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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského záměru pro založení 

společnosti s ručením omezeným, která bude působit v Jihomoravském kraji. Hlavním 

předmětem podnikání této společnosti je správa počítačových sítí a poskytování 

komplexních služeb spojených s touto podnikatelskou činností jako jsou IT poradenství, 

prodej HW a SW, webdesign a webhosting, vše se zaměřením na malé a střední 

podniky.    

 

Abstract 

This thesis is focused on creation of the business plan for establishing a limited liability 

company that will operate in the South Moravian Region. Main subject of enterprise of 

the company is computer network administration and provide complete services related 

to such business activities such as IT consulting, hardware and software sales, web 

design and hosting, all with a focus on small and medium companies. 
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1 Úvod 

Na počátku každého podnikání ať už se jedná o sebezkušenějšího podnikatele či 

začátečníka v oboru, by měl být vytvořen podnikatelský záměr, který nám zhodnotí 

budoucí životaschopnost daného podnikání. V českém prostředí se v předešlých letech 

na tento dokument často zapomínalo a mnozí ho dokonce i dnes považují za zbytečnou 

ztrátu času před počátkem činnosti. Čeští podnikatelé naštěstí pod vlivem zahraničních 

trendů a také díky podporám podnikání z Evropských fondů začínají tyto důležité 

dokumenty vypracovávat a tím také upřesňují svou představu o budoucím vývoji 

podnikání.  

V podnikatelském záměru je přesně popsáno, jak si majitel společnosti představuje 

vývoj a cíle svého podnikání a jakým způsobem těchto cílů chce dosáhnout. Součásti 

podnikatelského plánu jsou analýzy vnějšího i vnitřního prostředí podniku, popis 

podniku, současný stav v oblasti budoucího podnikání, marketingový plán a jednou z 

nejdůležitější části tohoto dokumentu je finanční plán. Tento dokument je mnohdy 

stěžejní pro rozhodnutí případných budoucích investorů či bankovních institucí, u 

kterých si chcete zažádat o půjčku pro své podnikání. Nutno podotknout, že se nejedná 

o dokument, který je jednou vypracován a pak se několik let nemění, tento dokument je 

často potřeba upravovat podle aktuálního stavu podnikání. Jedná se o představu 

podnikatele, podloženou fakty v době vypracování, která se může vyvíjet v tom lepším 

případě mnohem rychleji, tedy v kratším časovém období než je plánováno, nebo v tom 

nejhorším případě bude muset podnikatel tuto činnost dokonce ukončit.   

Společnost, pro kterou je tento podnikatelský záměr vypracován, bude založena 

zkušeným IT specialistou, který v oblasti správy počítačových sítí a technologií působí 

již několik let a za tuto dobu získal, několik certifikátů, které zvyšují a podkládají jeho 

kvalifikaci.  

V dnešní době se rozšiřuje outsourcing IT služeb, kterým se tato společnost bude hlavně 

zabývat a to díky i stálému snižování nákladů společností. Tento trend odstartovala 

ekonomická krize v roce 2009, kdy společnosti museli najít způsob, jak ušetřit náklady 

spojené s činností a tím udržet krok s konkurencí a tehdy přišel čas na zapojení 

externích dodavatelů – outsourcing služeb jako jsou ty naše. 
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Společnost OsPe Consulting s.r.o. se sídlem v Brně, bude své služby nabízet především 

v geografické oblasti Jižní Moravy, hlavním předmětem podnikání této společnosti je 

správa počítačových sítí a poskytování komplexních služeb spojených s touto 

podnikatelskou činností jako jsou IT poradenství, prodej HW a SW, web design a 

webhosting, vše se zaměřením na malé a střední podniky.    

Motto společnosti je „Profesionální služby za lidové ceny“ a tímto sloganem je dána i 

firemní strategie. Naše společnost poskytuje kvalitní služby na té nejvyšší možné úrovni 

za ceny dostupné všem.  
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2 Vymezení problému a cíle práce 

Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru pro založení 

společnosti s ručením omezeným. Hlavním předmětem podnikání této společnosti je 

návrh a správa počítačových sítí, poradenská činnost v oblasti informačních technologií 

a realizace takto navržených řešení. Předpokladem tohoto podnikatelského plánu pro 

společnost OsPe Consulting je fakt, že bude vycházet z realistických předpokladů a 

bude uskutečnitelný v praxi. Také by měl být přehledný pro případné investory či pro 

získání dotací z různých programů pro podporu podnikání. Pro dosažení těchto cílů je 

potřeba splnit určité dílčí cíle práce. 

Geografický trh kam hodlá společnost OsPe Consulting vstoupit je region Jižní Moravy, 

kde je dobré podnikatelské prostředí o čem svědčí i rostoucí počet společností v Brně i 

blízkém okolí. Tyto nové podnikatelské subjekty jsou potencionálními klienty pro naši 

společnost zabývající se správou a návrhem počítačových sítí.  

První z těchto dílčích cílů je vytvoření teoretické základy pro následující zpracování 

práce. Zde jsou popsány definice podnikatele a právních forem podnikání, teoretický 

popis podnikatelského plánu a k němu navazujících analýz a plánování. 

Další z dílčích cílů práce je analýza současného stavu, kde je popsán aktuální stav 

podnikatelského prostředí z vnějšího pohledu pomocí Porterovy a SLEPT analýzy, se 

zaměřením na jihomoravský kraj. Poslední analýzou zaměřující se na vnitřní prostředí 

společnosti je SWOT analýza. Takto získané informace poslouží k budoucímu rozvoji 

firmy. 

Poslední, ale nejdůležitější částí práce je samostatné vypracování praktického 

podnikatelského plánu, který slouží k získání ucelených informací o společnosti, 

poskytne marketingový plán a předpokládaný finanční vývoj. Finanční plán je 

nejdůležitější částí podnikatelského záměru a proto se musí opírat o pravdivé a ověřené 

informace z předchozích částí práce.  

Přínos práce vidím jednak v teoretické rovině, ale také v praktickém využití práce pro 

danou společnost. Jsou zde totiž shrnuty nejdůležitější teoretické poznatky, čerpané z 

odborné literatury a jiných zdrojů, týkající se dané problematiky. Praktický přínos práce 
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spočívá v tom, že pomůže k rozhodnutí, zda je daný záměr životaschopný a je efektivní 

ho zrealizovat. 

2.1 Metody práce 

Při zpracování této diplomové práce byly použity různé metody obecného výzkumu, při 

kterém se používají myšlenkové postupy, příkladem je indukce, dedukce, syntéza a 

analýza. 

Indukcí, tedy zobecňováním se z provedených analýz tvoří úsudky, na základě kterých 

jsou vypracovány závěry. Konkrétně v naší práci se jedná o analýzu vnějších faktorů – 

Porterovu analýzu, ve které zjišťujeme, jak nás dané faktory mohou ovlivnit. 

Dedukcí, tedy z obecných předpokladů či zákonitostí odvozujeme individuální poznatky 

potřebné pro naši konkrétní situaci. Této metody bylo často využíváno při získávání 

informací ze zdrojů, jako jsou zákony, literatura či obecně dostupné data na internetu. 

Konkrétním příkladem je prognóza ekonomické situace ze stránek ČNB, nebo 

statistické údaje o geografickém regionu Jižní Moravy ze stránek Českého statistického 

úřadu a mnohé další.  

Další metodou, která byla v práci použita je analýza, která byla převážně použita na 

analýzy interních a externích faktorů ovlivňujících společnost. Názorným příkladem je 

Porterova analýza, SWOT analýza či marketingový mix, kde zjišťujeme jak je naše 

marketingová politika nastavena vůči zákazníkům. V analýze hledáme souvislosti a poté 

ze zjištěných informací tvoříme závěry. 

Syntézou jsou zpracovány strukturované modely společnosti, tedy z jednotlivých 

součástí tvoříme jeden celek. Touto metodou byly zpracovány například tabulky 

s přehledem příjmů a výdajů společnosti, kde základem byli jednotlivé finanční 

položky.  
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3 Teoretická východiska práce 

V této kapitole je popsána teoretická základna pro vypracování praktické části 

podnikatelského plánu.  Počátek je věnován definici podnikatele a podnikání dle 

obecného i právního hlediska, dále je zde popsána problematika právního rozdělení 

společností. Kapitola je zakončena přehledem a popisem vnějších a vnitřních analýz 

společnosti. Neméně podstatnou částí této kapitoly je teoretický souhrn plánů a 

plánování v rámci podniku. 

 

3.1 Definice podnikatele a právní charakteristika podnikání 

Dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku § 2 se podnikáním rozumí soustavná 

činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost 

za účelem dosažení zisku. 

Abychom správně definovali, kdo je podnikatel, tak dle stejného zákona je 

podnikatelem: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu. 

K provozování společnosti či živnostenské činnosti je potřeba mít místo podnikání, 

které je pro podnikání fyzické osoby adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné 

zákonem upravené evidenci. Podnikatel je povinen zapisovat do obchodního rejstříku 

své skutečné místo podnikání. Sídlem organizační složky podniku se rozumí adresa 

jejího umístění. 
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Podnikem dle § 5 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku se rozumí: 

a) Soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku 

náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží 

k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. 

b) Věc hromadná, na jejíž právní poměry se používají ustanovení o věcech 

v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů 

vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného 

duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku.  

Toto jsou základní právní definice podnikání, podnikatele a podniku. Tedy 

nejdůležitějších pojmů pro založení podniku.  

3.2 Právní formy podnikání  

Podnikatelem může být fyzická nebo právnická osoba.  

Fyzická osoba dle zákona o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., se stává 

podnikatelem na základě živnostenského či koncesního oprávnění a obecně platí, že za 

závazky vztahující se k jeho podnikání ručí celým svým majetkem.  

Právnické osoby nejčastěji zakládají společnosti za účelem podnikatelské činnosti. 

V obecné rovině o právnických osobách pojednává občanský zákoník – právnickou 

osobou je každý subjekt, který má práva a povinnosti a není fyzickou osobou. Většinou 

jsou to obchodní společnosti a družstva, které musí ze zákona dodržet dané povinnosti 

při zakládání a způsob nesení odpovědnosti společníků za závazky společnosti.  

3.2.1 Živnostenské podnikání 

Abyste mohli provozovat živnost, tak musíte dle zákona o živnostenském podnikání 

(č.455/1991 Sb), splnit všeobecně dané podmínky, které jsou následující. Minimální 

věk osoby je 18let a musí být způsobilá k právním úkonům, zároveň musí doložit svou 

bezúhonnost – výpis z trestního rejstříku, musí doložit doklad, že nemá žádné daňové 

nedoplatky ani na sociálním a zdravotním pojištění a případně doložit doklad o 

vlastnictví či jiném právu.   
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Druhy živnostenských činností se dělí na živnosti ohlašovací - řemeslné, vázané, volné 

a živnosti koncesované. 

K volné činnosti nejsou požadovány žádné speciální kriteria, krom všeobecných 

pravidel. K provozování řemeslné činnosti je zapotřebí mít určitou odbornou 

způsobilost, většinou se jedná o vyučení v oboru či určitá doba praxe v oboru. Vázanou 

činnost může provozovat osoba odborně způsobilá, ale každá odborná způsobilost je 

k jednotlivým činnostem přesně definovaná zákonem.  

Koncesované činnosti jsou z hlediska zákona kontrolovány nejpřísněji. K provozování 

koncesované živnosti je zapotřebí mít koncesní listinu, kterou vydává příslušné 

ministerstvo. Příkladem koncesované živnosti může být silniční motorová doprava 

osobní i nákladní, pohřebnictví či provozování cestovní kanceláře nebo střelnice.  

3.2.2 Obchodní společnosti 

Dle obchodního zákoníku, zákona č. 513/1991 Sb. Hlavy 1, mohou být právní formy 

obchodních společností následující: 

Akciová společnost  - a. s. 

Akciové společnosti jsou v České republice největší obchodní společnosti, pro které 

platí nejpřísnější kriteria, co se týče zakládání. Nejnižší počet zakladatelů je stanoven na 

2 fyzické osoby nebo jedna právnická osoba, maximální počet společníků není 

stanoven. Minimální základní kapitál je 2 000 000 Kč bez veřejné nabídky akcii a 

20 000 000 Kč s veřejnou nabídkou. Orgány společnosti jsou - valná hromada, 

 statutární orgán - představenstvo, dozorčí rada, další dle stanov. Zakladatelským 

dokumentem je zakladatelská smlouva nebo ustavující valná hromada či listina ve 

formě notářského zápisu. Akcionáři za závazky společnosti neručí, ale je zde povinen 

vytvářet rezervní fond ze zisku společnosti, výše je určena podle stanov, ale nejméně 

však 20% z čistého zisku, ale maximálně 10% z hodnoty základního kapitálu. 

Společnost s ručením omezeným - s. r. o. 

Společnosti s ručením omezeným, zkráceně „s.r.o.“ či „spol. s r.o.“ jsou v České 

republice nejčastější typy obchodních společností. Tuto společnost může založit buď 

jedna fyzická, nebo jedna právnická osoba a maximálním počtem společníků 

stanovených na 50. Minimální základní kapitál je 200 000 Kč a při vzniku musí být 
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splaceno minimálně 30% z každého vkladu, ale celkem nejméně 100 000 Kč. Zbytek 

musí být splacen do 5 let od vzniku. Za závazky společnosti ručí společníci společně a 

nerozdílně do výše svých nesplacených vkladů, které jsou zapsány v OR. 

Zakladatelským dokumentem je společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve 

formě notářského zápisu. Povinně se vytváří rezervní fond ze zisku, výše je uvedena ve 

společenské smlouvě, minimálně však 10% ze zisku.  

Veřejná obchodní společnost – v. o. s. 

Veřejná obchodní společnost je nejjednodušší typ osobní obchodní společnosti, kde 

společníci ručí celým svým majetkem za závazky společnosti. Zakladatelem můžou být 

2 fyzické osoby nebo 2 právnické osoby či kombinace, ale vždy nejméně 2 osoby. 

Minimální výše základního vkladu není stanovena, jelikož společníci ručí celým svým 

majetkem. Zakladatelským dokumentem je písemná společenská smlouva  s úředně 

ověřenými podpisy společníků. Rezervní fond se ze zákona nevytváří, ale je možno 

jinak stanovit ve společenské smlouvě. 

Komanditní společnost – k. s. 

Posledním typem obchodní společnosti je komanditní společnost, je to druhý typ osobní 

obchodní společnosti. Zakladatelem jsou minimálně 2 osoby a ty se rozlišují na 

komanditisty, kteří ručí za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů a 

komplementáře, kteří ručí celým svým majetkem (i osobním). Minimální výše 

základního kapitálu je 5000 Kč, ale nezapisuje se do OR. Statutárním orgánem jsou 

komplementáři. Zakladatelský dokument je písemná společenská smlouva  s úředně 

ověřenými podpisy společníků. Rezervní fond se ze zákona nevytváří, ale je možno 

jinak stanovit ve společenské smlouvě. 

3.3 Podnikatelský plán 
Pro některé podnikatele je podnikatelský plán jen nepotřebný kus papíru, který zbytečně 

zdržuje od práce. Pro zbytek podnikatelů je to dokument, který shromažďuje podstatné 

informace o podniku, ať už se jedná o současnou situaci či plánování budoucnosti. 

Tento dokument slouží nejen pro majitele společnosti, ale také pro manažery, vedoucí 

pracovníky a v neposlední řadě pro potencionální investory. Umožňuje porovnávat 

reálnou situaci podniku s předpokládaným vývojem v daném čase a zhodnotit tak, zda 
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se shoduje či nikoliv a co je příčinou této změny, jestli je pozitivní nebo negativní. 

Popisuje produkty společnosti, finanční zdroje, tržní příležitosti, ale i konkurenci a cíle 

společnosti. Podnikatelský plán je tedy průkazným materiálem o tom, že společnost ví, 

čeho a jak chce dosáhnout. Obecnou strukturu podnikatelského plánu popisuje Koráb (1 

stránky 36-39) následovně: 

Titulní strana  

Podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu, uvedeny kontaktní údaje 

společnosti. 

Exekutivní souhrn 

Zpracovává se až po celkovém dokončení plánu, je to souhrn toho nejpodstatnějšího. 

Analýza trhu 

V této části jsou prováděny všechny analýzy, ať už externího okolí či vnitřních faktorů 

ovlivňujících společnost. 

Popis podniku 

Zde se uvádí podrobný popis podniku, je důležité, aby potenciální investor si dokázal 

představit jak je veliká společnost. Měl by obsahovat pouze doložitelná fakta, která se 

týkají jeho založení, úspěchů, strategie a cíle. 

Obchodní plán 

Tato pasáž zachycuje celý obchodní proces. Obsahuje informace o nákupu zboží a 

služeb, skladovacích prostorech, atd.   

Marketingový plán 

Tato část objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby distribuovány, 

oceňovány a propagovány. Marketingový plán bývá pro investory považován za 

nejdůležitější součást podnikatelského plánu. 

Organizační plán 

Zde je popsána forma vlastnictví nového podniku, organizační struktura společnosti, 

vzdělání pracovníků a jejich hierarchické postavení. 

Hodnocení rizik 

V této části je potřeba popsat největší rizika, které mohou vyplynout z reakce 

konkurence, ze slabých stránek, výroby, technologického vývoje, atd. Tato rizika je 

nutno analyzovat a poté sestavit strategii pro omezení či potlačení projevu rizika 

Finanční plán 
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Důležitou součástí podnikatelského plánu je finanční plán, ve kterém je zobrazeno, jak 

společnost nakládá s kapitálem a zdrojem tohoto kapitálu. 

Přílohy 

Zde jsou uvedeny informativní materiály, které nelze začlenit do samotného textu 

podnikatelského plánu. Na tyto přílohy by se mělo v textu odkazovat. 

3.3.1 Plánování 

Plánování obecně se pojí s podnikáním ve všech jeho stádiích. Je potřebné při začátcích 

podnikání, tj. při rozjezdu podniku, v průběhu reálného života podniku i při poklesu 

(pádu) nebo prodeji podniku. Je obecně známo ze zkušeností západních tržních 

ekonomik, a to platí pro podniky všech velikostí, že úspěšné podniky používají 

plánování na různých úrovních a používají též různé druhy plánů. (1 str. 9) 

Plánovací proces 

Plánovacím procesem se dosáhne potřebného plánu, ať už se jedná o jakékoli odvětví 

podniku. Tento proces se sestává ze tří stupňů (1 str. 10): 

1. Porozumění, kde jsme. 

2. Rozhodnutí, kam chceme jít. 

3. Plánování, jak se tam dostaneme. 

Porozumění znamená, zjistit vše a poznat firmu, produkty, příležitosti a hrozby. 

Musíme porozumět službám či výrobkům, které společnost prodává, porovnat je 

s konkurencí a zjistit, zda jsou lepší či horší a tím porozumět jak nás vnímá zákazník. 

Takto získané informace můžeme použít třeba pro přesnější segmentaci zákazníků a 

jejich spokojenosti. Při porozumění vlastní společnosti zjistíme vše o silných a slabých 

stránkách, příležitostech pro budoucí rozvoj či hrozbách, kterým budeme muset čelit. 

Rozhodnutí předpokládá určitou vizi budoucího vývoje, tedy stanovení si cílů, kterých 

se společnost, ale i vy budete držet. Tento cíl by měl být dle zásady SMART, tedy 

specifikovatelný, měřitelný, akceptovatelný, reálný a časově ohraničený. 

Plánování je vytvoření strategie jak dosáhneme námi zvolených cílů. Tedy stanovíme 

způsob jak koordinovat činnosti jednotlivých oblastí – marketingu, procesů, lidí a 

financí. Do plánování patří vytvoření marketingového plánu - tedy rozpracování 
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marketingového mixu, a zároveň vytvoření finančního plánu – rozpočtu, 

předpokládaného obratu, zisku a hotovosti, tím porozumíme potřebným zdrojům 

k dosažení plánu. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3.2 Analýza okolí podniku 

Co se týče analýzy podniku pro danou oblast v podnikatelském plánu, ale i v reálném 

fungování podniku, se nejčastěji používají analýzy vnějšího a vnitřního okolí podniku.  

Zdroje těchto analýz můžou být získány z primárního či sekundárního výzkumu. U nás 

kvalitní zdroje pro získání dat k analýzám, představuje Český statistický úřad, 

Osobní cíle podnikatele 

Mise, vize,  
Cíle podniku 

Analýza zákazníků 
Tržní segmentace 

Marketingová 
strategie 

Marketingový mix: 

• Produkt 
• Price 
• Promotion 
• Place 

Marketingový plán 

Operační potřeby: 

• Finanční plán 
• Tok hotovosti (CF) 
• Analýza bodu zvratu (BEA) 
• Předpověď fondů 

Vnější hodnocení: 

• Výzkum trhu 
• Hodnocení 

okolního prostředí 
> Příležitosti 
> Hrozby 

• Analýza SLEPT 
 

Vnitřní hodnocení: 

• Analýza podniku 
• Podnikové 

schopnosti  
> Síly 
> Slabosti 

Zpětná vazba: 

Strategie s plány musí 
být modifikovány 
z důvodů omezení 
zdrojů 

Obr. 1: Schéma plánovacího procesu (1 str. 12) 
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ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo financí, ČNB a další instituce, které se 

zabývají problematikou ekonomiky a výzkumu. Nejznámější analýzy vnějšího a 

vnitřního prostředí podniku jsou: Porterova analýza 5 konkurenčních sil, SLEPT 

analýza, SWOT, další se používají např. PEST analýza (podobná SLEPT), BCG matice 

apod.  

3.3.2.1 Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

Porterova analýza konkurenčních sil je jedena z několika metod jak získat přehled o 

konkurenčním prostředí a vnějších vlivech, které působí na společnost. Tento model 

zobrazuje konkrétní tlaky a rivalitu na trhu v základních oblastech, které jsou 

dodavatelé, odběratelé, substituty produktů, rivalita stávajících firem v odvětví a riziko 

vstupu nových firem do daného odvětví. To jsou základní všeobecně známé oblasti 

Porterovy analýzy, v nedávné době se ale objevila šestá oblast podle Martyna Richarda 

Jonese, kterou je také vláda, potažmo veřejnost. 

Zikmund (2) popisuje tyto oblasti následovně:  

Konkurenční rivalita 

První Porterovou silou je konkurenční rivalita. Při analýze této síly je třeba podívat se 

na to, jak velké jsou na daném trhu konkurenční tlaky, kolik nás vlastně bude stát, aby 

se o našich produktech někdo dozvěděl, jak moc budeme schopni v praxi rozvinout a 

využít naše konkurenční výhody, jakou má daný trh dynamiku a jestli vůbec budeme 

schopni s konkurencí držet krok. 

Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

Další Porterovou silou je hrozba vstupu nových konkurentů na trh. Ta je obzvláště 

důležitá v nových, progresivně se rozvíjejících oborech, kde není zcela znám objem trhu 

jako celku anebo kde objem trhu rychle roste. Součástí analýzy této síly by přitom měly 

být i klasické mikroekonomické otázky jako jsou bariéry vstupu na trh, náklady spojené 

s případným ukončením podnikání nebo třeba infrastrukturní otázky (např. vstup 

nových hráčů na železnici byl v ČR donedávna bez vlastních kolejí prakticky nemožný), 

otázky regulace (např. státem garantované monopoly), atd. 
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Hrozba vzniku substitutů 

Třetí silou z kategorie konkurenčního prostředí je hrozba vzniku substitutů. Substituty 

se v tomto případě myslí cokoliv, co nějakým způsobem nahradí zákazníkovi službu 

nebo produkt, který poskytujete zrovna vy. Nemusí to rozhodně být dokonalý substitut 

jako rohlík a houska, ba dokonce to z pohledu Porterovy analýzy nemusí být substitut 

vůbec. V češtině se u této síly totiž setkáte i s trochu trefnějším překladem – hrozba 

vzniku náhražek. Při analýze této síly proto padají otázky, jako jakou věrnost vykazují 

zákazníci značce nebo určitému typu produktu, jak moc náchylní jsou k hledání 

substitutů a potažmo jak moc jsou spokojeni se současnou situací. 

Síla kupujících 

Silou kupujících se myslí zejména jejich vyjednávací síla o ceně, a to ať už ta přímá, 

kdy skutečně dojde k licitaci se zákazníkem, anebo ta nepřímá, kdy zákazník prostě 

může začít odebírat míň zboží nebo služeb anebo může odejít jinam. Přitom zejména 

síla kupujících je od vzniku krize velice důležitým faktorem, který se nevyplatí 

podceňovat ani tehdy, kdy se zaměřujete čistě na retailové produkty. V oblasti síly 

kupujících je tak třeba se ptát na to, nakolik je váš produkt unikátní, nakolik a v jakém 

množství jsou na trhu dostupné jeho substituty, nakolik jsou zákazníci informováni o 

konkurenčních nabídkách u nás ale i v zahraničí. 

Síla dodavatelů 

Poslední silou, která podle Portera výrazně ovlivňuje vaše podnikání, je síla dodavatelů. 

Ta je v některých odvětvích jako je např. potravinářství takřka nulová a v některých 

jako je třeba strojírenství nebo elektronika může být tou silou největší, tedy z pohledu 

vlivu na složení a cenu vašich produktů. Síla dodavatelů je přirozeně tím vyšší, čím jste 

na nich závislejší. Na přetřes tak přijdou otázky jako je technologická závislost na 

konkrétních dodavatelích, přítomnost alternativních dodavatelů u nás i v zahraničí, míra 

konkurence mezi dodavateli v dané oblasti, atd. 
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V grafickém znázornění by to vypadalo takto, včetně 6. síly: 

 
Obr. 2: Porterova analýza (2) 

3.3.2.2 SLEPT analýza  

Tato metoda bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. Umožňuje 

vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých oblastí podle 

těchto faktorů: 

• Social – sociální faktory 

• Legal – legislativní a právní hledisko 

• Economic – ekonomické hledisko 

• Policy – politický faktor 

• Technology – technologické hledisko 

Někdy se v této analýze vypouští legislativní hledisko a poté se analýza bere jako PEST, 

tedy faktory jsou až na zmiňované legislativní hledisko identické, jen pořadí se zde 

mění. 

 

SLEPT/PEST analýza představuje komplexní pohled na prostředí státu, regionu, kraje 

či obce, které není stabilní a mění se. V rámci analýzy se nemapuje pouze současná 

situace, ale pozornost se věnuje zejména otázkám, jak se toto prostředí bude či může do 

budoucna vyvíjet, jaké změny v okolí můžeme předpokládat. Je založena na zkoumání 



 

23 
 

sociálních, legislativních, ekonomických, ale i ekologických, politických a 

technologických faktorů. (3) 

Sociální faktory 

• Demografické charakteristiky – např. velikost a věková struktura populace 

• Makroekonomické charakteristiky trhu práce  - např. míra příjmů, nezaměstnanost 

• Sociálně-kulturní aspekty – životní úroveň, rovnoprávnost, populační preference 

• Dostupnost pracovní síly, pracovní zvyklost – diversita pracovní, dostupnost 

kvalifikované pracovní síly, atd. 

 

Legislativní faktory 

• Existence a funkčnost podstatných zákonných norem – obchodní právo, daňové 

zákony, legislativní omezení, právní úprava pracovních podmínek, atd. 

• Nehotová legislativa 

• Další faktory – funkčnost soudů, autorské právo, vymahatelnost práva 

Ekonomické faktory 

• Základní hodnocení makroekonomické situace – inflace, úroková míra, měnová 

stabilita, výše HDP, rozpočtový deficit, atd. 

• Přístup k finančním zdrojům – bankovní systém, dostupnost úvěrů, náklady na 

půjčky 

• Daňové faktory – výše a vývoj daňových sazeb, cla a daňová zatížení 

 

Politické faktory  

• Hodnocení politické stability – forma a stabilita vlády, politická strana u moci, 

existence a vliv politických osobností, klíčové orgány a úřady 

• Politicko-ekonomické faktory – vztah ke státnímu průmyslu, postoj vůči privátním 

a zahraničním investicím, postoj k privátnímu sektoru 

• Hodnocení externích vztahů  - zahraniční politika, regionální nestabilita… 

• Politický vliv různých skupin 
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Technologické faktory 

• Podpora vlády v oblasti výzkumu 

• Výše výdajů na vědu a výzkum 

• Nové vynálezy a objevy 

• Rychlost realizace nových technologií 

• Obecná technologická úroveň 

• Nové technologické aktivity 

 

 

3.3.2.3 SWOT analýza 

Nejčastějším nástrojem analýzy je právě SWOT analýza, tedy technika strategické 

analýzy, založená na zvažování vnitřních faktorů společnosti – její silné a slabé stránky, 

a faktorů prostředí – příležitostí a hrozeb. 

Zkratka SWOT je odvozena od začátečních písmen z anglických výrazů pro tyto 4 

oblasti analýzy: 

Strenghts – Silné stránky společnosti 

Weaknesses – Slabé stránky společnosti 

Opportunities – Příležitost pro společnost 

Threats – Hrozby pro společnost 

 

Za silné a slabé stránky jsou považovány interní faktory společnosti, které ovlivňují 

chod procesů ve firmě. Tyto faktory můžeme sami nějak ovlivnit, např. svými 

manažerskými schopnostmi, školením zaměstnanců, atd. 

Hrozby a příležitosti jsou považovány za externí vlivy okolí na společnost, které 

nedokáže sama o sobě nijak ovlivnit. Jen na tyto změny může podnik reagovat či se jim 

přizpůsobit, např. legislativa, trh práce, atd. 
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Silné stránky společnosti mohou být například (4): 

• unikátní nebo jinak odlišné produkty a služby,  

• jedinečné know-how, good will, patenty, technologie, obchodní značka, reputace,  

• výrobní procesy a postupy poskytující konkurenční výhodu,  

• nákladová výhoda (vyplývající například z efektivních dodavatelských procesů, 

just-in-time, apod.),  

• speciální marketingové analýzy,  

• exkluzivní přístup k informačním zdrojům,  

• umístění podniku, 

• finanční síla a zdraví firmy,  

• míra její diverzifikace či naopak specializace. 

Slabé stránky společnosti mohou být (4): 

• nedostatečná diferenciace produktů a služeb v závislosti na konkurenci, 

• špatná kvalita produktů a služeb, 

• vysoké náklady, nízká produktivita, nedostatečná efektivita a výkonnost výroby, 

• slabá reputace a obchodní značka, 

• neodpovídající marketingová strategie a customer relationship management 

(CRM), 

• omezený přístup k distribučním kanálům. 

Příležitosti společnosti mohou být (4): 

• rozvoj a využití nových trhů a mezinárodní expanze (Čína), 

• rozvoj a využití nových distribučních cest (internet), 

• oslovení nových zákaznických segmentů, 

• odstranění mezinárodních obchodních bariér (například otevření trhu v Iráku), 

• vývoj nových produktů a odvětví (iPod, MP3 přehrávače), 

• strategické aliance, fúze, akvizice, joint venture, venture capital, strategické 

partnerství, 

• outsourcing podnikových procesů (outsourcing účetnictví, lidských zdrojů, atd.). 
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Hrozby pro společnost mohou být (4): 

• konkurence na trhu, 

• změna či fáze životního cyklu výrobku, služby nebo odvětví (mechanické 

pokladny jsou v dnešní době nahrazeny elektronickými a proto se už téměř ani 

nevyrábí), 

• cenové strategie a války (například odvětví leteckých společností), 

• příchod konkurence na trh s novým řešením, produktem nebo službou, 

• regulace trhu (znárodnění), 

• tržní bariéry (zavedení cla, zvýšení daní). 

Dle těchto faktorů společnost může zvolit strategii, kterou použije v boji s konkurencí. 

Strategie jsou zobrazeny v následujícím obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Popis podniku 

V této části podnikatelského plánu je ve stručné, ale výstižné a konkrétní formě 

popsáno, čeho chceme podnikatelským záměrem dosáhnout a na čem náš podnik stojí. 
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vizi podniku, pak ji zveřejníme v úvodní části této kapitoly a doplníme o popis 

dlouhodobého strategického cíle společnosti. 

Věcným východiskem části popisující naše budoucí podnikání je kvalitní představení 

našich produktů a služeb, jejichž prostřednictvím se bude chtít náš podnik na trhu 

prosadit a tím zajistit své výnosy a zisk. Představení produktů a služeb by mělo0 být 

detailně popsáno tak, aby bylo jasně zřetelné, proč by zrovna naše produkty měli být pro 

tento zajímavé a konkurenceschopné. Dále bychom zde měli nastínit produktový vývoj, 

tedy jak dále hodláme rozšiřovat nabídku produktů. Můžeme zde popsat, jak si 

představujeme chod celého podniku pomocí sekvencí aktivit. Jasně bychom měli 

popsat, jak hodláme vést účetnictví (případně kým) našeho podniku, zda budeme plátci 

DPH a jaké pojištění budeme realizovat. S těmito aktivitami úzce souvisí organizační 

struktura společnosti, měli bychom popsat, jak bude podnik strukturovaný a prezentovat 

manažerský tým. Tito lidé budou řídit náš podnik a tedy realizovat podnikatelský plán. 

Podle charakteru podnikání, bychom měli stanovit zaměstnaneckou politiku, tedy jaké 

lidi a s jakou kvalifikaci budeme zaměstnávat. V příloze můžeme přesně definovat 

popisy pracovních pozic, ke kterým doplníme kompetence, povinnosti a kvalifikace.  

Do části organizace podnikání spadá také popis podnikové infrastruktury, provozovny, 

strojního a přístrojového vybavení, počítačové infrastruktury a softwarového vybavení, 

autoparku apod. V rámci popisu organizace bychom také měli uvést kontaktní údaje 

provozovny. Důležitým údajem v této části dokumentu jsou informace o prostorách či 

nemovitostech, které budeme v rámci svého podnikání využívat. Zdali budeme tyto 

prostory pronajímat nebo je vlastníme.  

Je však nezbytně důležité v podnikatelském plánu prezentovat popis variant scénářů 

řešení situací, které mohou nastat, reakce na hrozby, využití silných stránek a 

příležitostí. K tomu nám poslouží zpracování nejhoršího a nejlepšího scénáře vývoje 

podniku. Tímto sami sebe připravíme na včasnou a přitom promyšlenou reakci při 

negativním vývoji našeho plánu a potencionálním investorům dokážeme naši 

„podnikatelskou profesionalitu“. (1 str. 77) 
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3.3.4 Organizační plán 

Organizační plán nám dává odpovědi na otázky, jaké znalosti a dovednosti budeme 

potřebovat pro podnikání, jak kvalifikovaný personál bude zapotřebí, rozdělení 

organizační struktury a jak je zajištěn tok informací ve firmě. 

Jde především o část plánu, kde bude popsáno, jak je podnikání strukturováno, jaké 

vnitřní zdroje budou k dispozici (především personální) pro realizaci plánu a jakým 

způsobem jsou tyto zdroje organizovány a využívány. V souvislosti se zdroji je také 

nutno uvést, jak jsou provázány se strukturou podniku a podnikání, případně jaké zdroje 

bude potřeba doplnit. Součástí popisu organizace podniku by mělo být přehledové 

schéma základní organizační struktury podniku. Úroveň a detailnost této struktury se 

bude odvíjet od rozsáhlosti podniku a počtu zaměstnanců. Zatímco u malého podniku 

stačí přehledovou strukturu vyjádřit v podobě oddělení či útvarů, tak u velké společnosti 

s více strategickými obchodními jednotkami a tedy i trhy, bude celková hierarchie řízení 

zobrazena „pouze“ ve formě například organizace a řízení těchto obchodních jednotek. 

Obecně platí, že dobře udělaný a výstižný obrázek vydá za tisíc slov. Popis organizace 

by měl především externímu čtenáři jednoznačně dokumentovat, že náš podnik je 

organizován efektivně, tedy že zdroje jsou optimálně rozloženy a využívány mezi 

všechny pracovníky. (1 str. 103) 

3.3.5 Marketingový plán 

Tento plán je vlastně strategickým plánem podniku, který naznačuje, jakým způsobem 

se hodlá podnik prosadit na trhu proti konkurenci. Dobrý marketingový plán definuje 

způsob komunikace s existujícími zákazníky a způsob získávání nových zákazníků. 

Zároveň umožňuje určit různé typy zákazníků, na které byste se měli zaměřit, možnosti 

kontaktování těchto zákazníků a proces sledování výsledků, podle kterého zjistíte 

postupy zvyšující prodej. Firemní marketingové plány se mohou lišit jeden od druhého 

– podle typu firmy, její velikosti, oblasti, ve které podniká, nebo podle toho, v jaké fázi 

vývoje se firma nachází. Dobrý marketing uskutečňovaný v kterémkoli typu firmy může 

vést k aktivitám, které pomůžou podnikateli dosáhnout nejvyšší možný objem prodeje v 

souvislosti s vynaloženými zdroji a nejvyšší zisk. 



 

29 
 

Marketingový plán se dá rozdělit na dvě základní části, první je analýza trhu a tou 

druhou je tzv. marketingový mix. 

Analýza trhu  

V této části marketingového plánu by společnost měla zmapovat trh, na který se chce 

zaměřit. Tato analýza může obsahovat externí a interní zaměření na trh. Pod pojmem 

externí analýza trhu se myslí analýza jednotlivých trhů, zákazníka, konkurence, 

distribuce a makroprostředí. Za interní analýzu můžeme považovat rozbor tržní pozice, 

marketingové strategie, finanční analýzu a zmapování silných a slabých stránek 

společnosti. 

Další částí podkapitoly analýza trhu je segmentace trhu. Zde bychom měli zjistit, kdo 

jsou naší zákazníci, co potřebují a čím se náš produkt odlišuje od konkurence. Na 

základně těchto informací, společnost zvolí marketingové postupy a nástroje pro 

podporu prodeje výrobků. 

Marketingový mix 

Nejčastějším analytickým a syntetickým nástrojem marketingové politiky společnosti je 

marketingový mix 4P. Jde o provázaný pohled na produktovou (product), cenovou 

(price), propagační (promotion) a distribuční (place) politiku.  

Přesnější definice všech 4P marketingového mixu je následující (5): 

Produkt - označuje nejen samotný výrobek nebo službu, ale také sortiment, kvalitu, 

design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby a další faktory, které z pohledu 

spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání. 

Cena - je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje i slevy, 

termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru. 

Místo - uvádí, kde a jak se bude produkt prodáván, včetně distribučních cest, 

dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. 

Propagace - říká, jak se spotřebitelé o produktu dozvědí (od přímého prodeje přes 

public relations, reklamu a podporu prodeje). 
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Marketingový mix - 4C (6) je alternativou k marketingovému mixu - 4P. Zatímco 4P 

je marketingovým mixem z pohledu firmy, 4C je mixem z pohledu zákazníka. 

Jednotlivá písmena „C“ znamenají: 

• Customer solution - řešení potřeb zákazníka (odpovídá Product ze 4P) 

• Customer cost - náklady vzniklé zákazníkovi ((odpovídá Price ze 4P) 

• Convenience - dostupnost řešení (odpovídá Place ze 4P) 

• Communication - komunikace (odpovídá Promotion ze 4P) 

Hlavní myšlenkou mixu 4C je začít při tvorbě marketingové strategie nejprve přemýšlet 

o „C“ z pohledu zákazníka a pak teprve o „P“ z pohledu firmy 

Marketingový mix – 4S (7) Tento model marketingového mixu vypracoval Efthymios 

Constantinides jako rámec pro řízení marketingových aktivit realizovaných 

prostřednictvím internetu. Jednotlivá „S“ znamenají: 

• Scope (strategie) - zahrnuje strategické činnosti - provázání internetových aktivit 

organizace s její marketingovou strategií, analýzu trhu, stanovení cílů a úkolů stránek 
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Obr. 4 Marketingový mix (8) 
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organizace, vymezení potenciálních zákazníků a analýzu jejich kupního chování na 

webu. 

• Site (stránky) - webové stránky jsou dnes často hlavním způsobem komunikace 

(často i prodeje) mezi organizací a jejími zákazníky, pro návrh úspěšných stránek 

je  tedy klíčové zjistit: 

• Jaká jsou očekávání zákazníka vůči stránkám? 

• Proč by měl chtít stránky používat? 

• Proč by se měl chtít  na stránky vracet? 

• Synergy (synergie) - jde o zajištění synergie tří klíčových komponent: 

• Integrace Front Office - propojení internetových aktivit s ostatními marketingovými 

aktivitami organizace (jednotnou formu komunikace, identické symboly, loga, jednotný 

branding). 

• Integrace Back Office - provázání internetových aktivit s ostatními procesy uvnitř 

organizace a se související IT infrastrukturou a službami. 

• Integrace s externími partnery - propojení stránek organizace se stránkami a IT 

službami třetích stran. 

• System (systémy) - zahrnuje správu a provoz veškerého technologického zázemí 

webových stránek (hardware, software, síťová infrastruktura a související IT služby - 

administrace webových stránek, platební systém, sledování návštěvnosti webu) 

 

3.3.6 Finanční plán 

Dle Režňákové (1 str. 127) sestavení finančního plánu, který promítá podnikatelský 

záměr do peněžních toků je završením tvorby podnikatelského plánu. Je to spojovací 

článek mezi představami vlastníků a managementu s realitou. Ověřuje reálnost záměru, 

případně přesvědčuje investora o jeho výnosnosti budoucí investice. Vypracování 

finančního plánu vyžaduje schopnost modelovat možné varianty budoucího vývoje. Je 

vhodné sestavit model finančního plánu v tabulkovém editoru a s jeho pomocí 

jednoduše propočítat jakoukoli změnu při vývoji finančních toků.  

http://managementmania.com/index.php/component/content/article/40-ostatni/375-branding
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Finance podniku vystupují jako integrující prvek systému podnikového řízení, v kterém 

se komplexně projevují všechny stránky činnosti podniku. Všechny činnosti podniku 

(založení, výdaje, nákup, výroba, prodej, …) se projeví v pohybu peněžních prostředků 

a je hodnocena s ohledem na kriteria efektivnosti podnikání.  

Souhrn všech věcí, peněžních prostředků a práv, které patří podnikateli a slouží 

k podnikání, představuje majetek podniku. Spotřebu a nabytí tohoto majetku je každý 

podnikatel povinen evidovat, tj. vést účetní evidenci. 

Přehled o majetku podniku, jeho struktuře, ale i finančních zdrojích, ze kterých byl 

pořízen, je obsahem rozvahy. Další účetní doklady jsou výkaz zisku a ztrát, ve kterém 

se evidují výnosy a náklady podniku, a přehled o peněžních tocích - cashflow.  

Rozvaha poskytuje statický pohled na majetek podniku (aktiva) a zdroje jejich 

financování (pasiva). Jelikož žádná firma nemůže vlastnit více majetku, než má zdrojů, 

tak musí platit bilanční rovnost.  

 

AKTIVA CELKEM (A+B+C+D) PASIVA CELKEM (A+B+C) 

A Pohledávky za upsaný vlastní kapitál A Vlastní kapitál 

B Stálá aktiva A.I. Základní kapitál 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.II. Kapitálové fondy 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy tvořené ze zisku 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 

  A.V. Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 

C Oběžná aktiva B Cizí zdroje 

C.I. Zásoby B.I. Rezervy 

C.II. Dlouhodobé pohledávky B.II. Dlouhodobé závazky 

C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky 

C.IV. Finanční majetek B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 

D Ostatní aktiva C Ostatní pasiva 

Tabulka 1: Rozvaha ve zkráceném rozsahu (1 str. 128) 
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3.3.6.1 Finanční plánování 

Finanční plán je jednou z nejdůležitějších a nejnáročnějších dílčích plánů podniku. 

Vyplývá to ze skutečnosti, že finanční plán je kvalitativním vyjádřením všech 

podnikatelských aktivit zaměřených na provoz a růst podniku. Finanční plán nemá jen 

pasivní roli sumarizace výstupů dílčích plánů, ale i aktivně na ně působí, a tím na celý 

reprodukční proces podniku. 

Finanční plán podniku vychází z podnikové strategie a konkretizuje ji na zvolený 

časový horizont. Podle délky časového horizontu, na který se plán sestavuje, se může 

jednat o strategický dlouhodobý nebo operativní krátkodobý finanční plán. (1 str. 141) 

3.3.6.2 Dlouhodobý finanční plán 

Tento plán se sestavuje na období delší než 1 rok, zpravidla na období 3-5let. Stanovuje 

souhrnné cílové ukazatele, na které je třeba se zaměřit v daném období. Strategický 

finanční plán by měl dávat odpovědi na otázky strategického charakteru, jako např.: 

• V jaké výši lze počítat s tvorbou vlastních zdrojů 

• Jakým způsobem se vytvořené zdroje rozdělí a jaké budou platby za využívání 

vlastních zdrojů financování? 

• S jakou výší zdrojů může podnik počítat k reinvestování? 

• Jaká má být dlouhodobá úroveň vypůjčování zdrojů financování, tj. zadlužení? 

• Které investiční záměry budou realizovány? Jaká je požadovaná minimální 

návratnost? 

Vypracování finančního plánu předchází důkladná strategická finanční analýza podniku 

a jeho okolí. Účelem této analýzy je posouzení plánu z hlediska dosažitelnosti, zajištění 

potřebných zdroj a prevence rizik. Finanční analýze musí být podroben i finanční plán. 

Touto analýzou zjistíme, zdali je finanční plán schopný dosáhnout definovaných cílů.  

• Obsahem strategického finančního plánu musí být: 

• Definování cílů pro zvolený časový horizont 

• Stanovení finančních politik 

• Prognóza vývoje prodeje 

• Plán investiční činnosti (kapitálové plánování) 
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• Plán dlouhodobého financování 

Hlavním úkolem dlouhodobého finančního plánu je rozložení finančních činnosti na 

kratší období a jeho pravidelná aktualizace na základě změn v okolí podniku. Bez těchto 

aktualizací by se tento plán stal formálním neaktuálním dokumentem. (1 str. 142) 

3.3.6.3 Krátkodobý finanční plán 

Tento plán se sestavuje v kratším než ročním období a je sestavován s velkou mírou 

detailnosti. Dále se rozpracovává formou rozpočtů pro jednotlivé úseky činnosti. 

Vzhledem k tomu, že finanční výsledky podniku jsou zřejmě viditelné v účetních 

výkazech, jsou nejvhodnější formou plánu „pro forma“ výkazy. Výstupem finančního 

plánu v ročním časovém období je: 

• Plán výnosů, nákladů a tvorby zisku 

• Plánová rozvaha a plán peněžních toků 

• Plán rozdělení zisku 

• Plán externího financování 

V období kratším než je rok, je základem finančního plánu přehled o peněžních tocích, 

tj. příjmů a výdajů. 

Plánové výkazy není potřebné detailně sestavovat, tak jako jsou účetní výkazy, ty 

mohou být vypracovány ve zkrácené formě. Platí to zejména o plánu nákladů a výnosů, 

který může být pro potřeby řízení členěn v provozní části mnohem podrobněji. 

V plánové rozvaze se promítají důsledky investování, tvorby a získávání finančních 

zdrojů jako i jejich splácení, je sestavována v návaznosti na plán nákladů a výnosů a 

plán rozdělení zisku. (1 str. 143) 

3.3.7 Analýza rizik 

Každý podnikatelský plán, ať už je sestavený sebelíp a založený na precizních 

analýzách nese určitou míru rizika, tedy že reálné výsledky se budou lišit od těch 

očekávaných. Proto nedílnou součástí každého podnikatelského plánu je analýza rizika, 

která se snaží předcházet negativním důsledkům možného vývoje konkrétních 

rizikových faktorů. Obecně platí, čím detailněji je analýza provedena, tím bezpečnější je 
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plánování budoucího vývoje podniku a použitelnosti plánu jako skutečného 

manažerského nástroje. 

4 klíčové kroky řízení rizika (1 stránky 89-92): 

• Identifikace rizikových faktorů – tedy důsledné promyšlení možných negativních 

vlivů. 

• Kvantifikace rizik - s využitím vhodných metod nebo selského rozumu provést 

kvantifikování, číselné ohodnocení rizika, tj. například odhadnutí pravděpodobnosti 

výskytu nechtěného faktoru a odvození možných důsledků. 

• Plánování krizových scénářů – promyšlení strategii, plánů, postupů a procedur v 

podniku v případě projevení se rizika a jeho negativního důsledku. Součástí scénářů 

by měla být i jednoduchá finanční analýza dopadů rizika na podniku.  

• Monitoring a řízení – je součástí implementace, tedy prováděcí fáze plánu či 

záměru. Představuje průběžnou a trvalou kontrolu a sledování s rizikem 

souvisejících faktorů, tedy většinou externích neočekávaných vlivů. Poté se 

rozhoduje o spouštění a řízení jednotlivých kroku, potažmo strategií vztahující se 

k riziku.  

4 Analýza současného stavu 

V současné době je zmiňované podnikání v oblasti IT služeb plánováno pro budoucí 

činnosti v tomto segmentu. Hlavní náplní této firmy bude správa sítí malých a středně 

velkých firem, samozřejmostí je kompletní servis a poradenství v poskytování IT služeb 

– webhosting, web design, email hosting, servis PC a mnohé další. Hlavní trh pro tuto 

společnost co se týče správy počítačových sítí je Jižní Morava, s centrem v Brně, web 

design a webhosting provozuje pro celou ČR.   

Prozatímní činnost před samotným založením společnosti vede k získávání kontaktů a 

potencionálních budoucích klientů pro společnost OsPe Consulting. Budování základny 

klientů je velmi důležité pro budoucí rozvoj společnosti a k celkové životaschopnosti 

plánu.  OsPe Consulting si zakládá na budování dobrého jména a vztahů s klienty. 

Hlavní motto společnosti je „profesionální služby za lidové ceny“ o kvalitě služeb 
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vypovídají dobré reference současných klientů budoucího majitele, a certifikáty, které 

do současné doby získal, např. AVG Technologies CZ nebo Microsoft Certificate of 

Excellence.  

4.1 Charakteristika trhu  

Jak už bylo zmíněno cílovým geografickým trhem pro společnost OsPe Consulting 

s.r.o. je Jižní Morava se zaměřením na malé a středně velké podniky. Hlavními klienty 

jsou společnosti, pro které se v současné době nevyplatí zaměstnávat vlastního IT 

specialistu  - správce sítí, ale potřebují kvalitní a spolehlivé IT služby za dobré ceny.  

Obecně trh s IT technologiemi každým rokem roste, každá společnost, která chce udržet 

krok s konkurencí, musí inovovat svou počítačovou vybavenost kanceláří, ať už se 

jedná o softwarovou či hardwarovou stránku věci. Dvojnásobně to platí o službách 

týkajících se chodu těchto počítačů, serverů či terminálů – např. společnost, která 

v dnešní době nezálohuje data a stalo by se jí, že přijde o své důležité informace o 

klientech, zásobách či jiných věcech – tak je to pro ni doslova zničující. Každá 

společnost v dnešní době má nějaký ten počítač či podnikovou síť, tak trh se službami 

týkající se správy těchto IT technologií a infrastruktury je opravdu velký a s rostoucím 

počtem společností a na českém trhu je potenciál růstu přiměřeně velký.   

Vývoj a strukturu ekonomických subjektů v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2010 dle 

Českého statistického úřadu je zobrazena v následujících tabulkách a grafech (8) :  

 

 
Graf 1: Vývoj počtu jednotek v registru ekonomických subjektů Jihomoravského kraje 
(8) 
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Tabulka 2: Ekonomické subjekty v okresech Jihomoravského kraje (stav k 31. 12. 
2010) (8) 

 

 
Graf 2: Statistické jednotky typu podnik podle převažující činnosti CZ-NACE (8) 

V Jihomoravském kraji bylo k 31. 12. 2010 evidováno 283 202 ekonomických 

subjektů, meziroční růst se zvýšil o 8013 jednotek, tedy o 2,9%. Relativní nárůst počtu 

jednotek byl mezi kraji 4. nejvyšší.  
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Podnikání, které je předmětem činnosti naší společnosti zařazujeme do kategorie 

informační a komunikační činnosti, tedy v grafu č. 2 zaujímá 2,7%. Ostatní činnosti 

zobrazené na grafu jsou potenciálními klienty pro naši společnost.   

Pro naši společnost bude stěžejní dosáhnout předpokládané tržby za poskytované IT 

služby, tedy počet klientů se bude odvíjet od získaných společností na správu 

podnikových sítí. Předpoklad je během prvního roku získat 10 společností na správu – 

průměrně 6000,- za společnost, tedy na konci prvního roku dosáhnout tržeb za tyto 

služby ve výši 60 000,-. Pro další roky získání zákazníků dle požadovaných odhadů 

tržeb, počet získaných společností na správu sítí za 4 roky činnosti je odhadován na 30-

35, v průběžném vývoji se naše společnost bude zaměřovat na výnosnější podniky, aby 

bylo dosaženo průměrného měsíčního příjmu ze správy sítí cca 10 000,-/společnost. 

Hlavní zákazníky tvoří malé a střední podniky, které se nevyplatí zaměstnávat vlastního 

správce sítě a současně jsou ochotny za správu měsíčně vynaložit 3 000 – 25 000,-, dle 

tohoto finančního ohodnocení jim bude ve smlouvě přiřazen počet servisních hodin 

v měsíčním paušálu a cena za další činnosti.   

4.2 Porterova analýza 

V Porterově analýze je popsáno vliv 5 konkurenčních sil vůči naší společnosti – a to 

jsou vyjednávací síla kupujících, dodavatelů, hrozba vzniku substitutů, hrozba vstupů 

konkurentů na trh a konkurenční rivalita. Hlavním produktem k porovnávání je použita 

služba správa a návrh počítačových sítí podniku.  

První sílou, která je zde popsána, je vyjednávací síla kupujících: 

Jelikož se jedná o službu, která je pro každého zákazníka jiná, je vyjednávací síla 

klienta individuální a ceny jsou smluvní, ceny za servisní hodinu jsou dané či 

nasmlouvané v podepisovaných smlouvách. Hlavní motto společnosti je „Profesionální 

služby za lidové ceny“ tedy o cenách se dá vyjednávat. Hlavním faktorem pro určení 

ceny pro zákazníka je počet stanic, které bude IT specialista spravovat, rozsáhlost a 

technologické řešení sítě. Společnost OsPe Consulting poskytuje kompletní řešení pro 

technologické zařízení různě velkých společností a to s vysokou kvalifikací a 

rozsáhlými zkušenostmi svých pracovníků. 
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Další sílou, která je zde popsána, je vyjednávající síla dodavatelů: 

Vyjednávací síla dodavatelů je brána z hlediska jejich síly vůči naší společnosti 

vzhledem k tlaku na cenu. V dnešní době je trh s IT technologiemi tak zaplněn, že 

dodavatelé sami musí snižovat ceny výpočetní techniky a SW, aby mohli vůči ostatním 

konkurovat a tím získat nové klienty.  

Naše možnost vůči dodavatelům jak tlačit na cenu je maximalizovat odběr zboží a tím si 

vylepšit svou pozici vůči distributorské společnosti. V dnešní době spousta firem 

zabývajících se distribucí výpočetní techniky rozlišuje své klienty na zlaté, stříbrné a 

bronzové partnery – dle jejich ročního odběru techniky.  Naším cílem je dosáhnout 

nejvyšší příčky během 3-4 let. Nutno podotknout, že každá distributorská společnost má 

jinak nastaveny cenové úrovně co se týče odběrů. Příkladem může být rozlišení dle 

odběrů na 1000000,- / 5000000,- / 10000000,- (Bronzová/ Stříbrná / Zlatá). 

Důležitou sílou v Porterově analýze je hrozba vzniků substitutů: 

V oblasti jako jsou IT technologie a správa těchto zařízení je velmi důležité držet krok 

v získávání znalostí a nabízet nové technologie klientům. Moderní technologie jdou 

každým rokem ku předu, a kdybychom se „zasekli“ na nějaké staré technologii, tak 

bychom mohli ztratit konkurenční výhodu a ostatní poskytovatelé by nám mohli klienta 

přetáhnout. Největší hrozbou pro naši společnost je fakt, že klient už nebude využívat 

našich externích služeb, ale zaměstná vlastního IT správce sítě.  

Tato hrozba se zvyšuje u každého klienta s velikostí a rozvojem dané společnosti, čím 

větší podnik a rychleji se rozvíjející, tím je větší pravděpodobnost, že radši zaměstná 

vlastního IT správce sítě. Proto naše společnost, aby předcházela této hrozbě, si 

vyhledává společnosti, kde se jim stále nevyplatí zaměstnávat tohoto správce – při 

čistém platu správce sítě 26 000,- měsíčně to pro společnost znamená náklady přibližně 

v hodnotě 47 000,-. Nutno podotknout, že platy v této sféře jsou jedny z nejvyšších 

v ČR dosahující průměru přes 40 000 měsíčně.  

Tedy ideální společnost pro nás je ta, ve které můžeme za správu sítě požadovat 25 000 

- 30 000,- měsíčně a pořád se jí to finančně vyplatí. 
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Důležitým faktorem je také hrozba vstupů nových konkurentů na trh: 

 Co se týče vstupu další konkurentů na stávající trh, tak bohužel bariéry vstupů nejsou 

moc velké. Každý kdo chce podnikat v oblasti správy počítačových sítí a technologii 

musí splnit jen zákonem dané podmínky pro podnikání. Teoretickou bariérou jsou 

zkušenosti a kvalifikace – přece jen kdo by si nechal spravovat podnikovou síť od 

nějakého začátečníka bez zkušeností a riskoval tak ztrátu dat či výpadek 

provozuschopnosti podniku. Finanční kapitál v určité výši, bychom mohli také 

považovat za jednu z bariér vstupu – pro začátek je důležité mít nějakou finanční 

rezervu na pořízení HW a vybavení nebo provoz či pronájem auta. 

Tedy tato hrozba je pro nás asi největším rizikem, jelikož bariéry vstupu nejsou příliš 

velké a velkou roli při rozhodování společností o outsourcingu IT služeb hraje cena, tak 

se naše společnost bude muset přizpůsobit klientům a být o krok napřed co se týče 

poskytování těchto služeb – prioritou nebude snižování ceny, ale poskytování lepších a 

kvalitních služeb. 

 

Poslední silou, kterou popisuje Porterova analýza konkurenčního prostředí je 

konkurenční rivalita: 

Tato síla popisuje všechny tlaky na naši společnost v konkurenčním prostředí. 

V prostředí Jihomoravského kraje mají dle registru ekonomických subjektů k datu 30. 

Března 2011 sídlo 21 společností s ručením omezeným a 69 živnostníků zabývající se 

správou počítačových sítí. Přesnější přehled v následující tabulce:  
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  Společnost s ručením 
omezeným 

OSVČ 

 
CZ-NACE: 620300 620200 620000 620300 

Finanční úřad:   počet subjektů 

Blansko 283 1 9 37 3 
Boskovice 284 0 4 21 4 
Brno I 288 5 187 645 8 
Brno II 289 4 125 383 6 
Brno III 290 5 145 539 7 
Brno IV 291 1 74 272 12 
Brno-venkov 293 0 23 124 10 
Ivančice 294 0 2 13 2 
Tišnov 295 0 2 12 0 
Břeclav 298 2 3 34 4 
Hustopeče 299 0 3 18 2 
Mikulov 300 0 0 11 0 
Hodonín 309 0 5 47 3 
Kyjov 310 0 6 17 3 
Veselí nad Moravou 311 0 3 16 2 
Vyškov 341 0 8 36 2 
Bučovice 342 0 0 4 0 
Slavkov u Brna 343 0 2 14 1 
Znojmo 346 3 10 63 0 
Moravský Krumlov 348 0 0 8 0 

 celkem: 21 611 2314 69 

Tabulka 3: Přehled ekonomických subjektů dle zařazení CZ-NACE - 
JIHOMORAVSKÝ KRAJ (9) 

620000 Činnosti v oblasti informačních technologií 

620200 Poradenství v oblasti informačních technologií 

620300 Správa počítačového vybavení 

V tabulce vidíme, že v Jihomoravském kraji má sídlo pouze 21 společností s ručením 

omezeným v našem oboru podnikání, tedy je zde místo pro další společnost, která se 

bude zabývat správou počítačových sítí a poskytováním komplexního poradenství 

v oblasti IT technologii. Jelikož naše společnost chce během několika let dosáhnout 

celkového počtu klientů v rozmezí 30 – 35 společností, tak vzhledem k velikosti trhu, 

který je vyobrazen v Tabulce 2. to nebude problém – rizikem je fakt, že o finančně 

výnosnější společnosti bude na tomto trhu boj. Hlavní výhodou společnosti OsPe 
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Consulting je rychlá reakce na vzniklé problémy a velká pružnost v řešení pro daného 

klienta.   

4.3 SLEPT analýza 

Zde je popsána analýza SLEPT, tedy faktory, které mohou působit na budoucí vývoj 

naší společnosti.  

První hledisko je sociální: 

Dle ČSÚ (10) bylo v jihomoravském kraji k datu 31. 12. 2010 celkem: 

- 1 154 654 obyvatel s rostoucí tendencí 

- průměrná mzda 22 143 Kč, která pořád roste 

- obecná míra nezaměstnanosti 6,9% s klesající tendencí 

- míra registrované nezaměstnanosti 10,32% s poklesem o 0,47% (k 31. 3. 2011) 

- počet ekonomických subjektů 285 025 s růstem o 3% (k 31. 3. 2011) 

Věkové složení populace v ČR dle ČSÚ (11) je zobrazeno v následující tabulce: 

 
Tabulka 4: Obyvatelstvo podle hlavních věkových skupin k 31. 12. 2010 (11) 



 

43 
 

Dostatek kvalifikované pracovní síly zajišťují v Jihomoravském kraji ve všech oborech 

vysoké školy, z těch největších stačí zmínit Vysoké učení technické, Masarykovu 

Univerzitu, Mendelovu univerzitu a v neposlední řadě také Veterinární a 

farmaceutickou univerzitu.  

Hlavní sociální faktory ovlivňující přímo poptávku po našich produktech jsou 

nezaměstnanost, která v náš prospěch klesá. Dalším důležitým faktorem je pro nás počet 

ekonomických subjektů, který v Jihomoravském kraji také roste, nově vznikající 

společnosti potřebují v rámci svého podniku spravovat počítačovou síť a z důvodu 

snižování nákladů je outsourcing těchto služeb velmi dobrou volbou.   

Vývoj průměrné mzdy v JM kraji je také pozitivní v náš prospěch, s rostoucí mzdou, 

jsou do tohoto regionu přitahovány další kvalifikované pracovní síly a my máme 

možnost tak získat kvalitní pracovníky pro naši společnost do budoucna.  

Dalším hlediskem je právní faktor neboli legislativní: 

Veškeré činnosti a vztahy v oblasti podnikání jsou pevně dány v Obchodním zákoníku 

(Zákon č. 513/1991 Sb) a občanském zákoníku (Zákon č. 40/1964 Sb.). Co se týče 

vztahu zaměstnavatele a zaměstnanců, tak tuto problematiku řeší zákoník práce (Zákon 

č. 262/2006 Sb.). 

Povinnosti společností a podnikatelů vzhledem k vedení účetnictví je ustanoveno 

v zákonu o účetnictví (Zákon č. 563/1991 Sb.). 

Jelikož OsPe Consulting je plátce DPH, tak neméně důležitý je pro naši společnost 

zákon o DPH (Zákon č. 235/2004 Sb.). 

Problematikou daní z příjmu fyzických i právnických osob se zabývá zákon o daních 

z příjmu (Zákon č. 586/1992 Sb.). 

V současné době je legislativní hledisko pro naši společnost pozitivně nakloněno. V ČR 

je podporován podnikatelský sektor. Výhodou pro naši firmu jsou také rozsáhlé daňově 

uznatelné náklady. Rizikem pro naši společnost mohou být legislativní změny, které 

chtějí zavést levicově orientované strany – tedy vyšší zdanění právnických osob. 
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Ekonomické hledisko: 

Hrubý domácí produkt za 4. čtvrtletí roku 2010 meziročně vzrostl o 2,6%. Kritickým 

rokem pro Českou republiku byl rok 2009, kdy po ekonomické krizi meziročně poklesl 

HDP o cca 5%.  Prognóza ČNB pro rok 2011 meziročního reálného růstu HDP je 1,5% 

a pro rok 2012 dokonce růst o 2,8%. (12)  

Dle ČSÚ průměrná míra inflace za rok 2010 byla 1,5%, v březnu 2011 míra inflace 

dosahovala 1,7%. Prognóza ČNB pro inflaci 2. čtvrtletí roku 2011 je 2,1% a pro rok 

2012 inflace ve výši 2% (12). 

Bankovní systém české republiky je 2. úrovňový – centrální banka ČNB a obchodní 

banky působící jako podnikatelské subjekty. Tyto obchodní banky mohou poskytovat 

právnickým osobám podnikatelské půjčky. 

Daňové sazby pro rok 2011 byly stanoveny následovně: 

DPH: snížená sazba 10 % a základní 20% 

Daň z příjmu FO a PO: Fyzické osoby 15% a Právnické osoby 19% 

Ekonomická situace v ČR je pro podnikání příznivá, a pokud nepřijde nějaká 

neočekávaná situace, která by mohla vývoj negativně ovlivnit, jako tomu bylo v roce 

2009, tak je růst české ekonomiky na velmi dobré cestě.  

Návrh novely je pouze na sjednocení DPH od roku 2013, o procentuální výši této sazby 

se stále jedná, mohlo by to být například ve výši 17,5% , ale toto sjednocení nijak naší 

společnost neovlivní.   

Politické hledisko: 

Poslední volby do poslanecké sněmovny a parlamentu se konaly v roce 2010 a k moci 

se dostali středo-pravicové strany ODS, TOP 09 a VV. Vládní strany mají v poslanecké 

sněmovně 118 hlasů a tedy stabilní většinu. Premiérem je Petr Nečas z politické strany 

ODS. Vláda se zaměřuje na politiku snížení deficitu státního rozpočtu a potřebné 

reformy v oblasti zdravotnictví a důchodového systému. Vládní strany podporují rozvoj 
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podnikatelského prostředí v ČR a zbytečně nezatěžují podnikatelské subjekty vyššími 

daněmi z příjmu. 

Díky současné většinové a pravicové vládě je politická situace pro naše podnikání 

příznivá. Česká Republika je dobré místo pro podnikání i investory ze zahraničí.   

Zahraniční politika ČR je proevropská – snaží se o udržení harmonie mezi podporou 

lidských práv a demokratizace, zajištěním bezpečnosti a vnější hospodářské politiky. 

„Česká republika musí samozřejmě zajistit i nezbytnou politickou podporu českých 

subjektů v zemích, kde to místní podnikatelské prostředí vyžaduje, tedy zejména na 

nerozvinutých nebo nově se objevujících trzích. Neopomenutelnou součástí české 

zahraniční politiky je i energetická bezpečnost. Bezpečnostní hrozby, jimž v současnosti 

čelíme, jsou převážně nestátní povahy. Za nejvýznamnější z nich považujeme 

organizovaný zločin spojený s nelegální migrací. Stejně jako v případě terorismu jde o 

problém, k jehož řešení je nezbytná úzká spolupráce se sousedními zeměmi, ostatními 

členy EU a zeměmi, v nichž mají tyto hrozby svůj původ.“ (12) 

Technologické faktory: 

Informační technologie se řadí mezi odvětví s velmi rychlým vývojem nových 

technologií. V této oblasti si naše společnost musí udržovat vždy přehled a držet se 

nejnovějších trendů, jinak se může stát, že ostatní konkurenční firmy přetáhnout klienty 

k sobě.  

Vládní výdaje na vědu a výzkum každým rokem rostou, v roce 2011 to je 25,9 mld. Kč, 

tedy o 1,5 mld. Kč více než v roce 2010.  

Díky těmto zvyšujícím se výdajům vlády na výzkum a rozvoj vývoje nových 

technologií, tak v České Republice je dobré prostředí pro firmy zabývající se 

informačními technologiemi. 

„V roce 2009 se na provádění VaV v ČR podílel téměř 60 procenty podnikatelský 

sektor (33,2 miliard korun), 21 procenty vládní sektor (11,8 miliardy korun), 18 

procenty vysokoškolský sektoru (10,1 miliardy korun) a zbylým necelým jedním 

procentem neziskový sektor (0,3 miliardy korun).“ (13)   
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4.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je jedna z nejznámějších metod jak posoudit strategickou pozici 

společnosti. Z vnitřních faktorů ovlivňujících chod společnosti jsou zde popsány silné a 

slabé stránky – tyto faktory může společnost sama ovlivnit. Z těch vnějších faktorů jsou 

zde příležitosti, které by měla firma využít pro budoucí rozvoj, a hrozby, kterým by se 

měla společnost vyvarovat či vytvořit scénář pro snížení dopadu těchto hrozeb na naši 

společnost.  

Silné stránky společnosti: 

- Vysoká kvalifikace pracovníků – dlouhodobé zkušenosti v oblasti správy IT 

technologií 

- Získané certifikáty jako podpora vysoké kvalifikace  

- Komplexnost řešení pro daného klienta – od návrhu řešení po implementaci 

technologií a zaškolení uživatelů 

- Široké portfolio služeb týkajících se IT řešení  

- Flexibilita řešení – individuální přístup 

- Dobré reference současných klientů – výborné vztahy s klienty 

- „Profesionální služby za lidové ceny“ 

- Dobrá znalost Jihomoravského kraje a místních poměrů 

Slabé stránky společnosti: 

- Nová společnost na trhu – slabé výchozí postavení vůči konkurenci 

- Malá propagace společnosti OsPe Consulting – neznalost jména firmy u 

ostatních firem 

- Slabé postavení ve vyjednávání cen HW vůči distributorům – malé obraty při 

odběru komponentů 

- Externí pracovníci pro určité druhy činnosti – programování, tvorba grafického 

designu, atd.  

Příležitosti pro společnost: 

- Využití operačních programů pro podporu podnikaní v ČR- např. Operační 

program podnikání a inovace (období 2007-2013) 
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- Díky ekonomické krizi v roce 2009 se zvětšil prostor pro IT outsourcing – firmy 

se stále snaží ušetřit náklady. 

- Implementace nových technologií – zaškolení pracovníků na tyto technologie 

- Zvyšování kvality ICT ve společnostech – Program pro zvyšování 

konkurenceschopnosti společností 

- Větší propagace společnosti na internetu – levná, cílená a kvalitní forma reklamy 

Hrozby pro společnost: 

- Společnosti upustí od outsourcingu IT služeb a zaměstnají vlastního IT správce 

sítě. 

- Dodavatelé HW a SW přestanou spolupracovat s naší společností – nutnost 

hledání alternativního řešení – dražšího. 

- Klienti včas nebudou plnit své finanční závazky vůči naší společnosti – pozdní 

splácení či nutnost vymáhání těchto finančních částek – vázání vlastního 

kapitálu, který by bylo možné použít pro další rozvoj společnosti.  

- Insolvence zákazníků se přenese na naší společnost – nutnost tvorby finanční 

rezervy. 

- Vstup konkurenční firmy s licencovaným inovativním řešením, které by bylo 

pro společnosti finančně výhodné.  

- Vyšší zdanění příjmu českých společností, změna daňově uznatelných nákladů – 

změna politické situace v ČR 
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5 Vlastní návrh podnikatelského plánu 

Na základě předchozích vnitřních a vnějších analýz je vypracován vlastní návrh 

podnikatelského záměru pro založení společnosti s ručením omezeným působící 

v oblasti IT služeb a s cílovým geografickým trhem Jižní Moravy.    

5.1 Popis společnosti 

Společnost OsPe Consulting má jednoho zakladatele a působí v Jihomoravském kraji 

v oblasti outsourcingu správy počítačových sítí, poradenství a komplexního IT řešení 

pro malé a střední podniky.  

Cílem společnosti je nabídnout svým klientům komplexní řešení pro podnikovou IT 

infrastrukturu. Díky rozsáhlým zkušenostem dokáže OsPe Consulting navrhnout 

optimální řešení pro každého klienta dle individuálního přání a finančních možností. 

Rozsah všech činností začíná návrhem infrastruktury, výběrem a nákupem 

nejvhodnějšího HW a SW, implementací v podniku a zaškolení uživatelů.  

Jako doplněk ke správě počítačových sítí v podniku nabízí možnost propagace 

společností na internetu – od počátečního návrhu firemních stránek, loga, grafiky a 

webhostingem těchto internetových stránek. Samozřejmostí je email hosting na 

vlastních serverech s vysokým zabezpečením a zálohováním.  
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5.1.1 Základní údaje o společnosti 

Název společnosti: OsPe Consulting, s.r.o.  

Logo společnosti: 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti: Brno 

Statutární orgány společnosti: 

Jednatel:    Petr Oslzlý  

     r. č. XXXXXX /XXXX 

     (vklad 200 000 Kč - hotovost) 

Základní kapitál: 200 000 Kč 

Datum vzniku společnosti: 1. 1. 2012 

Kontaktní údaje:  

 Web: www.ospe.cz 

 Tel: +420 731 158 471 

 Email: info@ospe.cz 

Předmět činnosti podnikání: 

- Správa počítačových sítí 

- Činnosti v oblasti informačních technologií 

- Poradenství v oblasti informačních technologií 

- Web Design 

- Web Hosting 

- Prodej hardware a software 

 

 

http://www.ospe.cz/
mailto:info@ospe.cz
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5.2 Vznik a založení společnosti 

Po prostudování z možných variant právní formy podnikání v České republice bude 

společnost OsPe Consulting založena jako společnost s ručením omezeným. Tato forma 

podnikání je z hlediska ručení vybrána jako nejlepší varianta. Základní kapitál je ve výši 

200 000,- a tímto kapitálem ručí společnost za své závazky. Jedná se o společnost, která 

provozuje služby v oblasti IT správy a v prvních letech podnikání bude většinu majetku 

tvořit jen finanční kapitál a drobný investiční majetek.    

Samotné založení společnosti bude probíhat v několika krocích, které budou posléze 

zobrazeny v harmonogramu: 

Příprava dokumentace a podepsání společenské smlouvy u notáře 

Se všemi potřebnými dokumenty sepíše zakladatel u notáře zakladatelskou listinu. 

Společenská smlouva musí obsahovat (§ 110 ObchZ) (14): 

a. firmu a sídlo společnosti, 
b. určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo 

jména a bydliště fyzické osoby, 
c. předmět podnikání (činnosti), 
d. výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a 

lhůty splácení vkladu, 
e. jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 
f. jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 
g. určení správce vkladu, 
h. jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník. 

Složení základního kapitálu 

Peníze musí být složeny na bankovní účet – tedy je nutnost založit speciální účet, se 

kterým posléze bude společnost nakládat. Při vložení jiného než finančního kapitálu je 

nutnost nejprve najít soudního znalce, který takto vkládaný majetek do společnosti 

ocení a poté soud musí uznat.  

Obstarání dokumentů 

Podnikatelé musí mít potvrzení o užívacím právu od pronajímatele prostor, ve kterých 

bude sídlo společnosti, výpisu z katastru nemovitostí k těmto prostorám, aby mohl 
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doložit, že osoba, která souhlas s umístěním sídla vydala, tak mohla učinit, protože je 

vlastníkem nemovitosti. Další dokumenty, které se musí obstarat, jsou výpis z trestního 

rejstříku jednatelů – k prokázání bezúhonnosti. 

Získání živnostenského oprávnění 

Při zakládání právnické osoby, máme povinnost ohlásit živnost živnostenskému úřadu a 

požádat o vydání živnostenských listů. Pokud jsou všechny zákonem dané náležitosti 

splněny, má úřad povinnost do 15 dnů od ohlášení vystavit živnostenský list.  

Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu. 

Návrh na zápis podepisují všichni jednatelé, podpisy musí být úředně ověřeny. 

Jako přílohy se k návrhu přikládají (14): 

• za společnost  

a. společenská smlouva nebo zakladatelská listina, 

b. oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy atp.), 

c. listina osvědčující právní důvod užívání místností, a to výpis z katastru 

nemovitostí ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do 

nichž společnost umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas 

(spolu)vlastníka těchto prostor, nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s 

umístěním sídla a zmocnění tohoto správce. 

d. doklad(y) o splnění vkladové povinnosti (potvrzení správce vkladů/banky, 

posudky znalců, atp.), 

• za každého jednatele  

a. výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (výpis z evidence trestů nebo 

rovnocenný doklad státu, jehož je jednatel občanem, vydaným příslušným 

soudním nebo správním orgánem. Jestliže tento stát příslušný výpis z evidence 

trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, předloží se čestné prohlášení učiněné 

jednatelem před notářem nebo orgánem členského státu Evropské unie, jehož 

je občanem, nebo členského státu Evropské unie posledního pobytu), 

b. čestné prohlášení jednatele, že  
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1. je plně způsobilý k právním úkonům, 

2. splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u 

něho skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák.č. 

455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, 

3. splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku; 

podpis musí být úředně ověřen,  

„Na zápis společnosti do obchodního rejstříku se čeká až půl roku (záleží na 

rejstříkovém soudu). O zapsání společnosti do obchodního rejstříku dostanete od 

rejstříkového soudu Rozhodnutí o zápisu, které je doporučeně zasláno do sídla 

zakládané společnosti. V případě, že toto rozhodnutí pošta vrátí jako nedoručené je stále 

možno ho na rejstříkovém soudu osobně vyzvednout. 

Zápisem do obchodního rejstříku fakticky vzniká společnost s ručením omezením 

a tímto dnem nastává povinnost vést (podvojné) účetnictví.“ (14) 

Registrace na finančním úřadě 

Na příslušném finančním úřadě vyplníme formuláře o registraci plátce k DPH a za pár 

dní si můžeme vyzvednout osvědčení o registraci k daním. 

Pořízení výpisu z živnostenského rejstříku 

Nakonec na živnostenském úřadě si můžeme vyzvednout výpis ze ŽR, kde by mělo být 

automaticky po zapsání společnosti do obchodního rejstříku vyplněno přidělené IČ. 

Obr. 5: Harmonogram pro založení společnosti 
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Přehled činností 

  Činnost Doba 
(dny) 

1. Příprava dokumentace 2 
2. Sepsání společenské smlouvy u notáře, ověřování podpisů a listin 1 

3. Složení základního kapitálu 3 
4. Obstarání dokumentů 7 
5. Ohlášení živností 5 
6. Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, doručení 

usnesení, vzdání se práva odvolání, pořízení výpisu 
30 

7. Uvolnění účtu v bance 1 
8. Registrace na Finančním úřadě 5 
9. Pořízení nového výpisu z živnostenského rejstříku 7 
 celkem počet dní: 61 

Tabulka 5: Přehled činností před založením společnosti 

Celková doba dle harmonogramu pro založení společnosti je 61 dní, tedy 2 měsíce před 

plánovaným založením společnosti by měl budoucí majitel začít s vyřizováním 

potřebných náležitostí. Tato doba je ovšem brána s velkými časovými rezervami.  

5.2.1 Hlavní cíl a dílčí cíle společnosti 

Hlavním cílem tohoto podnikatelského záměru je založit společnost OsPe Consulting 

působící v oblasti IT služeb, která bude konkurenceschopná vůči ostatním firmám 

podnikajícím ve stejném odvětví na Jižní Moravě.   

Tento cíl bude naplněn za předpokladů následujících dílčích cílů: 

- Neustále zvyšovat kvalifikovanou úroveň svých zaměstnanců 

- Vytvářet zisk dostatečně velký na pokrytí nákladů spojeného s podnikáním a 

vytváření finančních prostředků pro budoucí rozvoj společností 

- Udržet si vysokou úroveň služeb a dobré vztahy se zákazníky   

- Držet se motta „Profesionální služby za lidové ceny“ 

- Zajišťovat komplexní podnikové řešení týkající se IT služeb pro malé a střední 

podniky 

- Investovat finanční prostředky do přiměřeného rozvoje společnosti 
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5.3 Umístění společnosti 

Jak už bylo zmíněno, geografickým tržním segmentem je pro naši společnost 

Jihomoravský kraj. Jelikož hlavním předmětem činnosti OsPe Consulting s.r.o. je návrh 

a správa počítačových sítí, tak společnost nemusí mít prodejnu nebo podobné místo pro 

přímý kontakt s koncovými zákazníky „z ulice“.  

Sídlo společnosti bude v Brně, odkud je dobrá dostupnost po celém kraji. Většina 

setkání s klienty je prováděna přímo na pracovišti klienta, kde je současně posouzeno 

dosavadní řešení podnikové infrastruktury a vyhodnoceno pro budoucí návrh a 

implementaci nové firemní sítě.  

Pro místo sídla společnosti bude zvoleno jedno z možných virtuálních sídel firmy 

v Brně, jak už bylo zmíněno, tak společnost nepotřebuje kancelářské prostory, či jiné 

skladovací prostory, pro tyto účely má jednatel společnosti dostatek prostoru v místě 

bydliště.  

5.4 Organizační plán 

Organizační struktura společnosti je velmi jednoduchá – tvoří ji jednatel společnosti, 

který jsou současně i zaměstnanec společnosti – IT specialista se zaměřením na síťovou 

infrastrukturu podniku a poradenství. Další činnosti jsou prováděny externími 

pracovníky – účetnictví společnosti, grafické návrhy a programování. S těmito 

pracovníky jsou sepsány dohody o provedení práce. Programátor má živnostenské 

oprávnění, tak potřebné práce jsou hrazeny fakturou. 

 

 

 

 

 

 
Obr. 6: Organizační struktura společnosti OsPe Consulting 
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5.5 Marketingový mix 

Marketingový mix je nejdůležitější část marketingového plánu společnosti. Je zde 

popsáno, jak jednotlivé prvky marketingu ovlivňují strategickou pozici produktu či 

služeb na trhu.  

5.5.1 Produkt 

Jak už bylo zmíněno několikrát tak hlavním produktem společnosti OsPe Consulting je 

poskytování komplexních služeb pro firemní IT infrastrukturu. Od návrhu 

podnikové sítě, přes nákup hardware a software, implementaci, projektovou 

dokumentaci a zaškolení uživatelů. Tyto služby jsou poskytovány individuálně dle přání 

zákazníka a přímo „ušito“ na míru.  

 

Další produkty společnosti jsou: 

Web Design 

Zajištění kompletního grafického návrhu klientům společnosti – loga, grafika webových 

stránek, grafika tiskovin, atd.   

Web Hosting  

Webhostingové služby hostované na vlastních serverech.  

Zprostředkování registrace požadované domény pro klienta. 

Služby poskytované v rámci jakékoli verzi webhostingu: 

- správa DNS zóny  

- zabezpečení DNS zóny pomocí DNS Sec, pouze u domén .cz  

- webové rozhraní k emailům  

- POP3 a IMAP přístup pro emailové klienty (MS Outlook, Thunderbird 

a další)  

- statistiky přístupů k Vaší webové stránce  

- FTP prostor  

- pravidelné zálohování  
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Email Hosting  

V rámci poskytování webhostingu je společnost schopná pro své klienty zajistit email 

hosting na vlastních serverech – dle verze webhostingu s celkovým počtem emailových 

adres 10, 20 či neomezeným. 

SMTP server  

Pro naše zákazníky, kteří potřebují specifické nastavení SMTP pro odesílání e-mailů, 

nebo pravidelné odesílání velkého množství zpráv, nabízíme možnost zřízení SMTP 

serveru, dle vašich požadavků. 

Tento SMTP server si mohou zákazníci vybrat ze dvou námi nabízených variant Classic 

a Professional. 

Varianta SMTP Classic je určena především zákazníkům, kteří překračují povolené 

měsíční limity zasílaných e-mailů, při použití jiných programů. 

Varianta SMTP Professional je rozšířená předchozí verze hlavně o individuální 

nastavení SMTP serveru a další pokročilé funkce, které si přejí využívat. 

Pro každého klienta je individuálně zřízen SMTP server s vlastní IP adresou, pro 

nezávislé odeslání. Toto řešení umožňuje optimalizaci serveru pro zvýšení objemu 

odesílané pošty a zároveň se klienti vzájemně neovlivňují. Výhodou tohoto řešení je, že 

každý klient je veden pod svou vlastní přidělenou IP adresou a tím je také chráněn 

v případě umístění jiné IP adresy na BL, z důvodů činnosti jiného uživatele. 

 

Nákup a prodej HW a SW – doplňkovou službou pro komplexní řešení je společnost 

OsPe Consulting schopna zařídit jakýkoli nákup HW a SW od distributorských 

společností.  

Výpočetní technika je odebírána od následujících distributorů: 

 ABC Data s. r. o. 

 100MEGA s. r. o. 

SWS a. s. 
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Společnost OsPe Consulting je partnerem následujících společností: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Partneři společnosti OsPe Consulting 

Servis PC – Společnost OsPe Consulting provádí servis následujících zařízení: 

• Počítače  

• Servery  

• Notebooky  

• Mobilní telefony 

• PDA  

• Zprostředkování vyčištění inkoustových i laserových tiskáren, renovaci 

vybraných cartridge a většiny tonerových kazet za podstatně nižší ceny. 

 

5.5.2 Cena 

Návrh a implementace podnikové IT infrastruktury je individuálním řešením pro 

každého klienta. Proto se cena těchto služeb jakož i cena za správu podnikové sítě 

stanovuje individuálně. Společnost OsPe Consulting, se snaží nastavit cenovou hladinu 

svých služeb tak, aby byla zajímavá pro budoucí zákazníky a zároveň tak, aby některé 

příliš nízkými cenami neodradila.  

Cena za správu sítě se stanovuje individuálně dle aktuálního stavu podnikové sítě. 

Většinou je domluvena měsíční paušální částka, které jsou zahrnuty nějaké servisní 

hodiny pro podnik, v případě častějších poruch se účtuje sazba za servisní hodinu. 
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Příklad ceny za správu: 

Měsíční paušál 3000,- v této částce má společnost 4 servisní hodiny, za každou další 

opravu či výjezd se platí smluvně stanovená částka 450,- až 1200,- / servisní hodinu. 

Web Design 

Cena za návrh webu či jiných grafických návrhů se stanovuje individuálně dle 

konkrétních požadavků klienta. Základní cena za jednoduchý návrh a vytvoření webové 

stránky je stanovena na 1500,-. V případě specifických požadavků klienta či speciálních 

grafických a programátorských úkonů se cena může vyšplhat i na několik desítek tisíc 

korun.   

Zprostředkování registrace domény za ceny uvedené v ceníku: 

Ceník doménových jmen  

Doménová koncovka Cena na 1 rok Prodloužení na 1 rok 
   .cz 269,00 kč 269,00 kč 
   .eu 259,00 kč 259,00 kč 

   .com 259,00 kč 259,00 kč 
   .info 259,00 kč 259,00 kč 
   .sk 459,00 kč 459,00 kč 
   .tv 1 925,00 kč 1 925,00 kč 

Tabulka 6: Ceník doménových jmen 

Ceník Web Hostingu  

Verze 
webhostingu 

Objemová 
Quota 

Emaily Aliasy Podporovaný 
jazyk 

Cena na 1 
rok 

   Classic 1 GB 10 2 html, php, java 650,00 kč 
   Professional 5 GB 20 5 html, php, java, 

SQL 
1000,00 kč 

   Expert neomezeně neomezeně neomezeně html, php, java, 
SQL 

1500,00 kč 

Tabulka 7: Ceník Web Hostingu 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 
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5.5.3 Místo prodeje a distribuce 

Jak už bylo zmíněno tak geografickým trhem pro naši společnost je Jihomoravský kraj 

s centrem v Brně. Sídlo společnosti je v Brně, odkud je dobrá dostupnost po celé Jižní 

Moravě. Jelikož služby spojené se správou počítačových sítí vyžadují z velké části 

přítomnost IT specialisty na místě pracoviště klienta, tak zaměstnanci společnosti mají 

k dispozici firemní auto a dojíždějí sami ke klientům k řešení firemních požadavků.  

Společnost OsPe Consulting se převážně zaměřuje na malé a střední podniky se sídlem 

v Brně a jeho blízkém okolí, ale správu počítačových sítí provádí i v dalších městech či 

obcích jihomoravského kraje.   

Služby týkající se Webhostingu, Web Designu, Email Hostingu jsou provozovány 

vzdáleně, tedy klienti mohou být i společnosti či fyzické osoby z celé České republiky.   

 

5.5.4 Propagace 

Společnost OsPe Consulting s.r.o. svou propagaci hlavně zaměřuje na dobrou pověst 

mezi svými dosavadními klienty a internetovou propagaci svých služeb.  

Propagace společnosti bude prováděna následovně: 

- Internetové stránky společnosti budou registrovány v katalozích internetových 

vyhledávačů SEO optimalizace stránek společnosti – pro lepší poziční umístění 

při vyhledávání klíčových slov „správa počítačových sítí – Brno – Jihomoravský 

kraj, Webhosting, Web Design,… „  

- Cílené emailové nabídky potenciálním společnostem v JM kraji 

 

5.5.4.1 Motto společnosti: 

 „ Profesionální služby za lidové ceny“ 

Cílem tohoto motta je zdůraznění kvalitních služeb pro zákazníky dostupné za rozumné 

ceny pro všechny.  

 



 

60 
 

5.5.4.2 Logo společnosti: 

 

 

Obr. 8: Logo společnosti 

Logo společnosti je založeno na jednoduchosti a výstižnosti název společnosti s 

barevným sladěním červené a černé.  

 

5.5.4.3 Vizitky pro zaměstnance společnosti 

 

 

Obr. 9: Vizitka společnosti OsPe Consulting 

  



 

61 
 

5.5.4.4 Internetové stránky společnosti: 

 

Obr. 10: Internetové stránky společnosti 

5.6 Finanční plán 

Finanční plán je jedna z nejdůležitějších částí podnikatelského záměru. Je zde 

zobrazeno, jakým způsobem společnost hodlá dosáhnout požadovaných finančních 

výsledků a jaká je potřebná tržba pro smysluplnou realizaci tohoto podnikání.   

Čísla zobrazená v následujících částech finančního plánu jsou odhadem budoucího 

vývoje společnosti založené na prozatímním hospodaření živnosti.  

V první části finančního plánu jsou zobrazeny náklady, které budou potřeba vynaložit 

před samotným zahájením činnosti, dále je zde uvedena rozvaha podniku, přehled 

nákladů a výnosů, příjmů a výdajů, odhad tržeb pro první rok podnikání a 

předpokládaný vývoj příjmů pro první 4 roky podnikání.  

Finančním cílem společnosti je do 4 let od počátku podnikání dosáhnout měsíčních 

tržeb přibližně 1 000 000 Kč s následujícím složením: 
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Tedy po 4. roce podnikání společnosti OsPe Consulting by mělo být dosaženo 

přibližného měsíčního hrubého zisku 350tis měsíčně. 

 

5.6.1 Náklady před zahájením činnosti 

Samotnému zahájení činnosti společnosti OsPe Consulting s.r.o. předchází určité 

zákonem dané kroky, které jsou zobrazeny v následující tabulce i s přibližným 

finančním oceněním: 

Úkon Cena 

Sepsání společenské smlouvy u notáře min. 3 200 Kč 

Ověřování podpisů a listin, další stejnopisy společenské smlouvy 500 - 2 000 Kč 

Výpis z rejstříku trestů a z katastru nemovitostí 150 - 250 Kč 

Ohlášení živností 1 000 Kč 

Bankovní poplatky za účet pro složení základního kapitálu 0 - 1 500 Kč 

Návrh na první zápis do obchodního rejstříku 5 000 Kč 

Výpis z obchodního rejstříku 70 - 140 Kč 

Výpis z živnostenského rejstříku 100 - 200 Kč 

Tabulka 9: Náklady před zahájením činnosti  

Celkové náklady před začátkem podnikatelské činnosti společnosti s ručením 

omezeným se pohybují v rozmezí 10 000 Kč – 15 000 Kč (bez DPH). 

činnost % podíl na tržbách marže tržba marže (zisk) 

správa sítí 30% 90% 300000 270000 

prodej HW 
a SW 

65% 10% 650000 65000 

webhosting 3% 40% 30000 12000 

webdesign 2% 33% 20000 6667 

Tabulka 8: Finanční cíl společnosti 
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5.6.2 Rozvaha podniku 

Pro společnost OsPe Consulting s.r.o. je sestavena počáteční zahajovací rozvaha 

podniku ve zkráceném rozsahu k datu zahájení činnosti 1. 1. 2012. 

Rozvaha ke dni 1. 1. 2012 
  Aktiva     Pasiva   
A Pohledávky za upsaný 

vlastní kapitál 
0 A Vlastní kapitál 200 000 

B Stálá aktiva 0 A. I. Základní kapitál 200 000 
B. I. Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
0 A. II. Kapitálové fondy 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný 
majetek 

0 A. III. Fondy tvořené ze zisku 0 

B. III. Dlouhodobý finanční 
majetek 

0 A. IV. Výsledek hospodaření 
minulých let 

0 

     A. V. Výsledek hospodaření 
běžného účetního období 

0 

C Oběžná aktiva 200 000 B  Cizí zdroje 0 
C. I.  Zásoby 0 B. I. Rezervy 0 
C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 B. II. Dlouhodobé závazky 0 
C. III.  Krátkodobé pohledávky 0 B. III. Krátkodobé závazky 0 
C. IV. Finanční majetek 200 000 B. IV. Bankovní úvěry a 

výpomoci 
0 

D Ostatní aktiva 0 C  Ostatní pasiva 0 
 Aktiva celkem 200 000  Pasiva celkem 200 000 

Tabulka 10 Zahajovací rozvaha ke dni 1. 1. 2012 

Zahajovací rozvahu podniku tvoří, jen základní kapitál společnosti v částce 200 000, 

který je složen na bankovním účtu v bance. 

Začátkem roku bude tento finanční kapitál použit jako počáteční kapitál k rozjezdu 

podnikání. Část bude použita na akontaci při pořízení automobilu na leasing, část na 

pořízení drobného investičního majetku jako je počítač s příslušenstvím, a zbytek jako 

finanční rezerva pro prvních pár měsíců, na mzdy, pro nákup HW a SW, než klienti 

splatí své závazky a další nutné výdaje. 

5.6.3 Náklady a výnosy podniku 

Společnost OsPe Consulting se zabývá převážně správou počítačových sítí a 

poradenství v oblasti IT technologií, tedy hlavní výnosy podniku tvoří tržby za prodané 
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služby. První rok činnosti společnosti bude zaměstnán pouze jednatel společnosti jako 

zaměstnanec a to z důvodů prvotního ušetření nákladů.  

5.6.3.1 Náklady na zaměstnance společnosti 

Měsíční náklady IT Specialista Roční náklady zaměstnavatele 

Hrubá mzda 15 000,-  

Superhrubá mzda 20 100,-  241 200,- 

Sociální pojištění 675,- 16 200,- 

Zdravotní pojištění 975,- 45 000,- 

Daň z příjmu 1 045,-  

Čistá mzda 12 305,-   

Tabulka 11 Náklady na zaměstnance 1. rok 

Během prvního roku v rámci ušetření nákladů bude mít IT specialista (majitel 

společnosti) mzdu jen 15000,- hrubého + měsíční prémie, které se budou odvíjet od 

aktuálního zisku v měsíci – pro toto řešení při rozjezdu podnikání se rozhodl jednatel 

společnosti. 

V druhém roce podle výsledků z prvního a také z důvodů rozšíření působnosti v JM 

kraji, společnost OsPe Consulting plánuje přijmout dalšího IT specialistu, pro správu 

sítí. 

Měsíční náklady IT Specialista 1 IT Specialista 2 Roční náklady 

zaměstnavatele 

Hrubá mzda 25 000,- 25 000,-  

Superhrubá mzda 33 500,-  33 500,-  804 000,- 

Sociální pojištění 1 125,- 1 125,- 54 000,- 

Zdravotní pojištění 1 625,- 1 625,- 150 000,- 

Daň z příjmu 3 055,- 3 055,-  

Čistá mzda 19 195,-  19 195,-   

Tabulka 12: Náklady na zaměstnance 2. a 3. Rok 
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Mzdy na zaměstnance jsou uvedeny opět bez měsíčních prémií, které se opět odvíjejí od 

měsíčního výkonu zaměstnance a mohou dosahovat i dalších 10 000,- měsíčně. 

Náklady za služby externích pracovníků jsou zahrnuty do tržeb za daný produkt pro 

klienta. 

5.6.3.2 Odhadované náklady společnosti v 1. roce podnikání 

Náklady pro rok 2012 Leden Únor Březen Duben Květen Červen 
Připojení serveru k 
internetu (Serverhousing) 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Leasing automobilu 7000 7000 7000 7000 7000 7000 
Internet 800 800 800 800 800 800 
Mobilní telefon 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Pohonné hmoty (PHM) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
Nájemné 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Mzdy 15000 15000 15000 15000 15000 15000 
Sociální pojištění 1350 1350 1350 1350 1350 1350 
Zdravotní pojištění 3750 3750 3750 3750 3750 3750 
Ostatní peněžní výdaje 10000 10000 10000 10000 10000 10000 
Celkové měsíční náklady 47 400 47400 47400 47400 47400 47400 

Tabulka 13: Odhadované náklady společnosti období Leden - Červen 2012 

Náklady pro rok 2012 Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
Připojení serveru k 
internetu (Serverhousing) 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Leasing 7000 7000 7000 7000 7000 7000 
Internet 800 800 800 800 800 800 
Mobilní telefon 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Pohonné hmoty (PHM) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
Nájemné 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Mzdy 15000 15000 15000 15000 15000 15000 
Sociální pojištění 1350 1350 1350 1350 1350 1350 
Zdravotní pojištění 3750 3750 3750 3750 3750 3750 
Ostatní peněžní výdaje 10000 10000 10000 10000 10000 10000 
Celkové měsíční náklady 47400 47400 47400 47400 47400 47400 

Tabulka 14: Odhadované náklady společnosti období Červenec - Prosinec 2012 

Do tabulky nákladů pro rok 2012 jsou zahrnuty i ostatní peněžní výdaje 10 000 měsíčně 

jako rezerva pro nečekané finanční vydání spojeného s podnikáním. Dále jsou zde 

zahrnuty měsíční splátky leasingu automobilu – bez prvotní akontace, náklady na 
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provoz vozidla, platby za mobilní telefon a internet. V položce nájemné je započítáno 

pronájem virtuálního sídla společnosti v Brně, v jednom z Office Center. Kromě platů 

pro zaměstnance je zde také zobrazeno připojení webhostingového serveru k páteřní 

optické síti – internetu (serverhousing).  

Celkové předpokládané výdaje pro rok 2012 jsou stanoveny následovně: 568 800,- 

provozní náklady + 30 000,- pořízení drobného investičního majetku + 30 000,-

akontace na automobil. Celková částka je: 628 800,- 

Odhad výdajů na rok 2013 je přibližně o 600 tisíc více než předchozím roce tedy cca  

1 250 000,-. Tento odhad potvrzuje i fakt, že je v tomto roce v plánu zaměstnat dalšího 

IT specialistu, tedy předpokládané navýšení výdajů na mzdy + pořízení drobného 

investičního majetku. 

5.6.3.3 Leasing 

Společnost OsPe Consulting si na začátku svého podnikání pořídí osobní firemní 

automobil v hodnotě 300 000,- na leasing, který je potřebný k vykonávání podnikání.  

Akontace na daný automobil může být 10% nebo 20% z částky a počet splátek bude 48, 

tedy leasing automobilu po dobu 4 let. Dle propočtů s první variantou 10% akontací 

(30 000,-), vychází leasingová měsíční splátka cca 7 000,-.  

Za dobu splácení leasingu společnost auto „přeplatí“ o 66 000,- což je a 22% z původní 

částky za auto, ale pro společnost je to výhodnější než okamžité vynaložení tohoto 

finančního kapitálu na automobil.   

V případě druhé varianty je doba splácení stejná tedy 48 měsíců, ale akontace 20% 

(60 000) a leasingová splátka ve výši 6 000,-. Společnost automobil „přeplatí“ jen o 

48 000,- což je 16% z původní částky, ale s nevýhodou, že první mimořádná splátka je o 

30000,- větší, což v počátku podnikání znamená velký rozdíl a tyto finanční prostředky 

mohou být použity lépe. 

V průběhu podnikání se plánuje pořízení druhého vozu pro dalšího zaměstnance 

společnosti. Tento vůz bude také na leasing a bude pořízen v průběhu druhého či třetího 

roku podnikání – dle finanční situace podniku. 
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5.6.4 Odhad tržeb podniku pro 1. rok  

Odhad tržeb pro období Leden – Červen 2012 - reálná varianta 

Činnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Tržby 
celkem 
leden - 
červen 

Webhosting 
počet stránek 21 23 24 26 27 29   

Tržby za 
webhosting 1750 1917 2000 2167 2250 2417 12501 

Tržby za 
správu sítí a 
servis 35 000 35 000 35 000 40 000 40 000 40 000 225 000 

Tržby za 
webdesign 12000 6000 12000 6000 12000 6000 54 000 

Tržby za prodej 
HW a SW 60000 60000 70000 70000 80000 80000 420 000 

Měsíční tržba: 108 750 102 917 119 000 118 167 134 250 128 417 711 501 

Tabulka 15: Odhad tržeb pro období Leden – Červen 2012 

 

Odhad tržeb pro období Červenec – Prosinec 2012 - reálná varianta  

Činnost Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Tržby 
celkem 
(červenec - 
prosinec) 

Webhosting 
počet stránek 30 31 32 33 35 36   
Tržby za 
webhosting 2500 2583 2667 2750 2917 3000 16417 
Tržby za 
správu sítí a 
servis 50 000 50 000 50 000 60 000 60 000 60 000 330 000 
Tržby za 
webdesign 6000 6000 6000 12000 6000 12000 48 000 
Tržby za prodej 
HW a SW 80000 80000 120000 140000 150000 150000 720 000 
Měsíční tržba: 138 500 138 583 178 667 214 750 218 917 225 000 1 114 417 

Tabulka 16: Odhad tržeb pro období Červenec – Prosinec 2012 
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Odhad celkových tržeb za rok 2012 – 1. rok činnosti společnosti – reálná varianta 

Celkové tržby za rok 2012: 1 825 918 Marže 
Tržby za webhosting 28918 11567 
Tržby za správu sítí a servis 555000 499500 
Tržby za webdesign 102000 34000 
Tržby za prodej HW a SW 1140000 114000 

Celkem marže z činnosti podniku: 659067 

Tabulka 17: Odhad celkových tržeb rok 2012 – reálná varianta 

Odhad celkových tržeb za rok 2012 – 1. rok činnosti společnosti – pesimistická 

varianta 

Celkové tržby za rok 2012: 1 328 500 Marže 
Tržby za webhosting 26500 10600 
Tržby za správu sítí a servis 450000 405000 
Tržby za webdesign 72000 24000 
Tržby za prodej HW a SW 780000 78000 

Celkem marže z činnosti podniku: 517600 

Tabulka 18: Odhad celkových tržeb rok 2012 – pesimistická varianta 

Odhad celkových tržeb za rok 2012 – 1. rok činnosti společnosti – optimistická 

varianta 

Celkové tržby za rok 2012: 2 096 000 Marže 
Tržby za webhosting 32000 12800 
Tržby za správu sítí a servis 660000 594000 
Tržby za webdesign 144000 48000 
Tržby za prodej HW a SW 1260000 126000 

Celkem marže z činnosti podniku: 780800 

Tabulka 19: Odhad celkových tržeb rok 2012 – optimistická varianta  

 

Tržby za webhosting byly stanoveny dle propočtu – cena za webhosting z převážné 

většiny 1000,- / rok / 1 klient. Každý měsíc průměrně přibývají 1-2 klienti na 

webhosting.  
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Tržby za správu sítí jsou stanoveny dle reálných předpokladů vývoje společnosti a 

odhadu jednatele společnosti z dosavadního dlouhodobého působení v oblasti správy 

sítí a poradenství.   

Tržby za webdesign vycházejí z dosavadního předpokladu, že průměrně za jeden 

grafický návrh webové stránky je cca 6000,-. Reálná cena za stránky se pohybuje od 

1500,- do několika desítek tisíc, dle konkrétního přání klienta. Z koncové ceny 

společnost má přibližně 33% marži. 

Prodej HW a SW je spíše doplňková činnost ke správě sítí, i když na prodeji máme 

pouze 10% marži, tak je to činnost, která nám zvyšuje finanční obrat společnosti. 

Dalším pozitivním hlediskem při zvyšování obratu při prodeji HW je fakt, že při větších 

měsíčních/ročních odběrech výpočetní techniky od distributorů budeme mít i větší 

vyjednávací sílů a tedy můžeme tlačit na cenu. 

5.6.5 Příjmy a výdaje 

5.6.5.1 Předpokládaný vývoj příjmů 

 

Graf 3: Předpokládaný vývoj tržeb 2012 – 2015 
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5.6.5.2 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát 2012 2013 2014 2015 
Tržby za prodej zboží 1 825 918 3865334 6965082 10050084 
Náklady vynaložené na prodané zboží 1280851 2724800 4998449 6956550 
Obchodní marže 545 067 1 140 534 1 966 633 3 093 534 
Osobní náklady 361200 924000 1044000 1860000 
Provozní výsledek hospodaření 183 867 216 534 922 633 1 233 534 
Daň z příjmů za běžnou činnost 19% 34935 41141 175300 234371 

 Tabulka 20: Výkaz zisku a ztrát 
 

5.6.5.3 Výkaz peněžních toků za rok 2012  

+ CASH FLOW Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

+ 
Počáteční stav 
peněz 200 000 138 850 120 867 107 967 97 734 90 584 

= Tržby 108 750 102 917 119 000 118 167 134 250 128 417 
  Příjmy celkem 308 750 241 767 239 867 226 134 231 984 219 001 
- Založení s.r.o. 15000 0 0 0 0 0 
- Nájem+energie 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
- Mzdy 20100 20100 20100 20100 20100 20100 
- Prémie ke mzdám 10000 10000 10000 10000 10000 10000 
- Leasing 7000 7000 7000 7000 7000 7000 
- Akontace vozu 30000 0 0 0 0 0 
- PHM 5000 5000 5000 5000 5000 5000 
- Internet 800 800 800 800 800 800 
- Telefon 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
- Serverhousing 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
- Nákup HW 56000 56000 63000 63000 72000 72000 
- Webdesign -grafik 8000 4000 8000 4000 8000 4000 

- 
Náklady spojené 
se správou sítí 3500 3500 3500 4000 4000 4000 

- 
Ostatní provozní 
výdaje 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

- Daň z příjmu  0 0 0 0 0 0 
= Výdaje celkem: 169900 120900 131900 128400 141400 137400 

  Cashflow 138 850 120 867 107 967 97 734 90 584 81 601 

Tabulka 21: Výkaz peněžních toků Leden - Červen 2012 
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+ CASH FLOW Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

+ 
Počáteční stav 
peněz 81 601 81 701 81 884 86 151 103 501 120 018 

= Tržby 138 500 138 583 178 667 214 750 218 917 225 000 
  Příjmy celkem 220 101 220 284 260 551 300 901 322 418 345 018 
- Založení s.r.o. 0 0 0 0 0 0 
- Nájem+energie 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
- Mzdy 20100 20100 20100 20100 20100 20100 

- 
Prémie ke 
mzdám 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

- Leasing 7000 7000 7000 7000 7000 7000 
- Akontace vozu 0 0 0 0 0 0 
- PHM  5000 5000 5000 5000 5000 5000 
- Internet 800 800 800 800 800 800 
- Telefon 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
- Serverhousing 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
- Nákup HW 72000 72000 108000 126000 135000 135000 

- 
Webdesign -
grafik 4000 4000 4000 8000 4000 4000 

- 
Náklady spojené 
se správou sítí 5000 5000 5000 6000 6000 6000 

- 
Ostatní provozní 
výdaje 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

- Daň z příjmu  0 0 0 0 0 34935 

= 
Výdaje 
celkem: 138400 138400 174400 197400 202400 237335 

  Cashflow 81 701 81 884 86 151 103 501 120 018 107 683 

Tabulka 22: Výkaz peněžních toků Červenec - Prosinec 2012 
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5.6.5.4 Výkaz peněžních toků (2012 - 2015) CASHFLOW 

+ CASH FLOW 2012 2013 2014 2015 

+ Počáteční stav peněz 200 000 107 683 20 276 175 458 
= Tržby 1 825 918 3865334 6965082 10050084 

  Příjmy celkem 2 025 918 3 973 017 6 985 358 10 225 542 
- Založení s.r.o. 15000 0 0 0 
- Nájem+energie 12000 12000 180000 180000 
- Mzdy 241200 804000 804000 1600000 
- Prémie ke mzdám 120000 120000 240000 260000 
- Leasing 84000 84000 240000 240000 
- Akontace vozu 30000 0 140000 0 
- PHM (pohonné hmoty) 60000 60000 120000 2 
- Internet 9600 9600 9600 9600 
- Telefon 24000 36000 36000 36000 
- Serverhousing 18000 18000 30000 30000 
- Nákup HW 1026000 2349000 4284000 6129000 
- Webdesign -grafik 68000 116000 104000 100000 

- 
Náklady spojené se 
správou sítí 55500 103000 197000 298500 

- Ostatní provozní výdaje 120000 200000 250000 350000 
- Daň z příjmu  34935 41141 175300 234371 
= Výdaje celkem: 1918235 3952741 6809900 9467473 

  Cashflow 107 683 20 276 175 458 758 069 

 Tabulka 23: Výkaz peněžních toků (2012 - 2015) - Cashflow 

Výkaz zisku a ztrát spolu s přehledem o peněžních tocích vypovídá o tom, jakým 

směrem se chce společnost během následujících čtyř let.  

V prvním roce jsou vidět snížené náklady na mzdy, jak už bylo řečeno jednatel 

společnosti a současně jediný zaměstnanec bude mít v prvním roce jen 15tis hrubého + 

prémie k platu, dle aktuálního zisku v měsíci. Dále je zde vidět, složená akontace na 

automobil ve výši 30 000,-, výdaje na provoz vozidla a další náklady spojené 

s podnikáním. Nájemné je započteno ve výši 12 000,- za virtuální sídlo společnosti, pro 

tuto variantu sídla, se společnost rozhodla z důvodu ušetření nákladů v prvních letech. 
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V druhém roce je v plánu přijmout dalšího zaměstnance a navýšení mezd na 

zaměstnance na 25 000,- hrubého + prémie.   

Ve třetím roce podnikání je v plánu pronajmout si kancelář v Brně za přibližně 15 000,- 

měsíčně. Dalším krokem ve třetím roce je nákup druhého vozu v přibližné hodnotě 

700000,- na leasing a složení 20% akontace – tedy 140 000,-. Další firemní vůz je 

pořízen z důvodu plánovaného rozšíření působnosti v oblasti IT správy sítí a také 

z důvodu druhého zaměstnance IT specialisty, který byl přijat již v minulém roce. 

Celkové leasingové splátky za oba firemní vozy budou měsíčně 20 000,-.  

V posledním roce je v plánu přijmout dalšího IT specialistu, celkem bude mít společnost 

tři IT odborníky, kteří se budou starat o služby týkající se přání klientů a hlavně správy 

sítí. Díky většímu týmu IT odborníků bude moci společnost nabízet služby, týkající se 

IT správy sítí i větším firmám než tomu bylo doposud.  

Jak je vidět v přehledu o peněžních tocích, tak společnost by měla tvořit zisk již od 

prvního roku podnikání. Na konci 4. roku činnosti by mělo být na účtu společnosti cca 

750000,-, tedy počáteční investovaný finanční kapitál do založení společnosti v hodnotě 

200 000,- je již vracen.  
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5.6.5.5 2. rok činnosti podniku 

Tržby 2013 
     

Činnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Tržby 
celkem 
(leden-
červen) 

Webhosting 
počet stránek 38 41 43 45 47 50   
Tržby za 
webhosting 3167 3417 3583 3750 3917 4167 22001 
Tržby za správu 
sítí a servis 60 000 70 000 70 000 70 000 80 000 80 000 430 000 
Tržby za 
webdesign 18000 12000 12000 12000 18000 12000 84 000 
Tržby za prodej 
HW a SW 150000 160000 180000 180000 200000 200000 1 070 000 

Měsíční tržba: 231 167 245 417 265 583 265 750 301 917 296 167 1 606 001 
  

Činnost Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Tržby 
celkem 
(červenec 
- 
prosinec) 

Webhosting 
počet stránek 52 55 58 60 62 65   
Tržby za 
webhosting 4333 4583 4833 5000 5167 5417 29333 
Tržby za správu 
sítí a servis 85 000 90 000 95 000 100 000 110 000 120 000 600 000 
Tržby za 
webdesign 18000 18000 12000 12000 18000 12000 90 000 
Tržby za prodej 
HW a SW 215000 225000 240000 260000 300000 300000 1 540 000 

Měsíční tržba: 322 333 337 583 351 833 377 000 433 167 437 417 2 259 333 

Tabulka 24: Předpokládané tržby za rok 2013 

Celkové tržby za rok 2013: 3 865 334 Marže 
Tržby za webhosting 51334 20534 
Tržby za správu sítí a servis 1030000 927000 
Tržby za webdesign 174000 58000 
Tržby za prodej HW a SW 2610000 261000 

Celkem marže z činnosti podniku: 1266534 

Tabulka 25: Celkové tržby za rok 2013 



 

75 
 

5.6.5.6 3. rok činnosti podniku 

Tržby 2014 
     

Činnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Tržby 
celkem 
(leden-
červen) 

Webhosting 
počet stránek 67 68 70 73 75 78   
Tržby za 
webhosting 5583 5667 5833 6083 6250 6500 35916 
Tržby za správu 
sítí a servis 120 000 130 000 140 000 150 000 160 000 170 000 870 000 
Tržby za 
webdesign 6000 12000 18000 12000 18000 18000 84 000 
Tržby za prodej 
HW a SW 300000 340000 350000 350000 370000 380000 2 090 000 
Měsíční tržba: 431 583 487 667 513 833 518 083 554 250 574 500 3 079 916 

  

Činnost Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Tržby 
celkem 
(červenec 
- 
prosinec) 

Webhosting 
počet stránek 81 83 85 88 90 91   
Tržby za 
webhosting 6750 6917 7083 7333 7500 7583 43166 
Tržby za správu 
sítí a servis 170 000 180 000 180 000 180 000 190 000 200 000 1 100 000 
Tržby za 
webdesign 12000 12000 18000 12000 6000 12000 72 000 
Tržby za prodej 
HW a SW 400000 420000 420000 450000 480000 500000 2 670 000 
Měsíční tržba: 588 750 618 917 625 083 649 333 683 500 719 583 3 885 166 
Tabulka 26: Předpokládané tržby za rok 2014 

 

Celkové tržby za rok 2014: 6 965 082 Marže 
Tržby za webhosting 79082 31633 
Tržby za správu sítí a servis 1970000 1773000 
Tržby za webdesign 156000 52000 
Tržby za prodej HW a SW 4760000 476000 

Celkem marže z činnosti podniku: 2 332 633 

Tabulka 27: Celkové tržby za rok 2014 
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5.6.5.7 4. rok činnosti podniku 

Tržby 2015 
     

Činnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Tržby 
celkem 
(leden-
červen) 

Webhosting 
počet stránek 93 95 98 100 103 105   
Tržby za 
webhosting 7750 7917 8167 8333 8583 8750 49500 
Tržby za správu 
sítí a servis 200 000 210 000 225 000 225 000 235 000 240 000 1 335 000 
Tržby za 
webdesign 12000 18000 12000 18000 12000 6000 78 000 
Tržby za prodej 
HW a SW 510000 510000 520000 530000 530000 550000 3 150 000 
Měsíční tržba: 729 750 745 917 765 167 781 333 785 583 804 750 4 612 500 

  

Činnost Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Tržby 
celkem 
(červenec 
– 
prosinec) 

Webhosting 
počet stránek 106 107 110 113 115 116   
Tržby za 
webhosting 8833 8917 9167 9417 9583 9667 55584 
Tržby za správu 
sítí a servis 250 000 260 000 270 000 280 000 290 000 300 000 1 650 000 
Tržby za 
webdesign 6000 18000 18000 12000 6000 12000 72 000 
Tržby za prodej 
HW a SW 570000 580000 600000 620000 640000 650000 3 660 000 
Měsíční tržba: 834 833 866 917 897 167 921 417 945 583 971 667 5 437 584 

Tabulka 28: Předpokládané tržby za rok 2015 

 

Celkové tržby za rok 2015: 10 050 084 Marže 
Tržby za webhosting 105084 42034 
Tržby za správu sítí a servis 2985000 2686500 
Tržby za webdesign 150000 50000 
Tržby za prodej HW a SW 6810000 681000 

Celkem marže z činnosti podniku: 3 459 534 

Tabulka 29: Celkové tržby za rok 2015 
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5.7 Analýza bodu zvratu 

Náklady pro rok 2012 Leden Únor Březen Duben Květen Červen 
Měsíční náklady 47 400 47 400 47 400 47 400 47 400 47 400 
Kumulované náklady 47 400 94 800 142 200 189 600 237 000 284 400 
Náklady pro rok 2012 Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
Měsíční náklady 47 400 47 400 47400 47 400 47 400 47 400 
Kumulované náklady 331 800 379 200 426 600 474 000 521 400 568 800 
Tabulka 30: Kumulované náklady 2012 

Výnosy pro rok 2012 Leden Únor Březen Duben Květen Červen 
Měsíční výnosy 43 250 41 417 44 500 47 167 50 250 48 417 
Kumulované výnosy 43 250 84 667 129 167 176 333 226 583 275 000 
Výnosy pro rok 2012 Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 
Měsíční výnosy 57 500 57 583 61 667 74 750 73 917 76 000 
Kumulované výnosy 332 500 390 083 451 750 526 500 600 417 676 417 
Tabulka 31: Kumulované výnosy 2012 

 

Graf 4: Analýza bodu zvratu 

K vyrovnání nákladů a výnosu dle propočtu dojde v prvním roce podnikání na konci 

července, kdy kumulované výnosy dosahují hodnoty 332500,- a kumulované náklady 

hodnoty 331800,-. 
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5.8 Analýza rizik 

Riziko insolvence klientů či pozdní platby 

Prvním rizikem pro naši společnost může být riziko způsobené neschopnosti našich 

klientů splácet závazky vůči naší společnosti nebo pozdní platby klientů. Tomuto riziku 

se budeme snažit předejít sankcemi definovanými ve smlouvách s klienty. Insolvenci 

klientů bohužel naše společnost nijak ovlivnit nemůže. Řešením je okamžité jednání 

s klientem při náznaku menšího problému s placením.  

Riziko neschopnosti plateb naší společnosti 

Toto riziko může přímo navazovat na předchozí riziko – insolvence klientů. V případě 

pozdních plateb našich zákazníků může nastat problém u naší společnosti splácet 

některé ze svých závazků. Nehledě na klienty společnosti OsPe Consulting, je možnost 

vzniku rizika spojeného se splácením svých závazků i v případě, že nenalezneme 

dostatek klientů pro naši společnost – nebude dostatek tržeb z prodaných služeb.  

Vzhledem k faktu, že nebudeme hledat velké množství klientů, ale celkem 30-35 

zákazníků na konci 4letého působení na trhu, tak je toto riziko malé. Přesto pro 

minimalizaci tohoto rizika si společnost bude hlídat svou finanční rezervu pro takové 

případy.  

Riziko konkurenčního boje firem o naše klienty 

Jedno z hlavních rizik je to, že ostatní konkurenční společnosti, se budou snažit 

přetáhnout naše klienty na svou stranu. Abychom zabránili těmto pokusům cizích 

společností úspěšnému tlaku na naše zákazníky, musíme mít kvalitní služby, dobré 

vztahy se zákazníky a přiměřenou cenovou hladinu.  

Riziko výpadku dodavatele SW a HW 

Dalším rizikem může být výpadek některého dodavatele výpočetní techniky 

z jakéhokoli důvodu. Z důvodu minimalizace rizika spojeného s nemožností dodávek 

HW a SW našim zákazníkům máme několik distribučních společností, u kterých naše 

firma nakupuje.  
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6 Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na vypracování podnikatelského záměru pro založení 

společnosti OsPe Consulting s.r.o., která působí v oblasti návrhu a správy počítačových 

sítí a kompletních služeb spojených s touto činností, jako je například IT poradenství, 

prodej HW a SW, webhosting či webdesign. Pro svou podnikatelskou činnost si 

společnost zvolila oblast Jižní Moravy se sídlem společnosti v Brně.  

Společnost OsPe Consulting hodlá vstoupit na trh se službami zaměřené na počítačové 

technologie – je to trh dynamicky se vyvíjející a naše společnost proto musí držet krok 

s nejnovějšími trendy. Oblast Jižní Moravy je stále dynamicky rostoucí a rozvíjející se 

region, kde je dobré zázemí pro nové společnosti a tedy i pro naše potencionální klienty.   

Majitel společnosti a současně i jediný jednatel má dlouhodobé zkušenosti v oblasti 

služeb spojených se správou a návrhem počítačových sítí se zaměřením na malé a 

střední podniky. Díky těmto zkušenostem a získaným certifikátům dokáže svým 

klientům nabídnout optimální řešení podnikové sítě, včetně rozvodů a instalace 

systémů.  

V prvním roce podnikání společnost bude mít pouze jednoho zaměstnance, majitele 

společnosti, ale během 4 let je v plánu rozšířit počet zaměstnanců na 3 IT specialisty. 

Kompletní pracovní tým tvoří externí pracovníci, kteří mají na starost programování, 

grafické práce či účetnictví společnosti.  

Počáteční finanční kapitál je použit pro rozjezd podnikání a současně část jako akontace 

na pořízení vozu na leasing, který je pro výkon podnikání nutný. Během 4 let činnosti je 

v plánu pořídit další firemní vůz, financován opět leasingem. 

Ve výkazu finančních toků je znázorněno, jak se původní vložený kapitál v hodnotě 

200000,- zhodnotí a na konci 4. roku činnosti dosahuje téměř čtyřnásobné hodnoty, tedy 

750000,-. Finančním cílem společnosti je mít na konci roku 2015 měsíční tržby 

přibližně 1 000 000,- se složením 65% prodej HW a SW, 30% správa počítačových sítí, 

zbylých 5% je ze strany webdesignu a webhostingu. Vývoj a skladba tržeb v průběhu let 

2011 – 2015 je znázorněno v přehledu tržeb v kapitole finanční plán podniku. 
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Hlavním mottem společnosti je „Profesionální služby za lidové ceny“ a tento slogan 

také nastavuje firemní strategii vůči klientům. Společnost si zakládá na budování 

dobrého jména v oboru a hlavně na pevných a dobrých vztazích s klienty. Tuto strategii 

staví na kvalitních službách za ceny dostupné pro všechny. 

Tento podnikatelský plán bude použit pro prezentaci cílů a strategie společnosti a 

současně také jako podklad pro případné žádosti u bankovních institucí. 

Dle odhadů pro první roky činnosti je předpoklad, že plán má dobrý finanční základ a 

také pozitivně vyhlížející podnikání v oblasti správy počítačových sítí a tím vytvořit 

budoucí hodnotu pro majitele společnosti.  
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