziko lze eliminovat platbou záloh a „problémovým 

firmám“ poskytovat sluţby pouze za hotové peníze.  

 Krádeţ či zneuţití pronajímaných vozidel – lze částečně ošetřit smlouvou a 

pojištěním, ale riziko a dopady zůstanou vţdy.  

 Ţivelná pohroma – v našem regionu docela nepravděpodobné, ale rozmary 

počasí v současnosti jsou nevyzpytatelné. Vzhledem k malé pravděpodobnosti, 

ale vysokému dopadu doporučujeme pojištění.  

 Nové technologie – proškolování, aktualizace softwaru a vybavení autoservisu a 

také obnovování vozového parku.  

 Manţelka, rodina, případně milenka – proti tomuto riziku neexistuje pojištění, 

snad jen eliminovat toto riziko pořekadlem „důvěřuj, ale prověřuj“.  

 Rizikem můţe být i případný „nečekaný“ úspěch – v případě zvýšení počtu 

zakázek jak autoopravny, tak autopůjčovny bude nutné najmout další pracovní 

síly a nespoléhat se jen na sebe.  

 „Syndrom vyhoření“ – stejná návrh jako u předchozího bodu najmout další 

pracovní sílu.   

 

3.8 Shrnutí a zhodnocení provedených analýz 

Cílem této kapitoly bylo zhodnocení vnitřního a vnějšího prostředí provozovny a 

analýza rizik. Podnikatel má v obci, kde má sídlo i provozovnu, vybudované dobré 

jméno. 

Jeho zákazníci jsou většinou z blízkého okolí, ale významné zákazníky má i v Brně, 

Kuřimi a na Blanensku. S dodavateli má dobré vztahy především díky dobré platební 

morálce a vstřícnému a loajálnímu jednání. 

Vzhledem k jeho stabilní pozici je dobré vystihnout správný okamţik a rozšířit své 

sluţby, získat nové zákazníky a předejít blízkou konkurenci rozšířením nabídky sluţeb. 



49 
 

4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

4.1 Exekutivní souhrn 

Přesycenost trhu je znát ve všech oborech podnikání, proto je důleţité se umět něčím 

vymezit – odlišit. Diferenciace – zrealizovat svou myšlenku a být s její realizací 

úspěšný. Vše je jen otázkou času neţ se konkurence přizpůsobí a začne „naši“ myšlenku 

rozvádět také. Ale být jedním z prvních a nebát se začít „odlišovat“. Spokojený 

zákazník – věrný zákazník.  

Při začátku podnikání byla jako diferenciace zvolena specializace na konkrétní značky 

vozů. Tato myšlenka byla velice úspěšná a podnikatel má dnes dobré jméno, co se týká 

oprav vozů koncernu Volkswagen.  

 „Auto nám dává svobodu a je pro nás velmi důležité je vlastnit. Vyplývá to z průzkumu, 

který realizovala v zemích Visegrádské čtyřky a v Rakousku pojišťovna Generali. „Život 

bez vlastního auta si už prakticky neumíme představit, a zajímavé je, že více než mužům 

by chybělo ženám,“ glosuje výsledky průzkumu tiskový mluvčí pojišťovny Generali Jiří 

Cívka.  

Čeští řidiči a jejich kolegové ze Slovenska, z Polska, Maďarska a Rakouska v rámci 

průzkumu odpovídali na řadu otázek souvisejících s jejich vztahem k automobilům. 

Nejvíce oceňovali svobodu, kterou jim auto dává. S tím více méně souhlasí až 86 % 

motoristů. Pro 90 % řidičů je velmi důležitý už samotný pocit vlastnit auto. A více než 

tři čtvrtiny z nich si myslí, že jim auto dává nezávislost. Stejný poměr souhlasí s větou 

„Rád/a řídím“. Více než polovina řidičů bere svůj vztah k vozu čistě prakticky. Auto pro 

ně prostě představuje způsob, jak se dostat z místa na místo. 

O tom, že auto je dnes běžnou součástí našich životů vypovídá i fakt, že jen 5 % 

respondentů by si dokázalo s jistotou představit svůj život bez auta. Naopak zcela jistě si 

takovou situaci neumí představit 39 % řidičů a 41 % odpovědělo, že pravděpodobně 

také ne. „Zajímavou skutečnost přinesly výsledky rozdělené podle pohlaví. Zatímco 

život bez auta si určitě nedokáže představit 35 % mužů, u žen je to výrazně více, celých 

43 %,“ doplňuje Jiří Cívka z pojišťovny Generali. 

Ti, kteří si umí představit, že by se auta vzdali, by tak v 77 % případů učinili z 

ekonomických důvodů. 23 % řidičů by tak učinilo z ekologických pohnutek. Třetina 
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řidičů je na své auto vyloženě hrdá. 17 % motoristů považuje svůj vůz za člena rodiny. 

Pro 11 % řidičů je důležité vlastnit auto, které dělá dojem na ostatní. 

Více než polovina dotázaných plánuje v nejbližších třech letech koupi auta. Podle 

průzkumu Generali tak chce učinit 82 % Poláků, 61 % Čechů a 60 % Slováků, ale jen 

49 % Maďarů a 46 % Rakušanů. V horizontu jednoho roku hodlá nakupovat 15 % 

respondentů, 19 % do dvou let a 21 % do tří let. Většinou si chtějí pořídit auto použité, 

o novém voze uvažuje pouze 30 % z nich.“
53

 

Jak často člověk s autem jezdí? Pokud se automobil kupuje na kaţdodenní dojíţdění, 

dává pořízení do osobního vlastnictví smysl, ale pokud jde jen o víkendy třeba jednou 

za 14 dní, uţ by jeho koupě tak výhodná být nemusela. 

Pro řidiče, kteří potřebují auto kaţdodenně, by tu byla sluţba poskytnutí náhradního 

vozidla po dobu opravy (servisní opravy v rámci provozovny). 

Pro firmy by tu byla nabídka dlouhodobějších pronájmů pro krátkodobé pracovní 

vztahy (stáţisty, jednatele ze zahraničí na kratší pobyt u dceřiných společností,…).  

Pro rodiny a ostatní zájemce nabídka pronájmu auta na dovolenou, nákupy nebo 

nečekanou návštěvu dcery na vysokoškolských kolejích.  

A nabídka pro náročnější zákazníky – půjčení luxusního auta, např. na víkendy, svatby 

nebo se třeba jen jednou projet v kabrioletu. 

Hlavním cílem podnikání je zaměření se pouze na určitou značku vozidla a dobře se 

v ní orientovat, neţ opravovat vozy všech značek, kde pak v případě problému, je 

nutnost poslat zákazníka ke konkurenci do „značkového servisu“.  

 

Menší provozovny autoservisů jsou přímo v obci tři, ale ţádný se nespecializuje na 

konkrétní vozy, tudíţ ani na vozy koncernu VW, vybavení ani poskytování sluţeb není 

srovnatelné s nabídkou podnikatele. Tito podnikatelé jsou tedy spíše potencionálními 

zákazníky.  Strategie komplexnosti poskytovaných sluţeb a specializace na oblíbené a 

rozšířené značky koncernu Volkswagen zaručují dobré ekonomické výsledky a úspěch 

tohoto projektu. To podnikatel uţ dokázal – začal podnikat v době ekonomické krize a 

doposud se mu daří.  

                                                           
53

 http://www.generali.cz/tiskove-zpravy/zivot-bez-auta-si-neumi-predstavit-vice-zen-nez-muzu 
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4.2 Popis podniku 

 

Forma podnikání: OSVČ 

Název:  Jméno Příjmení 

  Autoopravna vozů ŠKODA 

Sídlo i místo provozovny: Obec 333, 123 45 Obec 

Zahájení podnikání: 1. 10. 2007 

Předmět podnikání:  

- opravy silničních vozidel koncernu Volkswagen  

- velkoobchod a maloobchod (ţivnost volná – z důvodu prodeje např. pneumatik 

nebo autobaterií bez montáţe). 

- pronájem movitých věcí (stavební mechanizace, osobní automobily) 

- stavební dokončovací práce 

O zaměstnancích se zatím neuvaţuje. Pouze manţelka jako spolupracující osoba, která 

zpracovává daňová přiznání, vede daňovou evidenci v programu POHODA a evidenci a 

vyúčtování zakázek v programu Autoservis 97.  

Podnikatel je registrován k dani silniční a dani z přidané hodnoty, to především 

z důvodu získání zakázek u větších firem (moţnost odpočtu DPH).  

Provozovna je umístěna za domem, ve kterém podnikatel bydlí, je zkolaudována 

k těmto účelům pro podnikání a je plně vybavena. Provozovna leţí na hlavní trase Brno-

Svitavy. 

Podnikatel má uzavřenu smlouvu o nakládání s nebezpečnými odpady u společnosti 

Van Gansewinkel a pravidelně podává hlášení na odbor ţivotního prostředí.  
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4.3 Cíle a strategie 

 

Hlavním dlouhodobým cílem je bezproblémový úspěšný chod a uspokojování 

zákazníků na vysoké úrovni srovnatelné se značkovým servisem avšak za příznivější 

ceny a především osobní individuální přístup.  

Pro podnikatele ţijícího na vesnici je důleţité vybudovat si a udrţet dobré jméno, které 

je mu „levnou“ reklamou. Bude se zapojovat do místních aktivit pořádaných pro děti a 

„sponzorovat“ je různými částkami (dle výše zisku).  

Samozřejmým cílem kaţdého podnikatele je dosahování zisku.  

Dalším plánem je postupné rozšiřování sluţeb. 

Základní poskytované sluţby jsou: 

 standardní opravy a servisní prohlídky, 

 automobilová diagnostika 

 opravy digitálních tachometrů 

 úpravy řídících jednotek motoru 

 opravy jednotek airbagů 

 zprovoznění, popř. odtah nepojízdného vozidla. 

 seřízení geometrie podvozku 

 opravy, plnění a montáţe automobilových klimatizací. 

 pneuservis 

 zprostředkování technické a emisní kontroly 

 

Vzhledem k tomu, ţe má podnikatel v současnosti i stavební stroje, které pronajímá, 

nebude problém rozšířit ţivnost o půjčování (pronájem) osobních automobilů. Cílem 

v této oblasti je pořídit osobní automobily niţší, střední a vyšší třídy, aby byl dostatečný 

výběr k půjčování. V průběhu dvou let by podnikatel chtěl dosáhnout koupi dalších 

dvou luxusních automobilů k víkendovým pronájmům (Kdo by se někdy nechtěl projet 

ve sporťáku, kabrioletu apod.?). A je také plánován nákup Volkswagenu Transporter 

k půjčování při stěhování, nákupu objemnějších věcí a více sedadlový pro dovolenou 

s přáteli.  
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4.4 Analýza prostředí  

Analýza vnějšího i vnitřního prostředí a analýza rizik byla vypracována v kapitole 3 této 

diplomové práce.  

Počet automobilů na silnicích neustále roste, to znační dobrý výběr oboru podnikání.  

Od roku 1988 se počet registrovaných osobních automobilů zvýšil dvojnásobně. To 

svědčí o velkém počtu potenciálních zákazníků v oblasti autoopravny a především o 

tom, ţe automobil se stává nezbytným doplňkem našeho ţivota. 

Pokud nám auto vypoví sluţbu nebo nemáme dostatek finančních prostředků na 

pořízení si vlastního automobilu, ale je nezbytné pro naše potřeby? Není ale nutnost si 

půjčovat automobil jen v „nouzovém případu“, ale potřebujeme na obchodní schůzce 

udělat lepší dojem a náš vozový park je zastaralý, nebo potřebujeme větší prostor na 

stěhování anebo potřebujeme oslnit v kabrioletu. Bez starostí, jednoduše a rychle, 

pouţijete a vrátíte. 

 

Graf 4: Počty registrovaných osobních automobilů od roku 1988-2013 

 (Zdroj: převzato z http://www.autosap.cz) 
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4.4.1 Trh prodeje osobních automobilů 

 

Tabulka 4: Nejprodávanější značky v ČR osobních automobilů kategorie M1  

(Zdroj: vlastní zpracování (data: www.autosap.cz)) 

Pořadí Značka Počet kusů Podíl na trhu nových 

(%) 

2013 

1. ŠKODA 49 971 30,33 

2.  Hyundai 16 239 9,86 

3. Volkswagen 14 948 9,07 

2012 

1. ŠKODA 53 778 30,91 

2.  Volkswagen 15 185 8,73 

3. Hyundai 15 162 8,71 

2011 

1. ŠKODA 53 050 30,61 

2. Volkswagen 14 921 8,61 

3.  Ford 14 447 8,34 

2010 

1. ŠKODA 53 009 31,32 

2. Ford 14 234 8,41 

3.  Volkswagen 13 069 7,72 

2009 

1. ŠKODA 47 620 29,46 

2. Ford 16 054 9,93 

3.  Volkswagen 11 781 7,29 

Podíl na trhu nových a ojetých osobních automobilů se pohybuje kolem 40-50 %. 

 

Z tabulky vyplývá, ţe výběr vozů značky ŠKODA je bezesporu tím nejlepším řešením, 

pokud se chce podnikatel věnovat jedné značce. Vzhledem k velice podobné konstrukci 

i elektroniky s vozy Volkswagen, Audi a Seat, povaţujeme věnovat se i těmto značkám 
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za samozřejmé. Jak podnikatel potvrdil ze své praxe, pokud firma či osoba vlastní více 

vozů – zůstává u jedné značky nebo výběru značky podobné (ze stejného koncernu).  

Navíc automobilka ŠKODA nevyrábí větší automobily a ani sporťáky, z tohoto důvodu 

je také důleţité rozšíření oblasti na celý koncern.  

 

ŠKODA jako značka automobilu byla vţdy oblíbena především proto, ţe se jedná o 

českou značku a jejich spolehlivost je také jejich velkou předností. Modely Fabia, 

Octavia, Superb, Roomster a Yeti se vyrábí v České republice.  

Co se týče cen ojetých automobilů, ŠKODA si drţí zůstatkovou hodnotu.  Další 

předností je dostupnost náhradních dílů.  

 

 

Graf 5: Sloţení vozového parku osobních automobilů v České republice  

(Zdroj: převzato z http://www.autosap.cz) 

 

 
 

http://www.autosap.cz/
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4.4.2 SWOT analýza  

 

Tabulka 5: SWOT analýza (3 stěţejní body) 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

 znalost a zkušenosti v oboru 

 vlastní a dobře umístněné prostory  

 komplexní i speciální nabídka, 

která nemá v blízkém okolí 

konkurenci 

 

 malé zkušenosti v oblasti 

autopůjčovny 

 velikostí provozovny a vozového 

parku nelze konkurovat velkým 

autopůjčovnám  

 počtem uskutečněných zakázek  

Příleţitosti Hrozby 

 demografický vývoj 

 růst počtu zákazníků a udrţení 

stálých spokojených zákazníků 

 rozšiřování sluţeb 

 nová konkurence 

 nestálá legislativa 

 špatná platební morálka (neplatící 

klienti) 

 

Malé zkušenosti v oblasti autopůjčovny bude podnikatel ze začátku kompenzovat 

velkými zkušenostmi v oblasti autoservisu a především znalostí zákazníků a jejich 

potřeb.  

Velikost provozovny se můţe v časovém horizontu rozšiřovat podle zájmu o nabízené 

sluţby. S postupným rozšiřováním vozového parku se stane i rozšíření autopůjčovny 

nezbytné.  A tím se zvýší i počet zakázek.  

 

„Lepší, než předpovídat budoucnost, je vytvořit ji." 

Bill Gates            
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4.5 Podnikatelský model 

 

4.5.1 Klíčové aktivity 

Hlavní činnost podnikání: 

 automobilová diagnostika 

 opravy digitálních tachometrů 

 úpravy řídících jednotek motoru 

 opravy jednotek airbagů 

 seřízení geometrie podvozku 

 mechanické práce (servisní prohlídky, výměna olejů, filtrů,…) 

 opravy, plnění a montáţe automobilových klimatizací 

 pneuservis 

 zprostředkování technické a emisní kontroly 

 zapůjčování náhradního vozidla  

 zprovoznění, popř. odtah nepojízdného vozidla 

 půjčení osobního vozidla (krátkodobé i dlouhodobé) 

 půjčení vozidla po dobu opravy 

 půjčení luxusního osobního automobilu. 

 

Základní poskytované sluţby jsou standardní – mechanické sluţby – jako je výměna 

oleje, filtrů, svíček, provozních kapalin, kontrola brzdových systémů. Zjištění 

případných závad a jejich oprava.  

Plnícím zařízením na klimatizace je také zajištěn dostatečný přísun zákazníků – 

klimatizace jsou dnes jiţ standardním vybavením kaţdého automobilu.  

V současnosti je také velký zájem o chiptuning, nejedná se pouze o zlepšení výkonu 

auta, ale pokud se auto řidič naučí správně ovládat, je zde i velká úspora stran 

pohonných hmot. Program na úpravu řídících jednotek (tzv. chiptuning) je součástí 

softwaru diagnostického.  

Provozování pneuservisu je sezónní záleţitostí a tyto sluţby budou prováděny většinou 

pro klienty v rámci komplexnosti prováděných sluţeb. 
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Rozšíření sluţeb o autopůjčovnu a zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy. 

Vozidla pro autopůjčovnu budou také z koncernu Volkswagen, především ŠKODA, tím 

podnikatel zaručí, ţe vozidla budou v perfektním stavu, co se týká jejich technického 

stavu.  

4.5.2 Klíčové zdroje 

Velkou výhodou pro začátek podnikání byly vlastní, zčásti vybavené, zkolaudované 

prostory. Část dalšího vybavení byla financována z dotací (podnikatel ţádal na Úřadu 

práce o dotaci na rozjezd podnikání – podmínkou je být v evidenci úřadu práce, 

absolvování kurzu a podání ţádosti včetně podnikatelského plánu; dále podobnou dotaci 

na Jihomoravském kraji) a zbytek z úspor. Další, větší, investice byly postupně hrazeny 

z dosaţených příjmů.  

Z dosaţených příjmů by podnikatel hradil i investici na pořízení automobilů pro 

autopůjčovnu.  

 

4.5.3 Klíčová partnerství 

4.5.3.1 Dodavatelé  

Podnikatel většinu náhradních dílů odebírá od firmy ELIT, která zajišťuje rozvoz zboţí 

do 24 hodin a to 2 x denně.  

Dalším významným dodavatelem je značkový servis (bývalého zaměstnavatele), kde 

má dohodnutou slevu oproti koncovým zákazníkům. Tento servis mu také 

zprostředkovává měření emisí a STK za dohodnuté ceny. 

Přípravky, lepidla a ostatní spojovací materiál, drobný spotřební materiál od společností 

Berner, Würth a Trost, s jejichţ výrobky má jiţ dobré zkušenosti. 

Se společností Van Gansewinkel byla uzavřena smlouva na odvoz a likvidaci 

nebezpečného odpadu. 

4.5.3.2 Potenciální zákazníci 

Jak vyplynulo z tabulek a grafů v bodech kapitoly 4.4 - prodeje osobních automobilů 

v ČR je potenciálních zákazníků dostatek. Podnikatel rozeslal předběţné nabídky do pár 

větších firem v okolí a stálým klíčovým zákazníkům, které tato nabídka zaujala, a o 
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rozšířené sluţby by měly zájem. Především o půjčení automobilu pro své zahraniční 

investory a stáţisty.   

Je také zájem o dlouhodobější pronájmy, tzn. nákup automobilu přímo pro konkrétní 

společnost, dle jejího výběru. V tomto případě by byla stanovena individuální cena i 

podmínky pronájmu. 

Nové zákazníky bude získávat především šířením dobrého jména, umístěním reklamní 

tabule na plotě, který je přímo u hlavní silnice Brno-Svitavy. A korespondencí přímo 

adresovanou na klíčové zaměstnance větších společností v okolí. 

4.6 Marketingový plán 

4.6.1 Sluţba (produkt) 

Drobných autoopraven je nespočet. Specifikem podnikatele je specializace na určitou 

značku, kterou dobře zná. Rozšířením o sluţby autopůjčovny a zapůjčení automobilu po 

dobu opravy se vyrovná větším servisům. Půjčování luxusních vozidel na víkendy bude 

jen doplňková sluţba pro vytvoření lepšího image.  

Základní poskytované sluţby jsou standardní – mechanické sluţby – jako je výměna 

oleje, filtrů, svíček, provozních kapalin, kontrola brzdových systémů. Zjištění 

případných závad a jejich oprava.  

Oproti drobným ţivnostníkům – automechanikům – bude jeho výhoda ve vybavení 

provozovny.  Měření a seřízení geometrie podvozku, plnění a kontrola klimatizací a 

velká odborná specializace na elektronické součásti vozidla. Vybavení pneuservisu také 

není příliš rozšířeno a jedná se jen o sezónní práce. Jde ale především o poskytnutí 

komplexních sluţeb. Tato sluţba bude spíše pro stále klienty, nebude se příliš rozšiřovat 

a ani nehodlá konkurovat výhradním pneuservisům. 

Další sluţbou pro zajištění kompletní péče o automobil je zprostředkování technické a 

emisní kontroly. Jedná se o kontrolu a případné opravy před touto prohlídkou a osobně 

zajede a vyřídí tyto kontroly. Zákazníkovy tak ušetří významně čas. 
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Postupně můţe rozšiřovat své sluţby o čistění interiérů vozidel, ruční mytí aut. Tyto 

sluţby bude poskytovat u půjčovaných automobilů. Je důleţité, aby auta byla čistá jak 

v interiéru tak zvenčí. Špinavé auto by se špatně nabízelo k půjčení. 

 

V nabídce pronájmu budou nabízeny standardně tyto sluţby: 

 neomezený limit km (při sjednání dlouhodobějších pronájmů přesahujících 

jeden měsíc bude dohodnuta niţší sazba za půjčovné a bude se počítat příplatek 

3,-- Kč za ujetý km, při dlouhodobějším pronájmu je tato nabídka výhodnější) 

 kompletní servis automobilů  

 kompletní mytí automobilů včetně čistění interiéru  

 dálniční známka pro Českou Republiku 

 logistika - přistavení a vyzvednutí vozu v okolí 20 km při zapůjčení na 3 a více 

dnů 

 vyzvednutí a navrácení vozu na místo určené nájemcem v případě oprav 

 komplexní pojištění v České Republice a Evropě  

 náhradní vozidlo v případě oprav, servisu, poruchy nebo havárie po celé Evropě 

 moţnost zapůjčení střešních nosičů (včetně nosičů na kola), dětské autosedačky, 

sněhových řetězů  

 

Podmínky nutné k uskutečnění pronájmu: 

 být drţitelem platného řidičského průkazu příslušné skupiny nejméně 2 roky, 

 dovršení věku 21 let,  

 sloţit při pronájmu automobilu kauci ve výši nejméně 10 000,00 - 20 000,00 Kč,  

 předloţení občanského, řidičského a třetího průkazu, 

 vozidlo se vţdy půjčuje s plnou nádrţí pohonných hmot, se kterou se také vrací, 

 jízda do zahraniční se musí nahlásit a do některých zemí můţe být omezena. 

Standardní výbavou všech zapůjčovaných vozidel bude: 

 autorádio 

 centrální zamykání 

 klimatizace 

 elektrické stahování oken a nastavení zrcátek 

 airbagy, ABS. 
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Nadstandardní nabídkou bude zapůjčení vozidla AUDI A5 Cabrio. 

  

Obrázek 3: Audi A5 Cabrio 

 (zdroj: převzato z http://app.audi.cz/ceniky/A5_Cabrio_cenik.pdf ) 

 

K zapůjčování na svatby, na víkendy především krátkodobější půjčování. V případě 

velkého zájmu by se nabídka rozšířila ještě o jiné vozy, například Ford Mustang nebo 

Ferrari.  

A proč si auto jako je například výše uvedené AUDI A5 Cabrio příleţitostně vypůjčit a 

nepořizovat do osobního vlastnictví? Pořizovací cena s lepší výbavou - budeme počítat 

zhruba v řádu 1 800 000,-- Kč.   

Co vyjde výhodněji, ukáţeme na jednoduchém výpočtu (výpočet týkající se vozidla 

v osobním vlastnictví je v časovém horizontu tří let, nepředpokládáme kaţdodenní 

pouţívání. Dále budeme předpokládat půjčení jedenkrát do měsíce na víkend, tj. 12 krát 

za rok. 

 

Tabulka 6: Výpočet nákladů na roční provoz AUDI A5 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Poloţka Cena v Kč 

Amortizace (3x 300 000,--)   9 00 000,-- 

Povinné ručení, havarijní 

pojištění 

(3x 55 000,--)   165 000,-- 

Sada zimních pneumatik 20 000,-- 

2 x sada letních pneumatik 40 000,-- 

Brzdové desky, kotouče 10 000,-- 

Servisní prohlídky 9 000,-- 

Dálniční známky 4 500,-- 

CELKEM ZA 3 ROKY 1 148 500,-- 

Roční náklady 383 000,-- 
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Půjčení 12 x víkend za předběţnou cenu 20 000,--, tj. 240 000,-- za rok. Ani v jednom 

případě nepočítáme benzín, ale nutno konstatovat, ţe auto v osobním vlastnictví, ještě 

musíme někde parkovat, a co starosti o to, ţe nám ho někdo odcizí nebo odře. 

Samozřejmě pokud by auto bylo vyuţíváno denně, potom by se náklady na jeho 

pouţívání více „rozpouštěly“.  

V horizontu dvou let je také plánován nákup většího automobilu. Je uvaţováno o 

Volkswagenu Transporter. Více sedadlový automobil pro dovolenou s přáteli, na 

rodinné akce, kdy je potřeba převézt více osob, nebo například při stěhování – lze 

odebrat sedadla a je k dispozici velký prostor.  

 

4.6.2 Propagace 

Nejlepší reklamou na vesnici je dobré jméno – tím se budeme řídit především. 

Provozovna leţí na hlavní trase Brno – Svitavy v blízkosti křiţovatky na Blansko, kde 

jsou auta nucena zpomalit. Na plotě u této silnice je umístěna reklamní cedule. 

V současnosti jiţ podnikatel v rámci zjišťování zájmu o rozšíření jeho sluţeb oslovil 

několik větších firem v okolí se svou nabídkou. Získávání nových větších zakázek 

formou osobního kontaktu by se chtěl drţet i dále 

Sluţby jsou přizpůsobovány potřebám zákazníků a vývoji stále nových automobilů. 

Z toho vyplývá, nutnost absolvovat odborná školení a zakupování přístrojů odpovídající 

novým poţadavkům vývoje na trhu vozidel. Toto povaţuje za způsob jak si udrţet 

zákazníky. 

 

Marketingové aktivity: 

 reklamní cedule umístěna na plotě u hlavní cesty 

 místní zpravodaj 

 nabídkové listy rozesílané klíčovým zaměstnancům do společností z blízkého 

okolí 

 sponzoring 

 facebook 

 drobné reklamní předměty – tuţky, kalendáře,… 
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 webové stránky – tuto moţnost prezentace prozatím podnikatel nevyuţil, ale pro 

umístění fotografií a přesnější identifikaci zapůjčovaných vozidel, to jiţ 

povaţuji za nezbytné 

 

4.6.3 Cena 

Ceny sluţeb i materiálu týkající se oprav a servisu drţí podnikatel mírně pod úrovní 

značkových servisů. Příliš nízké ceny by nebudily dobrý dojem, co se týče kvality.  

Pro většinu zákazníků je cena klíčovým faktorem pro rozhodování, a proto je důleţité 

na cenách neustále pracovat.  

Základní ceny jsou stanoveny v ceníku a před kaţdou opravou, servisem apod. je 

zákazníkovi sděleno, s jakou konečnou částkou má počítat, zpracovává se také i 

písemná nabídka. Důleţité je, aby dohodnutá cena byla dodrţena nebo byla niţší. Pokud 

by se při opravě zjistily dodatečné náklady, je nutné zákazníka upozornit a nechat si 

odsouhlasit navýšení ceny. Není dobré, a v zákaznících to nebudí důvěru dále 

spolupracovat, při vyúčtování zakázky poţadovat vyšší částku neţ byla předem 

dohodnuta. 

 

Stejnou strategií se budeme řídit i v oblasti autopůjčovny. Před pronájmem (půjčením) 

automobilu bude vţdy sepsána smlouva, kde bude cena pevně stanovena. Její stanovení 

bude individuální, ale základ bude vycházet z ceníku. 

 

„Cena by měla být atraktivní pro zákazníka,  

ale zároveň by měla vytvořit očekávaný zisk.“
54

 

 

Ceny, uvedené v tabulce níţe, budou stanoveny dle typu vozidla a počtu dnů vypůjčení, 

s tím, ţe vţdy bude preferován individuální přístup k zákazníkům k oboustranné 

spokojenosti. V případě rozšíření o nové prostory nebo zaměstnance by nebylo nutné 

tyto ceny navyšovat. Předpokládá se rozšiřování vozového parku, které by mělo fixní 

náklady rozpouštět a nemělo by docházet k navyšování cen v oblasti autopůjčovny.  

 

                                                           
54

 STAŇKOVÁ, A. Podnikáme úspěšně s malou firmou. s. 40 
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Cena za půjčení náhradního vozidla (předpokládá se  půjčení vozidel niţší střední třídy 

Fabia, Roomster) po dobu opravy bude účtována sazba 350,00 Kč za den + 3,00 Kč/km.  

 

Tabulka 7: Ceník autopůjčovny 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Počet dnů  1 – 3 dny 4 – 14 dnů 15 – 30 dnů celý měsíc 

Typ vozu 

ŠKODA 

Fabia, Fabia Combi, 

Roomster  

800,-- 700,-- 600,-- 12 000,-- 

Octavia  1 200,-- 1 000,-- 950,-- 20  000,-- 

Octavia Combi  1 400,-- 1 200,-- 1 050,-- 22 000,-- 

Superb  1 600,-- 1 500,-- 1 200,-- 26 000,-- 

VW Passat Combi 2 400,-- 2 200,-- 1 800,-- 32 000,-- 

 1 den víkend týden měsíc 

Audi A5 Cabrio 8 000,-- 20 000,-- 60 000,-- 120 000,-- 

 

4.6.4 Místo 

Provozovna je umístěna za rodinným domem, kde podnikatel bydlí. Je zkolaudována na 

provozovnu k těmto účelům a je plně vybavena.  

Provozovna je umístěna přímo u hlavní silnice Brno-Svitavy blízko křiţovatky na 

Blansko. Od Brna je vzdálena asi 25 km, od okresního města Blanska asi 12 km, a 

necelých 5 km od Kuřimi.  

Parkování pronajímaných vozidel by bylo za provozovnou, jednak je všichni zákazníci 

autoopravny uvidí a budou tak nenásilnou formou seznámeni s rozšířením sluţeb.  

V případě většího rozšíření vozového parku by se vyuţily prostory nedaleko v areálu 

bývalého zemědělského druţstva, kde jsou nevyuţité haly. Toto by vyţadovalo menší 

stavební úpravy, ale vzhledem k tomu, ţe je vše v majetku podnikatele, by se nejednalo 

nutnost placení nájemného, ale jednorázovou investici, která by vedla ke sníţení daňové 

povinnosti, a posléze ke zvýšení příjmů, coţ je ţádoucí.  
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4.7 Finanční plán 

 

Podnikatel vede daňovou evidenci. Finanční plán bude sestaven na pět let a bude 

sestaven ve třech variantách – pesimistické, reálné a optimistické. Podnikatel se chce 

vyhnout investicím z cizích zdrojů. Investice budou hrazeny z úspor.  

 

4.7.1 Přehled výsledků hospodaření od začátku podnikání 

 

Tabulka 8: Přehled výsledků hospodaření 2007 – 2013 

(Zdroj: vlastní zpracování, Data: daňová přiznání podnikatele) 

Období Příjmy Výdaje Dílčí základ daně 

podle § 7 ZDP 

říjen–prosinec 2007 175 799,00 360 476,00 - 184 677,00 

2008 794 314,00 718 298,00 76 016,00 

2009 985 788,00 929 152,00 56 636,00 

2010 1 127 042,00 1 081 202,00 45 840,00 

2011 996 971,00 964 992,00 31 797,00 

2012 1 532 876,00 946 128,00 586 748,00 

2013 2 321 963,00 1 232 521,00 1 089 442,00 

 

Vzhledem k narůstajícímu zisku, z důvodu daňové optimalizace, je nutná větší 

investice. Investováním ve formě nákupu osobních automobilů budou na pět let 

zajištěny výdaje ve formě odpisů. Pokud se bude dařit, bude docházet k nakupování – 

investování do dalších vozů podle zájmu a přání zákazníků. 

 

4.7.2 Předpokládaný vývoj příjmů a výdajů 

 

Předpokládané příjmy 

Na základě předběţného průzkumu by u uvedených sluţeb byl největší zájem o 

pronájem v rozsahu 1 měsíce a více u vozidel Fabia a Roomster a u vozidla Superb. 

U vozidel Octavia byl projeven největší zájem o půjčení v rozsahu týdne.   

U oprav a servisu se předpokládá nárůst kaţdoročně o 15 %. 
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U pronájmu osobních automobilů vycházíme v prvním roce z předběţné poptávky a 

v dalších letech budeme předpokládat nárůst kaţdoročně o 20 %.  

 

Tabulka 9: Předpokládané příjmy 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

autoopravna 2 670 257,-- 3 070 796,-- 3 531 415,-- 4 061 128,-- 4 670 297,-- 

autopůjčovna 1 464 000,-- 1 756 800,-- 2 108 160,-- 2 529 792,-- 3 035 750,-- 

CELKEM 4 134 257,-- 4 827 596,-- 5 639 575,-- 6 590 920,-- 7 706 047,-- 

 

Tabulka 10: Výdaje na pořízení nových automobilů (jednorázová investice) 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Typ vozidla Pořizovací cena v Kč 

ŠKODA FABIA COMBI Tour Active                  1,2 TSI/63 kW 249 900,-- 

ŠKODA ROOMSTER Trumf Ambition              1,2 TSI/63 kW 286 900,-- 

ŠKODA OCTAVIA Fresh Ambition                   1,6 TDI/77 kW 477 000,-- 

ŠKODA OCTAVIA Combi Elegance        2,0 TDI/110 kW 4x4   757 900,-- 

ŠKODA SUPERB Elegance                         2,0 TSI/147 kW AP 874 900,-- 

AUDI A5 Cabrio                                                  3,0 TDI quattro 1 640 900,-- 

CELKEM 4 287 500,-- 

 

Provozní výdaje 

Průměrné roční výdaje na provoz osobního automobilu se předpokládají v prvním roce 

5 000,-- Kč na jeden automobil. Jedná se o nová vozidla, ke kterým bude přikoupena 

rozšířená záruka na čtyři roky. Výdaje na provoz zahrnují tedy pouze výměnu olejů, 

filtrů, brzdových komponent apod..  

V dalších letech se předpokládá nárůst aţ na 15 000,-- Kč na jeden automobil. Bude 

nutná například výměna pneumatik a servisní prohlídky při najetí více kilometrů jsou 

finančně náročnější, protoţe dochází k opotřebení materiálu (součástek) a je nutná jejich 

výměna (rozvodové sady apod.).  
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V prvním roce bude také nutné zakoupit dětské autosedačky, sněhové řetězy a střešní 

nosiče, neboť je nabízíme také k vypůjčení. Náklady na pořízení budou činit v prvním 

roce 38 000,-- Kč.  

Dálniční známky v prvním roce předpoklad 9 000,--Kč v dalších letech počítáme zhruba 

s 10 % nárůstem, jednak z důvodu pravděpodobného zvýšení ceny a moţnosti navýšení 

půjčovaných automobilů.  

Pojištění bude významnou částkou, ale nezbytnou pro provoz autopůjčovny. V tomto 

případě máme předběţnou nabídku v prvním roce ve výši 142 500,-- Kč.  

Silniční daň se předpokládá ve výši 10 500,-- Kč. Částka by měla po 36 měsíců zůstat, 

pokud dojde k navýšení počtu automobilů, pak samozřejmě dojde i k navýšení ceny.  

Dále bude nutná investice na zřízení internetových stránek a jejich provoz a aktualizace. 

Tady předpokládáme 15 000,-- ročně.  

Nepočítáme náklady na pohonné hmoty, počáteční „plná nádrţ“ je započítána v provozu 

autoopravny, a protoţe se předpokládá půjčení i vrácení s plnou nádrţí, další náklady na 

pohonné hmoty by neměly vyvstat (samozřejmě pro potřeby podnikatele 

k ekonomickým účelům jsou započítány v provozních nákladech autoopravny). 

Tabulka 11: Provozní výdaje 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výdaje 2014 2015 2016 2017 2018 

provoz autoparku 30 000,-- 90 000,-- 120 000,-- 132 000,-- 150 000,-- 

řetězy, nosiče,… 38 000,-- 0,-- 0,-- 20 000,-- 0,-- 

dálniční známky 9 000,-- 10 000,-- 12 000,-- 14 000,-- 16 000,-- 

pojištění 142 500,-- 150 000,-- 150 000,-- 160 000,-- 160 000,-- 

silniční daň 10 500,-- 10 500,-- 10 500,-- 12 000,-- 12 000,-- 

www 15 000,-- 15 000,-- 15 000,-- 15 000,-- 15 000,-- 

sponzoring,ostatní 

marketing.aktivity 

20 000,-- 25 000,-- 50 000,-- 50 000,-- 50 000,-- 

provoz servisu, 

nákup materiálu 

1 417 400,-- 1 630 000,-- 1 874 510,-- 2 155 690,-- 2 479 800,-- 

CELKEM 1 452 400,-- 1 666 100,-- 1 927 836,-- 2 208 900,-- 2 479 800,-- 
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Ve výdajích provozu servisu jsou zahrnuty i běţné provozní výdaje jako jsou energie, 

telefonní poplatky, aktualizace softwaru, apod.. 

Tabulka 12: Očekávaný vývoj příjmů a výdajů v rozsahu 5 let 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Příjmy 4 134 257,-- 4 827 596,-- 5 639 575,-- 6 590 920,-- 7 706 047,-- 

Výdaje 1 452 400,-- 1 666 100,-- 1 927 836,-- 2 208 900,-- 2 479 800,-- 

investice 4 287 500,-- 0,-- 0,-- 2 000 000,-- 0,-- 

CF -1 605 643,-- 3 161 496,-- 3 711 739,-- 2 382 020,-- 5 226 247,-- 

odpisy 598 663,-- 1 047 469,-- 1 039 969,-- 953 969,-- 1 173 969,-- 

Základ daně 2 083 194,-- 2 114 027,-- 2 671 770,-- 3 428 051,-- 4 052 278,-- 

 

V prvních dvou letech bude investice na pořízení vozového parku dotována příjmy 

z autoopravny, ale během druhého roku uţ by si na sebe měla autopůjčovna vydělávat. 

Pokud se bude provoz autopůjčovny vyvíjet dobře, bude se vozový park rozšiřovat a 

budou nutné investice do většího automobilu a moţná do dalšího luxusního auta. 

Samozřejmě po třech aţ čtyřech letech bude nutné obnovovat i vozový park, dle 

opotřebení automobilů.  

 

Je nutné, aby auta vypadala dobře a byla na tom dobře i po technické stránce, to 

všechno bude souviset s jejich vyuţíváním (především počtu ujetých kilometrů) a 

údrţbou (první dva roky, pokud přikoupíme prodlouţenou záruku, tak po čtyři roky 

máme zajištěn záruční servis).  

 

Vzhledem k tomu, ţe bude jednat o nová vozidla, jejich údrţba v prvních čtyřech letech 

by měla být pouze ve výši vyčíslených předpokládaných výdajů. Nemělo by dojít 

k ţádným nečekaným výdajům, co se týká oprav těchto vozidel. Předpokládá se 

připlacení záruky na nová auta na čtyři roky, tím bude sníţen případný dopad 

nečekaných výdajů, kdyby došlo k nečekané poruše.  
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4.7.3 Optimistická varianta 

 

Příjmy i výdaje v optimistické variantě budou proti reálné variantě navýšeny o 20 %. 

Investice v roce 2017 by potom mohla být vyšší. Navýšíme ji dvojnásobně, tj. na 

4 000 000,-- Kč. Tímto by logicky muselo dojít i k navýšení výdajů na provoz, 

předpokládá se uţ i zaměstnanec, navýšení výdajů v roce 2018 ještě o 10 %, tzn. Oproti 

reálné variantě celkově o 30 %.  Výdaje týkající se autopůjčovny se zvýší aţ ve druhém 

roce o 20 %. 

 

Tabulka 13: Optimistická varianta  

předpokládaných příjmů, výdajů a „čistého zisku“¨ (Kč) 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Příjmy 4 961 108,-- 5 953 330,-- 7 143 996,-- 8 572 796,-- 9 247 256,-- 

Výdaje 1 742 880,-- 2 091 456,-- 2 509 748,-- 3 262 672,-- 3 223 740,-- 

investice 4 287 500,-- 0,-- 0,-- 4 000 000,-- 0,-- 

CF -1 069 272,-- 3 861 874,-- 4 634 248,-- 1 310 124,-- 6 023 516,-- 

odpisy 598 663,-- 1 047 469,-- 1 039 969,-- 1 173 969,-- 1 618 969,-- 

Základ daně 2 619 565,-- 2 814 405,-- 3 594 279,-- 4 136 155,-- 4 404 547,-- 

Daň (15%) 392 925,-- 422 160,-- 539 130,-- 620 415,-- 660 675,-- 

Základní sleva  24 840,-- 24 840,-- 24 840,-- 24 840,-- 24 840,-- 

daň.zvýhodnění  26 808,-- 26 808,-- 26 808,-- 26 808,-- 26 808,-- 

daň po slevách 341 277,-- 370 512,-- 487 482,-- 568 767,-- 609 027,-- 

soc. pojištění  362 791,-- 362 791,-- 362 791,-- 362 791,-- 362 791,-- 

zdrav.pojištění 176 821,-- 189 973,-- 242 614,-- 279 191,-- 297 307,-- 

„čistý zisk“ 2 092 318,-- 2 616 711,-- 2 501 392,-- 2 925 406,-- 3 135 422,-- 

 

4.7.4 Reálná varianta 

 

Příjmy i výdaje v reálné variantě odpovídají reálné variantě sestavené na základě 

analýzy a předběţné poptávky u stávajících zákazníků. Příjmy i výdaje v oblasti 

autoopravny jsou navýšeny kaţdoročně o 15 %. V oblasti autopůjčovny vycházíme 

v prvním roce u příjmů z předběţné poptávky a v dalších letech předpokládáme 
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kaţdoroční růst o 20 %. U výdajů vycházíme ze skutečných předpokládaných výdajů, 

které se zvyšují úměrně opotřebení součástek na vozidlech (pneumatiky, brzdy, apod.). 

 

Tabulka 14: Reálná varianta 

předpokládaných příjmů, výdajů a „čistého zisku“¨ (Kč) 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Příjmy 4 134 257,-- 4 827 596,-- 5 639 575,-- 6 590 920,-- 7 706 047,-- 

Výdaje 1 452 400,-- 1 666 100,-- 1 927 836,-- 2 208 900,-- 2 479 800,-- 

investice 4 287 500,-- 0,-- 0,-- 2 000 000,-- 0,-- 

CF -1 605 643,-- 3 161 496,-- 3 711 739,-- 2 382 020,-- 5 226 247,-- 

odpisy 598 663,-- 1 047 469,-- 1 039 969,-- 953 969,-- 1 173 969,-- 

Základ daně 2 083 194,-- 2 114 027,-- 2 671 770,-- 3 428 051,-- 4 052 278,-- 

Daň (15%) 312 465,-- 317 100,-- 400 755,-- 514 200,-- 607 830,-- 

Základní sleva  24 840,-- 24 840,-- 24 840,-- 24 840,-- 24 840,-- 

daň.zvýhodnění  26 808,-- 26 808,-- 26 808,-- 26 808,-- 26 808,-- 

daň po slevách 260 817,-- 265 452,-- 349 107,-- 462 552,-- 556 182,-- 

soc. pojištění  304 147,-- 308 649,-- 362 791,-- 362 791,-- 362 791,-- 

zdrav.pojištění 140 616,-- 142 697,-- 180 345,-- 231 394,-- 273 529,-- 

„čistý zisk“ 1 377 614,-- 1 397 229,-- 1 779 527,-- 2 371 314,-- 2 859 776,-- 

 

4.7.5 Pesimistická varianta 

Příjmy v pesimistické variantě předpokládají pokles o 30 %. Výdaje v prvním roce 

odpovídají reálné variantě a v dalších letech pokles pouze o 10 % oproti reálné variantě.  

V oblasti autopůjčovny jsou výdaje nastaveny tak, ţe k jejich poklesu i při nepříznivém 

vývoji dojít nemůţe. Výdaje týkající se autopůjčovny zůstanou stejné. Výhodou je 

dobře fungující podnikání v oblasti autoopravny, která je schopna v případě neúspěchu 

nebo dočasného výpadku zájmu o sluţby autopůjčovny tento výpadek utáhnout. Nemělo 

by samozřejmě dojít k tomu, aby autoopravny dotovala celý provoz autopůjčovny po 

delší dobu (v řádu let). I v této pesimistické variantě, ale počítáme s investicí za čtyři 

roky, která bude nevyhnutelná z hlediska obnovení autoparku. Ale dá se předpokládat, 

ţe pouţívaná vozidla, která uţ nebudou vyhovovat pro půjčování, se dají odprodat.   
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Tabulka 15: Pesimistická varianta 

předpokládaných příjmů, výdajů a „čistého zisku“¨ (Kč) 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Příjmy 3 180 197,-- 3 713 535,-- 4 338 135,-- 5 069 938,-- 5 927 728,-- 

Výdaje 1 452 400,-- 1 514 636,-- 1 752 578,-- 2 008 090,-- 2 254 363,-- 

investice 4 287 500,-- 0,-- 0,-- 2 000 000,-- 0,-- 

CF -2 559 703,-- 2 198 899,-- 2 585 557,-- 1 061 848,-- 3 673 365,-- 

odpisy 598 663,-- 1 047 469,-- 1 039 969,-- 953 969,-- 1 173 969,-- 

Základ daně 1 129 134,-- 1 151 430,-- 1 545 588,-- 2 107 879,-- 2 499 396,-- 

Daň (15%) 169 365,-- 172 710,-- 231 825,-- 316 170,-- 374 895,-- 

Základní sleva  24 840,-- 24 840,-- 24 840,-- 24 840,-- 24 840,-- 

daň.zvýhodnění  26 808,-- 26 808,-- 26 808,-- 26 808,-- 26 808,-- 

daň po slevách 117 717,-- 121 062,-- 180 177,-- 264 522,-- 323 247,-- 

soc. pojištění  164 854,-- 168 109,-- 225 666,-- 307 751,-- 362 791,-- 

zdrav.pojištění 76 217,-- 77 722,-- 104 328,-- 142 282,-- 168 710,-- 

„čistý zisk“ 770 346,-- 784 537,-- 1 035 417,-- 1 393 324,-- 1 645 188,--- 

 

4.7.5 Hodnocení investic 

 

Výpočet nákladů na vlastní kapitál 

 

rf – bezrizikový výnos   2,43 % (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), 

β – trţní riziko    0,8501 (dle Damodarana) 

(rm – rf) – riziková přiráţka   5,66 % (dle Damoradana)  

re – náklady na vlastní kapitál  7,24 % 

 

Výpočet současné hodnoty budoucích příjmů 

Vzhledem k tomu, ţe nebudeme vyuţívat cizí zdroje, bude se hodnota WACC  rovnat 

hodnotě re. 
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Tabulka 16: Pesimistická varianta  

předpokládaných příjmů a výdajů autopůjčovny (Kč) 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

příjmy 2 054 044,-- 2 362 150,-- 2 716 473,-- 3 123 945,-- 3 592 536,-- 

výdaje 265 000,-- 300 500,-- 327 500,-- 403 000,-- 403 000,-- 

CF 1 789 044,-- 2 061 650,-- 2 388 973,-- 2 720 945,-- 3 189 536,-- 

 

 

 

Tabulka 17: Reálná varianta 

předpokládaných příjmů a výdajů autopůjčovny (Kč) 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

příjmy 2 670 257,-- 3 070 796,-- 3 531 415,-- 4 061 128,-- 4 670 297,-- 

výdaje 265 000,-- 300 500,-- 327 500,-- 403 000,-- 403 000,-- 

CF 2 405 257,-- 2 770 296,-- 3 203 915,-- 3 658 128,-- 4 267 297,-- 

 

 

 

Tabulka 18: Optimistická varianta  

předpokládaných příjmů a výdajů autopůjčovny (Kč) 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

příjmy 3 204 308,-- 3 684 956,-- 4 237 698,-- 4 873 353,-- 4 670 297,-- 

výdaje 265 000,-- 360 600,-- 393 000,-- 483 600,-- 483 600,-- 

CF 2 405 257,-- 2 770 296,-- 3 844 698,-- 4 389 753,-- 4 186 697,-- 
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Tabulka 19: Současná hodnota budoucích příjmů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

ROK pesimistická varianta reálná varianta optimistická varianta 

cash flow diskontovaná cash flow diskontovaná cash flow diskontovaná 

1 -2 498456 -2 329 780 -1 882 243 -1 755 169 -1 348 192 -1 257 173 

2 2 061 650 1 922 464 2 770 296 2 583 267 3 324 356 3 099 922 

3 2 388 973 2 227 688 3 203 915 2 987 612 3 844 698 3 585 134 

4 2 720 945 2 537 248 3 658 128 3 411 160 4 389 753 4 093 391 

5 3 189 536 2 974 204 4 267 297 3 979 203 4 186 697 3 904 044 

CELKEM 7 862 648 7 331 824 12 017 393 11 206 073 14 397 312 13 425 319 

 

Tabulka 20: Hodnocení investice pomocí dynamických metod 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

METODA Přijatelná 

hodnota 

Varianta 

pesimistická reálná optimistická 

NPV (Kč) NPV ≥0 3 044 324 6 918 573 9 137 819 

IRR ( %) IRR ≥0 13,93 28,46 37,92 

index ziskovosti (PI) PI ≥0 1,71 2,61 3,13 

doba návratnosti 5 let 2 roky a 9 měsíců 1 rok 9 měsíců 1 rok 6 měsíců 

 

Z tabulky číslo 20 vyplývá, ţe investice do tohoto projektu je přijatelná i v případě 

pesimistické varianty. Doba návratnosti je v pesimistické variantě 2 roky a 9 měsíců, při 

obnově vozového parku za tři aţ čtyři roky je sice hraniční, celková doba ţivotnosti je 

sice dle odpisové skupiny  5 let, ale v případě, ţe by byly automobily hodně vyuţívány, 

bylo by uţ po čtyřech letech nutné začít obnovovat vozový parka a odprodávat starší 

vozidla. V reálné variantě je doba návratnosti necelé 2 roky, coţ je přijatelné.  

Pokud by se příjmy a výdaje blíţily reálné variantě, provozovna by měla velkou šanci 

udrţet se na trhu a dál se rozvíjet a rozšiřovat. Je však nutné nepodceňovat ţádná rizika 

a nutnost přijmout zaměstnance se pravděpodobně podnikatel nevyhne. Je důleţité 

zůstat v kontaktu se zákazníky a drţet se individuálního přístupu a udrţovat kvalitu 

poskytovaných sluţeb.  
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4.8 Organizační plán 

 

Podnikání jako OSVČ na základě ţivnostenského oprávnění, sám, bez zaměstnanců. 

Administrativu a účetnictví mu povede manţelka jako spolupracující osoba dle § 13  

Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění .  

Pokud by došlo k přijímání zaměstnanců, v čele by stál podnikatel a po získání důvěry, 

by začal udělovat větší pravomoci.  

Pokud by byla zaloţena nějaká forma kapitálové společnosti, jednatelem a společníkem 

s nadpolovičním podílem by byl podnikatel, který by byl současně zaměstnancem, a 

druhým jednatelem by byla manţelka. Pod jejich vedením by pracovali další 

zaměstnanci.  

 

4.9 Hodnocení rizik 

 

Podrobnější analýza, zhodnocení a eliminace rizik byla popsána v kapitole 3.  

V současné době je největším rizikem v podnikání druhotná platební neschopnost. 

Tomu se budeme snaţit vyhnout zjišťování finanční situace klientů, novým klientům 

dávat niţší dobu splatnosti a být v tomto směru velice obezřetní.  

Dalším problémem je velice často se měnící legislativa v České republice. Neustálé 

sledování měněných zákonů týkajících se ţivnostenského podnikání.  

Dalším rizikem, ale moţná pro podnikatele i z části výhodou, je neustále se prohlubující 

ekonomická krize. Kterou můţe vyuţít nabídkou niţších cen a „přetaţení“ zákazníka od 

konkurence.  

 

Také je potřeba se neustále proškolovat v oboru, na trhu se vyskytují kaţdý rok nové 

modely.  

"Není hanbou čestný neúspěch, ale strach z neúspěchu. " 

Henry Ford            
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4.10 Časový harmonogram 

 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o zavedenou, dobře fungující provozovnu, není potřeba 

zajišťovat ani nový ţivnostenský list ani jiné úkony vůči státním institucím. Je moţné se 

plně věnovat získání zákazníků, výběru dodavatelů a zajištění smluv. 

 

Graf 6: Časový harmonogram projektu 

Zdroj (práce autora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leden-květen 
2014 

•Zpracování projektu 

•Oslovení potencionálních zákazníků 

červen-srpen 
2014 

•oslovení potenciálních dodavatelů (autorizované servisy i osvědčené autobazary) 

•oslovení právníka - připrava kvalitních smluv na půjčování automobilů 

•oslovení finančního poradce - nabídka pojištění na vozidla a ošetření jejich půjčování 

září 2014 

•příprava a vyklizení prostor pro parkování 

•oslovení vybraných dodavatelů, příprava smluv 

•uzavření smlouv  

říjen 2014 

•nákup automobilů a přistavení na místo provozovny 

•uzavření první smlouvy,... 
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5 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo vypracování podnikatelského plánu na rozšíření 

provozovny, zabývající se opravami automobilů koncernu Volkswagen, o podnikání 

v oblasti půjčování osobních automobilů koncernu Volkswagen. Základními 

poskytovanými sluţbami by bylo zapůjčení automobilu jako náhradního vozidla po 

dobu opravy, dále krátkodobé i dlouhodobé pronájmy osobních automobilů pro 

společnosti, ale i jednotlivce a doplňkovou sluţbou zapůjčení kabrioletu na víkendové 

projíţďky, na svatby apod..  

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou - analytickou a 

návrhovou – část. 

Ve stěţejní, návrhové, části této diplomové práce je popsán návrh podnikatelského 

záměru. Začíná exekutivním souhrnem a představením dosavadní činnosti podnikatele, 

jeho cíle a strategie, jimiţ jsou jako u kaţdého podnikatele bezproblémový úspěšný 

chod, spokojení zákazníci a zisk. Analýza prostředí je zúţena jen na analýzu trhu 

prodeje osobních automobilů, ze které jednoznačně vyplývá, ţe zaměření se na značku 

vozidel ŠKODA a s tím související další vozidla koncernu Volkswagen, jsou výborným 

řešením, neboť jejich oblíbenost a spolehlivost zaručuje vysoký počet potenciálních 

zákazníků. Podnikatel investici hradí ze svých dosavadních příjmů (dosavadního zisku), 

tudíţ jeho hlavním zdrojem financování jsou vlastní prostředky, další obrovskou 

výhodou jsou vlastní prostory, z kterých nemusí platit nájem. Dobré vztahy s klíčovými 

zákazníky jsou zajištěny především individuálním a spolehlivým přístupem a co se týká 

dobrých vtahů s dodavateli – ty jsou zajištěny především výbornou platební morálkou 

ze strany podnikatele. Klíčovými aktivitami je zajištění kompletního servisu automobilů 

koncernu Volkswagen, především vozů ŠKODA a krátkodobý, dlouhodobý i 

příleţitostný pronájem vozidel koncernu Volkswagen. Jednou z nejdůleţitějších částí je 

finanční plán, který je sestaven ve třech variantách – optimistické, reálné a pesimistické. 

Na základě sestavení těchto variant byla vyhodnocena investice do tohoto projektu. 

I  v případě pesimistické varianty je investice přijatelná. Doba návratnosti je 

v pesimistické variantě 2 roky a 9 měsíců, při obnově vozového parku za tři aţ čtyři 

roky je sice hraniční, celková doba ţivotnosti je sice dle odpisové skupiny  5 let, ale 

v případě, ţe by byly automobily hodně vyuţívány, bylo by uţ po čtyřech letech nutné 

začít obnovovat vozový parka a odprodávat starší vozidla. Návratnost investice 
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dosaţená za necelé dva roky, jak vychází v reálné variantě, je více neţ uspokojivé. 

Vezmeme-li v úvahu ještě příjmy z autoservisu, bude podnikatel moci rozšířit o další 

vozidla uţ po dvou letech a získat tím další zákazníky.  Ostatní vypočtené hodnoty jsou 

pozitivní v kaţdé variantě a investice má předpoklady k úspěšné realizaci v praxi.  

Pokud by se příjmy a výdaje blíţily reálné variantě, provozovna by měla velkou šanci 

udrţet se na trhu a dál se rozvíjet a rozšiřovat. Je však nutné nepodceňovat ţádná rizika 

a nutnost přijmout zaměstnance se pravděpodobně podnikatel nevyhne. Je důleţité 

zůstat v kontaktu se zákazníky a drţet se individuálního přístupu a udrţovat kvalitu 

poskytovaných sluţeb.  

Další kapitola se zabývá riziky, která jsou podrobněji popsána v analytické části této 

práce. Hlavním rizikem shledáváme druhotnou platební neschopnost, ztrátu dobrého 

jména a vstup nové konkurence. Tyhle rizika s sebou nese kaţdý obor v podnikání a 

nelze, neţ se s nimi poprat.  

Myslím, ţe tento podnikatelský plán je velice perspektivní a má velkou šanci na úspěch. 

To, ţe podnikatel dokáţe prosperovat ve vybraném oboru podnikání, dokazuje svými 

dosavadními zisky a spokojenými zákazníky, kterých bude po realizaci tohoto 

podnikatelského záměru přibývat.  

"Mít úspěch znamená mít vizi, mít myšlení zítřka, vidět do budoucnosti." 

Jan Moulis (Capital Partners)  
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