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Abstrakt  

Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro zaloţení drobné společnosti a 

jejího úspěšného podnikání. Firma má charakter personální agentury. Předmětem 

podnikání této společnosti bude uspokojení poptávky po zaměstnancích se speciálními 

znalostmi a dovednostmi, kteří chybí v zahraničních firmách v dané oblasti. Společnost 

bude mít sídlo v Brně s pobočkou v Norsku. Teoretická část této práce obsahuje zásadní 

informace spojené s problematikou agenturního zaměstnávání, které jsou nezbytné pro 

úspěšné zaloţení personální agentury. Praktická část této práce analyzuje podmínky a 

prostředí, slouţící k vytvoření záměru i  samotné realizaci personální agentury, a 

zajištění jejího následného úspěchu.     

 

Abstract 

The goal of this work is to design a business plan for building a company and its 

successful business. The company acts as a personal agency and it will deal with the 

activities, which are providing demand for employees abroad, who are missing in 

specific areas. The company will be located in Brno and also be represented in Norway. 

The theoretical part includes important basic concepts, which are close to the theme of 

this work. The practical part analyzes conditions and environment, which serve to build 

the intention and realization of the personal agency and its successful business.     
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Podnikání, podnikatel, ţivnost, podnikatelský plán, analýza trhu, personální agentura, 

analýza rizik, analýza konkurence, bod zvratu, analýza zákazníka, SWOT analýza, 
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ÚVOD 

 

„Pošpiněné ruce dostávají čisté peníze.“ 

        neznámý norský autor 

  

 Cílem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského záměru. Jeho 

výstupem bude komplexní písemný dokument vytvořený autorem této práce, a zároveň 

zakladatelem této společnosti v jedné osobě. Pro všechny začínající podnikatele je 

podnikatelský záměr, jinak také podnikatelský plán, celostním řídícím dokumentem. 

Dokument celkově popisuje všechny podstatné vnější i vnitřní vlivy, související se 

zahájením a samotnou činností společnosti.  

 

 Podnikatelský záměr této diplomové práce je návrhem společnosti, podnikající 

v sektoru agenturního zaměstnávání. Společnost naplňuje charakter personální agentury. 

Agenturní zaměstnávání představuje unikátní institut, který doplňuje tradiční pracovní 

poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Agenturní zaměstnávání je 

atraktivní formou zaměstnávání zejména pro zaměstnavatele, kteří potřebují flexibilně 

navyšovat, nebo naopak sniţovat počty zaměstnanců v závislosti na různých situacích, 

jeţ jsou determinovány například nabídkou, poptávkou, či ročním obdobím. Dnešní 

provázanost trhu je natolik veliká, ţe být úspěšný znamená, umět flexibilně reagovat na 

aktuální vývoj situací. Pro řadu zaměstnanců můţe být agentura práce prvním krokem 

k získání práce v dlouhodobém poměru. Díky členství ČR v EU se občanům ČR a 

agenturám práce, zabývající se zprostředkováním práce, otevřely nové příleţitosti. 

Moţnost působit jako agentura práce na nadnárodním trhu tak otevírá nové moţnosti. 

Kaţdý stát má jiné potřeby, které nemusí být schopen uspokojit z vlastních zdrojů. To 

můţe znamenat příleţitost pro občany jiných států, kteří mohou tuto poptávku 

uspokojit, a to je velkou příleţitou právě pro agenturní zaměstnávání. 

 

 Důvodným podnětem pro zaloţení společnosti působící jako agentura práce je 

neuspokojená poptávka v dané oblasti, ke které máme výhradní přístup. Uspokojení této 

mezery na trhu tak můţe znamenat přístup k atraktivním ziskům.  
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 Musíme vytvořit dokument, který bude slouţit jako návod pro zaloţení podniku, 

tedy personální agentury. Proto je nezbytně nutné, abychom správně vymezili veškeré 

legislativní a zákonné podmínky pro legální fungování této společnosti. 

Neopomenutelnou část podnikatelského plánu představuje analýza samotného prostředí 

a finanční analýza záměru, která nám napoví, zda bude společnost schopna generovat 

poţadovaný zisk v takové formě, jaký je v této práci nadefinován.  

 

 Tato společnost se neomezuje pouze na český trh, nýbrţ bude působit především 

v nadnárodním měřítku, a to konkrétně se specializací na trh norský. Přehled na tomto 

trhu je podstatný pro naplnění cílů této práce i samotného úspěchu. Autor studoval na 

norské univerzitě v Kongsbergu a má čtyřletou pracovní zkušenost v norské společnosti 

Eramet Comillog Norway, a.s. Sauda. Působení jako agentura práce na norském trhu 

povaţujeme za atraktivní z mnoha důvodů. Mezi ty hlavní patří fakt, ţe víme o mezeře 

na trhu, jíţ můţeme zaplnit, a na kterou máme vyhrazeno právo. Dále jsou to rovněţ 

slušné pracovní a zejména finanční podmínky. Norsko je zemí, která mezi ostatními 

zeměmi permanentně dosahuje nejvyšší průměrnou mzdu na světě.    
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1. Vymezení problémů, cíle, úkoly, metody práce 

 Cílem tohoto podnikatelského záměru je vytvoření společnosti, která se bude 

zabývat zprostředkováváním zaměstnání. Tato společnost neboli agentura práce, bude 

působit na nadnárodním trhu, a to hlavně ve spolupráci s  trhem norským.  

 Povaha těchto informací vypovídá o tom, ţe ke zvládnutí vypracování 

fungujícího návrhu je zapotřebí celá řada znalostí z různých oborů. Zejména jde o 

lokální znalosti specifického trhu, které nelze někde vyčíst.  

 Základním problémem je zvládnutí legislativní stránky věci. To platí zejména 

v tomto případě, protoţe společnost se neomezuje pouze na tuzemský trh. K působnosti 

na zahraničním trhu je třeba znát rovněţ legislativní podmínky ČR, dále EU a země, 

ve které hodláme působit. To mimo jiné způsobuje fakt, ţe agenturní právo je v české 

legislativě poměrně mladým termínem. Agenturní zaměstnávání není upravováno 

speciálním zákoníkem. Příkladem je i to, ţe agenturní zaměstnávání nepatří do ţádné 

formy ţivnosti a k udělení povolení se vyjadřuje ministerstvo vnitra.  

 Vstup České republiky do Evropské unie přinesl také nové kriterium do 

právního systému. V případě, ţe česká legislativa danou problematiku neupravuje, řídí 

se evropským právem. Posledním faktorem, který v našem podnikání hraje významnou 

roli, je norská legislativa. Pokud by nebylo moţné z právního hlediska takto podnikat, 

nemělo by ani smysl tento podnikatelský záměr tvořit. Norsko sice není členem EU, 

avšak je členem evropského hospodářského prostoru. Pro občany České republiky to 

znamená, ţe podmínky pro práci kdekoliv v rámci EU jsou tak totoţné jako podmínky 

pro práci v Norsku.  

 V případě, ţe legislativa umoţňuje takto koncipovanou společnost zaloţit, čili 

není nikterak protiprávní, je další otázkou ekonomická stránka projektu. 

 Jedná se veškeré ekonomické vnitřní a vnější faktory, které mohou mít dopad na 

společnost tohoto charakteru. Mezi další klíčové otázky patří důvod zacílení na tento 

specifický trh, na kterém není jednoduché se prosadit v konkurenci značných menšin 

ţijících v Norsku, a díky velikému přísunu občanů z okolních států. V dnešní době 

například i němečtí občané jezdí do Norska pracovat.  

 Cílem této práce je zaloţit drobné podnikání pod fyzickou osobou, která bude 

zprostředkovávat zaměstnání občanům ČR v Norsku. Společnost bude drţitelem 

licence, která ji bude opravňovat i k zaměstnávání cizích občanů do zahraničí. Návrh 
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této společnosti je zaměřen pouze na Norsko-českou spolupráci. Protoţe autor práce 

studoval na jedné z norských univerzit a čtyři roky pracuje v Norsku v oboru kovo-

průmyslu. 

 V dané lokalitě má místní renomé, které zaručuje této budoucí společnosti 

pracovní pozice, společnost světových rozměrů s názvem Eramet (francouzský 

koncern). Mezi další významné faktory patří výše průměrné měsíční mzdy, která je 

jednou z nejvyšších na světě. V tomto ohledu je také významná spolupráce právě se 

společností Eramet, která dosahuje čistých zisků v řádech desítek miliard norských 

korun ročně, a to navzdory pouhým 200 zaměstnancům v pobočce Eramet Sauda.  

 Cílem tohoto dokumentu je vytvořit plán, který by na jeho konci do jisté míry 

dokázal predikovat moţné legislativní překáţky, popřípadě bariéry ve smyslu 

mezinárodního trhu. Měl by objektivně analyzovat prostředí, kam je tato společnost 

zacílena, dále by měl rovněţ analyzovat konkurenci, moţná rizika a predikovat míru 

úspěšnosti této společnosti, zdali by tato společnost vůbec byla schopna generovat zisk.   
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1. 1 Cíle práce 

 Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru personální 

agentury. Konkrétně jde o vytvoření plánu pro úspěšný start podnikatelské činnosti, 

která svým zaměřením působí na trhu v sektoru dlouhodobého, avšak zejména 

krátkodobého zprostředkování zaměstnání. Výsledkem bude písmenný dokument 

zpracovaný autorem této práce, slouţící k samotné realizaci tohoto záměru. 

 Vytvoření podnikatelského plánu si vyţaduje řadu dílčích cílů. Dílčími cíli 

chápeme řadu zásadních faktorů, přímo souvisejících s počátkem a následnou existencí 

samotné podnikatelské činnosti tohoto záměru.  

 

1. 1. 1 Dílčí cíle 

 rešerše literatury  

 analýza prostředí 

 marketingový plán 

 finanční plán 

 vyhodnocení návrhu podnikatelského plánu pro realizace tohoto záměru. 
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2. Teoretická východiska práce 

 Teoretická část této práce zahrnuje široké spektrum informací z různých odvětví 

a vědeckých disciplín. Znalost a porozumění podstaty zmíněných informací je nezbytné 

k samotné realizaci tohoto záměru, a to zejména k zajištění jeho budoucího úspěchu. Na 

elementární úrovni myslíme právní existenci společnosti, následně ekonomickou 

stránku věci, aţ k jejímu potencionálnímu úspěchu. Tato teorie má za úkol poslouţit k 

vlastní analýze záměru, na jehoţ základě můţeme do jisté míry predikovat eventuální 

úspěšnost a schopnost generovaní zisku.  

 Tématem této práce je podnikatelský záměr, jehoţ cílem je personální agentura. 

Ze samotného názvu vyplývá, ţe jsme se rozhodli nebýt „zaměstnancem“, nýbrţ stát na 

straně zaměstnavatele ve smyslu pracovně právních vztahů. To je důvod, proč nejdříve 

zařadíme kapitoly obecně vymezující podnikání a podnikatele. Další části této kapitoly 

jsou zaměřeny na samotný předmět podnikání této práce, tedy na problematiku 

personálního zaměstnávání z obecného a právního hlediska. Poslední kapitolou této 

části bude problematika tvorby podnikatelského záměru.    

 

2. 1 Definice podnikání 

 Podnikání v dnešní době lze chápat jako nástroj pro uspokojení lidských potřeb. 

V ekonomice se rozumí podnikání jako činnost, kterou se snaţí podnikatel uspokojit 

cizí, nejlépe skryté potřeby, a to pod záminkou generování zisku. Často citovaná a 

uznávaná definice chápe podnikání jakoţto činnost zabezpečující přeměnu potřeb 

společnosti na příleţitost pro všestranný rozvoj podnikového kolektivu, tedy při pouţití 

inverzní formulace je podnikání činnost, zabezpečující přeměnu ohraničených zdrojů na 

výrobky a sluţby uspokojující lidské potřeby.
1
  

 Z právního hlediska český obchodní zákoník
2
 vymezuje pět různých definic 

podnikatele. Podle základního ustanovení vymezujícího podnikatele v českém právním 

řádu, § 2 obchodního zákoníku, je podnikatelem:  

 

                                                

1 DRUCKER, P. F. Managing in Turbulent Times. New York: Harper Collins Publisher, 1993. 256 s. 
2 Zákon č. 513/1993 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“). 
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 osoba zapsaná v obchodním rejstříku,  

 osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění,  

 osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů,  

  fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence 

podle zvláštního předpisu. 

  

 Status podnikatele ve smyslu § 2 odst. 2 ObchZ se dle § 23 ObchZ přiznává i 

zahraničním osobám s právem podnikat v zahraničí, tedy subjektům, které disponují 

zahraničním ekvivalentem českého oprávnění k podnikání.
3
 

 

 Právní status podnikatele má subjekt, který splňuje dva základní předpoklady. 

Primárně musí být drţitelem příslušného oprávnění nebo povolení k výkonu 

podnikatelské činnosti. Dále musí tuto podnikatelskou činnost také fakticky vykonávat. 

Podnikateli jsou z velké části subjekty zapsané v obchodním rejstříku. Jsou to jak osoby 

právnické, tak osoby fyzické. Povinný či dobrovolný charakter zápisu do obchodního 

rejstříku postrádá jakoukoli relevanci a nezáleţí, zda byl zápis proveden povinně nebo 

dobrovolně. Zápis fyzických osob do obchodního rejstříku spočívá na principu 

dobrovolnosti. Tyto se mohou nechat do obchodního rejstříku zapsat na vlastní ţádost, 

pokud jinak nestanoví zvláštní předpis, ovšem jedině za podmínky, ţe fakticky 

oprávněně podnikají.
4
 

 

 V případě zahraničních osob rozlišujeme zvláštní právní úpravu. Obchodní 

zákoník zahraniční osobu chápe buď jako fyzickou osobu s bydlištěm mimo území 

České republiky, nebo jako osobu právnickou, jejíţ sídlo leţí téţ mimo území České 

republiky. Dnem zápisu do obchodního rejstříku vzniká těmto osobám právo podnikat 

                                                

3 PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k § 2 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. ASPI – Původní nebo upravené texty pro ASPI. 

ASPI ID: LIT16920CZ. 

4 Tamtéž. 
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na našem území ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako v případě českých 

osob, nestanoví-li ovšem zákon něco jiného.
5
  

2. 1. 1 Podnikání podle právní úpravy obchodního zákoníku 

 Právní charakteristika podnikání se vyskytuje v mnoha právních předpisech. 

Ten, který povaţujeme za klíčový, je obchodní zákoník, zákon č. 513/1991, v platném 

znění. Díky novelizaci tohoto zákona uvádíme stav zákona nabývajícího účinnosti od 1. 

1. 2012. Obchodní zákoník je značně rozsáhlým právním kodexem, a proto se v této 

kapitole budeme věnovat pouze některým jeho dílčím částem, a to těm, které jsou pro 

podnikání z obsahu obchodního zákoníku podstatné. V podstatě je ObchZ rozdělený do 

tří velkých částí, jsou to: 

 část první obecná ustanovení  

 část druhá obchodní společnosti a druţstva 

 část třetí závazkové vztahy. 

 

 V první části, tedy v obecných ustanoveních, najdeme zejména definici 

podnikání i definici podnikatele, kterou jsme jiţ uvedli v předešlé kapitole. Následující 

úprava definuje podmínky místa podnikání fyzické osoby. Místem fyzické osoby je tak 

adresa zapsaná jakoţto její místo podnikání v obchodním rejstříku, nebo v jiné zákonem 

upravené evidenci. Podnikatel je povinen zapisovat do obchodního rejstříku své 

skutečné místo podnikání. Co se sídla právnické osoby týče, § 2 odst. 3 ObchZ mlčí. 

Proto se přes odkaz umístěný v § 1 odst. 2 ObchZ dostáváme aţ k obecné úpravě sídla 

právnických osob, uvedené v § 19c zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů.
6
 Sídlem organizační sloţky podniku dle § 7 ObchZ se 

rozumí adresa jejího umístění, tedy místo, odkud je organizační sloţka svým vedoucím 

řízena a spravována a kde se veřejnost můţe s pověřenými osobami organizační sloţky 

setkat. 

 

                                                

5 REDAKCE, EPRAVO.CZ. 4908. Podnikatel dle § 2 obchodního zákoníku. [online]. Epravo. Vyd. 11. 4. 2001 [cit. 

20011-09.27]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/podnikatel-dle-2-obchodniho-zakoniku-4908.html 

6 Dále jen „OZ“. 
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Podnik je podle § 5 odst. 1 obchodního zákoníku definován jako soubor hmotných, 

jakoţ i osobních a nehmotných sloţek podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné 

majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouţí k provozování podniku, nebo 

vzhledem k své povaze mají k tomuto účelu slouţit. Podnik ve smyslu ObchZ lze tedy 

chápat jako komplexní a organizovaný celek věcí movitých i nemovitých, všech 

pohledávek a jiných majetkových hodnot, jakoţ i strukturou, kvalifikací a zručností 

zaměstnanců a řídících pracovníků.  

 

 V Díle III je popsána obchodní firma, která je podle § 8 obchodního zákoníku 

název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Veškeré právní úkony 

je podnikatel povinen činit pod svou firmou. Z výše uvedeného vyplývá, ţe podnikatelé 

nezapsaní v obchodním rejstříku, obchodní firmu nemají. 

 

 V § 34 odst. 1 ObchZ jsou uvedeny jednotlivé subjekty zapisované do 

obchodního rejstříku: obchodní společnosti, druţstva, zahraniční osoby, fyzické osoby – 

podnikatelé, pokud o zápis do obchodního rejstříku poţádají a další osoby, stanoví-li 

povinnost jejich zápisu do obchodního rejstříku zvláštní právní předpis. 

 

 Ustanovení § 9 ObchZ uvádí jednotlivá pravidla, jimiţ se musí podnikatel, ať uţ 

fyzická, či právnický osoba, řídit při utváření obchodní firmy. Firmou fyzické osoby 

musí být vţdy její jméno a příjmení. Firma fyzické osoby můţe obsahovat dodatek 

odlišující osobu podnikatele, nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě, 

či druhu podnikání. Firma právnické osoby vzniká zápisem do obchodního rejstříku, 

kde je uveden její název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku. Ex lege 

obligatorní součástí firmy právnických osob je i dodatek označující jejich právní formu. 

  

 Dle zásady nezaměnitelnosti firmy vztahující se na celé území ČR, nesmí být 

obchodní firma zaměnitelná s firmou jiného podnikatele. Dále téţ ObchZ v § 10 

stanovuje striktní zákaz klamavosti obchodní firmy. Musí být dána objektivní 

nezaměnitelnost obchodních jmen. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující 

právní formu. U fyzické osoby postačí zpravidla k odlišení uvedení jiného místa 
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podnikání. Má-li fyzická osoba stejné jméno s jiným podnikatelem působícím v témţe 

místě, je povinna doplnit ve firmě údaj o jménu dostatečně odlišujícím. 

  

 Jednání podnikatelů, fyzických a právnických osob, tedy realizace veškerých 

právních úkonů vůči třetím osobám, je dle § 13 a násl. také rozlišeno. Je-li 

podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Právnická 

osoba jedná pomocí statutárního orgánu, nebo za ni jedná zástupce. U jednání fyzických 

osob je zajímavostí moţnost tzv. prokury
7
, tedy zvláštní plné moci, která zmocňuje 

prokuristy, a to ke všem právním úkonům, vyjímaje prodeje nemovitosti. Moţnost 

prokury je pouze u fyzických osob. Zmocněný prokurista musí být zapsán v obchodním 

rejstříku, v případě absence zápisu je prokura neplatná. V praktickém fungování 

společností je pozice prokuristy významná a hodnotí se jako druhá nejvyšší v podniku
8
.  

 

 Předmětem práv náleţejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní 

tajemství ve smyslu § 17 a násl. ObchZ tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či 

technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou, nebo alespoň 

potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích 

běţně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím 

způsobem jejich utajení zajišťuje. Víme, ţe informace jsou nejnebezpečnější při 

přenosu, příp. převozu (viz dokumenty), proto je třeba zajistit je takovým způsobem, 

aby nebylo moţné jejich zneuţití.  

 

 Kaţdá obchodní společnost vzniká momentem zápisu do veřejného seznamu tzv. 

obchodního rejstříku,
9
 který je kaţdému běţně přístupný. Obchodní rejstřík je tedy 

seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů nebo 

organizačních sloţek jejich podniků, o nichţ to stanoví zákon. Toto je povinností u 

právnických osob, u fyzických osob je tomu tak v případě, dosáhla-li po dvě po sobě 

jdoucí účetní období příjmu 120 miliónů Kč. Od této chvíle má firma vedenou 

                                                

7 § 14 ObchZ. 

8 PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k § 14 zák. č. 513/1991 Sb. ASPI – Původní nebo upravené texty pro 

ASPI. ASPI ID: LIT16944CZ. 

9 § 27 - § 38l ObchZ. 
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organizační sloţku rejstříkovým soudem.
10

 Zákonem stanovené údaje týkající se 

podnikatelů nebo organizačních sloţek jejich podniků, které se zapisují do obchodního 

rejstříku, jsou mimo jiné obchodní jméno, sídlo, IČ, předmět podnikání, právní forma, 

statutární orgány, prokura, základní kapitál a vklady společníků. Účetnictví podnikatelů 

je upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, který 

ukládá povinnost podnikatelům zapsaným v obchodním rejstříku vést povinné 

účetnictví. Právnické osoby jsou tedy účetní jednotkou. V případě fyzických osob je 

tomu tak pouze v případě, ţe disponují obratem nad 25 milionů. Pro ostatní platí to, ţe 

vedou dobrovolně účetnictví, nebo daňovou evidenci.
11

 

 

 Druhá část obchodního zákoníku, tedy § 56 - § 260 vymezuje obchodní 

společnosti a druţstvo. Obchodní společností rozumíme veřejnou obchodní společnost, 

komanditní společnost (osobní), společnost s ručením omezeným, akciovou společnost 

(kapitálová), evropskou společnost a evropské hospodářské zájmové sdruţení. Evropské 

hospodářské zájmové sdruţení a evropská společnost jsou téţ upraveny právem 

Evropské unie a zvláštními právními předpisy. Společnost s ručením omezeným a 

akciová společnost mohou být zaloţeny i za jiným účelem neţ za účelem podnikání., 

pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje. Ovšem všechny obchodní společnosti jsou 

svým způsobem „podnikateli“, jelikoţ se zapisují do obchodního rejstříku.
12

  

 

 Osobní a kapitálové společnosti mají své charakteristické rysy. Osobní 

společnosti jsou charakteristické neomezeným solidárním ručením společníků a osobní 

účastí na řízení společnosti, ze zákona nemají stanovený minimální kapitál.  

 

 Kapitálové společnosti na rozdíl od osobních mají omezené, nebo ţádné ručení 

společníků. Osobní účast na řízení společníků není vyţadována, dále mají stanoveny 

                                                

10 „Rejstříkový soud“ je zvláštním právním předpisem, určeným k vedení obchodního rejstříku. Dále zveřejňuje zápis 

do obchodního rejstříku, jeho změnu či výmaz, jakoţ i uloţení listiny do sbírky listin bez zbytečného odkladu po 

zápisu, ledaţe právní předpis ukládá tuto povinnost někomu jinému. Zveřejňované údaje rejstříkový soud nejpozději 

do jednoho týdne ode dne zápisu oznámí také příslušnému daňovému orgánu, orgánu státní statistiky a orgánu, který 

vydal průkaz ţivnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění.  
11 ObchZ. účetnictví podnikatelů věnuje pouze § 39 a § 40. 

12 § 2 odst. 2 písm. a) ObchZ. 

file:///G:\Documents%20and%20Settings\kucerova\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Downloads\ObchZ
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zásady pro tvorbu statutárních orgánů. Zákonem mají stanoveny minimální hodnotu 

základního kapitálu a mají povinnosti vést rezervní fond.  

 

Zaloţení a následný vznik obchodních společností představuje velmi sloţitý 

dvoufázový proces. Zakládajícím dokumentem podniku můţe být společenská 

smlouva,
13

 zakladatelská listina nebo smlouva. Zaloţení společnosti vzniká 

společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů 

musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným a 

zakladatelská smlouva akciové společnosti musí mít dle § 57 odst. 3 ObchZ formu 

notářského zápisu.  

 

 Zakládá-li společnost pouze jeden zakladatel, je zákonem nahrazena společenská 

smlouva zakladatelskou listinou, která je vyhotovená ve formě notářského zápisu. 

Zakladatelská listina musí obsahovat stejné podstatné části jako společenská 

(zakladatelská) smlouva.
14

  

 

 Za oficiální počátek podnikání můţeme povaţovat aţ vznik společnosti dnem 

jejího zápisu do obchodního rejstříku dle § 62 ObchZ. 

 

 Ukončení podnikání, tedy zrušení a zánik obchodní společnosti, je v podobném 

duchu jako zahájení její existence procesem dvoufázovým. Dle § 68 odst. 1 ObchZ 

společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti ovšem 

předchází její zrušení.
15

 Jde o proces strukturovaný dle toho, zdali se jedná o zrušení 

společnosti bez likvidace nebo o zrušení společnosti s likvidací. Zrušení obchodní 

společnosti bez likvidace de facto znamená přechod této na jejího právního nástupce.
16

 

Zrušení obchodní společnosti s likvidací je regulováno v § 70 – § 75b Obch. Společnost 

vstupuje do likvidace ke dni, k němuţ je zrušena, pokud zákon nestanoví jinak. Vstup 

                                                

13 § 57 odst. 1 ObchZ. 

14 § 105 odst. 2, § 162, § 163 ObchZ.  

15 § 68 odst. 2 ObchZ.  

16 Uvedenou problematiku podrobně upravuje zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a druţstev, ve znění pozdějších předpisů. 
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společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se 

obligatorně uţívá firma společnosti s dovětkem "v likvidaci". Likvidátora jmenuje 

statutární orgán společnosti, není-li zákonem, společenskou smlouvou, nebo stanovami 

určeno jinak. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud. 

Likvidátorem můţe být jen fyzická osoba, nestanoví-li tento zákon, nebo zvláštní právní 

předpis jinak. Zjistí-li likvidátor předluţenost společnosti, podává návrh na konkurz. 

K ukončení podnikání dochází mimo jiné v případech, kdy je dluţník v úpadku. 

V některých případech (viz krize automobilky Opel v roce 2009), můţe soud povolit 

ochrannou lhůtu na podnět dluţníka, tedy dluţník dostane tří měsíční lhůtu na 

vyrovnání svých závazků.
17

 

  

Zde jsme obecně a v právní rovině vymezili pojem podnikání. Je nám jasné, ţe 

úplný rozsah podnikání je značně obsáhlý, avšak pro úkol této práce jsme se snaţili 

vystihnout to nejpodstatnější. V následující kapitole přejdeme k samotnému tématu 

našeho podnikání, tedy k personálnímu zaměstnávání a problematice personálních 

agentur. Cílem této práce je podnikatelský záměr personální agentury. Zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, který byl přijat v říjnu 

roku 2004, se ve svých intencích vyjadřuje o personální agentuře vlastní legislativní 

zkratkou, která zní „agentura práce“. Tohoto označení se budeme drţet v dalších částech 

této práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

17Nutno téţ podotknout, ţe v případě likvidace společností často dochází k interakci zejména 

s insolvenčním právem.  



Diplomová práce  Řízení a ekonomika podniku 
Podnikatelský záměr   

23 

 

2. 2 Postavení a působnost agentur práce 

 Agentury práce působí zejména v sektoru dočasného zaměstnávání. Jde o 

souhrnné označení oboru, který zahrnuje agentury (podnikající subjekty), působící 

v oblasti poradenské, informační, přímého zprostředkování zaměstnání zájemcům o 

práci, dále dočasného přidělování zaměstnanců (pronajímání pracovní síly), náboru 

pracovníků a zjištění úkonů s tím spojených.
 18

  

 Zjednodušeně můţeme říci, ţe tento sektor je stále se rozvíjející díky své 

schopnosti rychle umisťovat „správné“ lidi na „správná“ místa, a můţe působit jako 

profesionální zaměstnavatel skupin zaměstnanců, kteří tvoří součást podpůrného a 

servisního personálu většiny ostatních společností. Podniky tohoto sektoru pracující s 

lidmi, kteří jsou vybaveni speciálními dovednostmi, anebo kteří pracují pro agentury 

pouze dočasně.
19

(tamtéž podle citace č. 6). Agenturní zaměstnávání představuje 

specifický institut, který doplňuje tradiční pracovní poměr a dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr.
20

 Místo obvyklého pracovního vztahu „zaměstnavatel – 

zaměstnanec,“ jsou agentury práce specifické svým tzv. „trojnásobným pracovně 

právním vztahem, který je mezi agenturou práce – zaměstnancem a jejím uţivatelem.“ 

Tento tzv. trojúhelník je specifický v tom, ţe charakter vztahů v něm obsaţených, je 

z části pracovně-právní a z části obchodně-právní, respektive občansko-právní. 

Agenturní zaměstnávání bývá řazeno mezi tzv. prekérní zaměstnání, tedy zaměstnání 

s menší mírou stability, a zároveň vyšší flexibilitou oproti standardnímu pracovnímu 

poměru.
21

  

 Samotný pojem „agenturní zaměstnávání“ české zákony nedefinují. Zpravidla se 

jím však rozumí dočasné přidělení zaměstnance agentury práce za účelem jeho výkonu 

práce u uţivatele. Jedná se tedy v pořadí o druhou ze tří z výše uvedených forem 

zprostředkování zaměstnání., jak je předkládá zákon o zaměstnanosti. Definici této 

                                                

18JOUZA, Ladislav; ŢENÍŠKOVÁ, Marta; SALAČOVÁ, Marie. Agenturní zaměstnávání. vyd. 1. Praha: 

ASPI, 2005. 203 s. str. 13. 

19JOUZA, Ladislav; ŢENÍŠKOVÁ, Marta; SALAČOVÁ, Marie. Agenturní zaměstnávání. vyd. 1. Praha: 

ASPI, 2005. 203 s. str. 13. 

20 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. 158 s. str. 29.  

21 PICHRT, Jan. Příklady z pracovního práva. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 76 s.  
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formy zprostředkování zaměstnání nalezneme v ustanovení § 66 ZoZ, který ji definuje 

jako uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou 

osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uţivatele. Zkráceně lze tuto formu 

nazvat „dočasné přidělení,“ z hlediska ekonomické povahy je agenturní zaměstnávání 

pronájmem pracovní síly.
22

 Upravil jej zákon o zaměstnanosti pouze registrovaným 

agenturám práce.  

 Avšak pojem agentura práce je definován v § 2 odst. 5 ZP a v § 14 odst. 3 písm. 

b) ZoZ. Jejich sloučením získáme definici agentury práce jako takového zaměstnavatele 

(fyzické či právnické osoby), který na základě povolení podle zákona o zaměstnanosti 

zprostředkovává zaměstnání za podmínek stanovených zákonem práce, a je nezávislý na 

veřejných orgánech.
23

  

 V dnešní době je trh velice otevřený a provázaný. Úspěch firem je do jisté míry 

determinován jejich schopností přizpůsobit se aktuálním podmínkám na trhu, které jsou 

ovlivněny celou řadou faktorů. Adekvátní schopnost flexibilně reagovat na neustále se 

měnící poţadavky zákazníka, či změnit výrobní potřeby, je do jisté míry také závislá na 

trhu práce. Agenturní zaměstnávání je moţností, jak uspokojit ať uţ krátkodobě nebo 

dlouhodobě nedostatky specifických potřeb firem na trh práce.  

 Z tohoto důvodu nemůţeme opomenout agenturní zaměstnávání 

v mezinárodním měřítku, kterým se budeme zabývat v další kapitole, zejména v našem 

případě, kdyţ společnost tohoto záměru má působit na mezinárodní úrovni, a to 

zejména ve spolupráci s Norskem. Dalším faktorem je členství ČR v EU s tím ohledem, 

ţe Norsko jako jedna z mála zemí členem EU není, protoţe by, díky své vyspělosti a 

svému bohatství, bylo spíše zneuţíváno. Mezi další, kdo se v EU nenachází, se řadí také 

Island s Lichtenštejnskem. Tyto tři země však spojuje úmluva, která tyto státy zahrnuje 

do Evropského hospodářského prostoru pod zkratkou EHP. Díky dohodě, uzavřené 

mezi Evropským sdruţením volného obchodu a EU, je moţné pro české občany 

pracovat v Norském království. Díky této smlouvě je moţný volný pohyb osob, zboţí, 

kapitálu a sluţeb mezi členy EU a těmito třemi státy.  

                                                

22 ŠUBRT, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. MPSV, 2008, s. 1., [4. 12. 2011],  

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/pravni_analyza_ap_v_cr.doc. 

23 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. 158 s. str. 32. 

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/pravni_analyza_ap_v_cr.doc
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2. 2. 1 Agenturní zaměstnávání na mezinárodní úrovni 

 Česká republika je demokratický svrchovaně právní stát, který je členem mnoha 

mezinárodních uskupení, jakými jsou OSN, NATO, OECD, WTO, EEA, OBSE, Rada 

Evropy, Visegrádská skupina, Schengenský prostor a Evropská unie. Základním a 

nejvyšším zákonem České republiky je Ústava České republiky.
24

 Z členství 

v mezinárodních organizacích ČR vyplývá povinnost k plnění závazků spojených 

s tímto členstvím. Mezinárodní smlouvy ústavně konformním způsobem začleněné do 

našeho právního řádu závazné. Čl. 10 Ústavy navíc zakotvuje aplikační přednost 

mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu, před s nimi kolidujícími 

zákony.
25

 

 Na poli mezinárodního práva, konkrétně na půdě Mezinárodní organizace 

práce
26

 (dále jen MOP), vznikl významný dokument, který se týká právní úpravy 

agenturního práva. Jedná se o úmluvu MOP č. 181 o soukromých agenturách práce 

z roku 1997. V rámci MOP vzniká také řada právních předpisů, které se agenturního 

zaměstnávání dotýkají sekundárně. Příkladem je MOP č. 100.
27

 Česká právní úprava 

odpovídá poţadavkům této konvence. Na půdě Evropské unie je připraven návrh 

směrnice Evropského parlamentu a Rady o pracovních podmínkách pronájmu pracovní 

síly, která však dosud nebyla přijata. I jejím poţadavkům česká právní úprava 

vyhovuje.
28

 

 

                                                

24Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava“). 

25
ŠIŠKOVÁ, Naděţda. Mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy ČR a otázky související. Právní 

rozhledy, 2005, č. 8, s. 291. 

26 MOP – zaloţeno 1919 na Paříţské mírové konferenci. Československo bylo jedním ze zakládajících 

členů. Hlavní činnost MOP je činnost normotvorná (PÍCHOVÁ, I. Mezinárodní organizace práce – její 

současné problémy a perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi, 1996, č. 2, s. 217.)  

27 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. 158 s. str. 20. 

28 ŠUBRT, B. Právní analýza institutu agenturního zaměstnávání v ČR. MPSV, 2008, s. 2., [4. 12. 2011],  

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/pravni_analyza_ap_v_cr.doc. 
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2. 2. 2. Agenturní zaměstnávání na evropské úrovni 

 Členství ČR v Evropské unii pro české zákony znamená, ţe jsou významně 

ovlivňovány právními předpisy EU. Legislativní úpravu v jednotlivých státech EU 

můţeme rozdělit do skupin: 

 Státy, které neuplatňují ţádnou definici pronajímání pracovní síly, nebo které 

mají jen velmi omezené specifické předpisy: Dánsko, Finsko, Irsko a Velká 

Británie. 

 Státy, které mají specifickou definici předpisů pro pronajímání pracovní síly, 

které se zaměřují především na vztahy mezi AP, zaměstnavatelem 

(uţivatelem) a zaměstnancem: Lucembursko, Nizozemí, Španělsko, Německo 

a Rakousko. 

 Státy se specifickou definicí a předpisy pro pronajímání pracovní síly, které na 

jedné straně postihují vztah mezi AP, uţivatelem a zaměstnancem, a na druhé 

straně právní postavení pronajímaných osob: Belgie, Francie, Itálie a 

Portugalsko.
29

  

 

 V rámci práva EU figuruje celá řada právních předpisů, které se primárně, nebo 

sekundárně dotýkají agenturního zaměstnávání. Samotná Listina základních práv 

Evropské unie v čl. 31 stanoví, ţe kaţdý pracovník má právo na pracovní podmínky 

respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost, a na stanovení maximální přípustné 

pracovní doby, na denní a týdenní odpočinek a kaţdoroční placenou dovolenou.
30

  

 Směrnice, které mají vliv na agenturní zaměstnávání podle Evropské unie, 

můţeme rozdělit na směrnice s přímým vlivem a vlivem druhotným:
31

 

Přímý vliv:  

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES i vysílání pracovníků v rámci 

poskytování sluţeb. 

 směrnice 91/383/EHS 

                                                

29JOUZA, Ladislav; ŢENÍŠKOVÁ, Marta; SALAČOVÁ, Marie. Agenturní zaměstnávání. vyd. 1. Praha: 

ASPI, 2005. 203 sstr. 32. 

30Uř. věst. C 303, 14. 12. 2007. s. 1.  

31 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. 158 s. str. 23. 
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 směrnice č. 2006/123/ES o sluţbách na vnitřním trhu 

 směrnice 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání  

 

Druhotný vliv. Příkladem jsou směrnice zakazující přímou i nepřímou diskriminaci 

zaměstnanců: 

 směrnice Rady 200/43/ES 

 směrnice Rady 2000/78/ES  

 

 Směrnice 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání má za cíl upravit pracovní 

podmínky zaměstnávání v EU a regulovat jej. Podle této směrnice jsou definovány 

agentury práce jako kaţdá fyzická a právnická osoba (ve smyslu agentury práce), která 

v souladu s vnitrostátními právními předpisy uzavírá pracovní smlouvy, nebo je 

v pracovněprávním vtahu se svými zaměstnanci, aby je mohla přidělit uţivateli, u nichţ 

tito zaměstnanci po přechodnou dobu pod jejich dohledem a vedením pracují.
32

 

Směrnice je reakcí na velký rozmach agenturního zaměstnávání, aby nedocházelo 

k realizaci zaměstnání na úkor zaměstnanců. Tendence k této úpravě se datují do roku 

2000. Zásadní je, ţe tato směrnice zavazuje členské státy nejpozději do 5. 12. 2011 

k přijetí a zveřejnění právních a správních předpisů pro nezbytné dosaţení souladu se 

směrnici, nebo zajištění, aby tyto byly dohodnuty mezi sociálními partnery. Konkrétní 

formy jednotlivých úprav jsou ponechány na členských státech.   

 Směrnice kromě preambule obsahuje 11 článků. Za nejvýznamnější povaţujeme 

článek 5, který stanovuje, ţe základní pracovní podmínky a podmínky zaměstnání 

zaměstnanců agentur práce jsou po dobu trvání jejich dočasného přidělení k uţivateli 

přinejmenším stejné jako podmínky, jeţ by se na tyto zaměstnance vztahovaly, pokud 

by je stejný uţivatel přímo na stejném pracovním místě.  

 

 

                                                

32 Viz Čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice č. 2008/104 EU. 
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2. 2. 3. Česká úprava agenturního zaměstnávání 

 Agenturní zaměstnávání bylo do českého právního řádu zavedeno zákonem č. 

435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti 1. 10. 2004. Samozřejmostí je, ţe 

právní institut agentury práce jiţ v praxi v ČR fungoval před tímto rokem. Mnohé 

agentury práce působí na českém trhu jiţ od roku 1991. Před přijetím zákona v roce 

2004 existovaly některé části zákonů a novel, které se obsahově dotýkaly činnosti 

agentur práce, ale celkově nebyla činnost společností, které dnes nazýváme agentury 

práce, právně regulována a její faktické provozování nebylo příslušnými orgány státní 

správy nijak postihováno.
33

  

 V praxi se subjekty, které dočasně přidělují své zaměstnance k jiným 

zaměstnavatelům, zpravidla označovaly jako pracovní agentury. Právní oporou činnosti 

těchto subjektů byla ustanovení § 38 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v 

platném znění k 30. 9. 2004 a § 2 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se prováděl 

zákoník práce. Ustanovení §2 předmětného nařízení vlády bylo zrušeno ke dni 30. 9. 

2004. Uvedená ustanovení zákoníku práce upravovala institut dočasného přidělené 

zaměstnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické osobě.
 34

  

 V dnešní době jsou stěţejními právními předpisy upravujícími agenturní 

zaměstnávání výše zmiňovaný zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 

a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. V oblasti kontroly podle 

ustanovení § 129 ZoZ uplatní zákon č. 555/1991 Sb. o státní kontrole, v platném znění. 

K němu se vztahuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, 

upravující kontrolní okruh pravomocí inspekce práce
 
. Kromě zákonů lze třeba zmínit i 

prameny niţší právní síly, podzákonné právní předpisy upravující agenturní 

zaměstnávání, které stanovují, jaké formy dočasně přiděleného výkonu práce nemůţe 

agentura práce zprostředkovat.
 35

   

 V roce 2011 s účinností od 1. 1. 2011 přinesla novela zákoníku práce v podobě 

zákona č. 347/2010 Sb., legislativní změny týkající se agenturního zaměstnávání. Šlo 

                                                

33 BUISNESS, CENTTER.CZ. Výklad ustanovení § 13 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.[online]. 

[cit. 2011-5-12]. Dostupné z: http://business.center.cz/business/pravo/pracovni/svarc_system_vyklad.aspx 

34 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. 158 s. str. 17. 

35 Tamtéž, str. 26. 

http://business.center.cz/business/pravo/pracovni/svarc_system_vyklad.aspx
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zejména o zefektivnění zásahu v případě nestandardního postupu v poskytování sluţeb 

agentur práce.
 36

  

 V roce 2012 je pro agentury práce významná rozsáhlá novelizace zákona o 

zaměstnanosti, která je součástí sociální reformy 2011. Jedná se o změny v zákoně č. 

435/2004 Sb. Provedené změny nabývají účinnosti 1. 1. 2012. Jde zejména o zavedení 

povinného pojištění agentur práce, dále o zavedení spolupráce agentur práce s Úřadem 

práce. Na základě těchto změn vznikne institut tzv. sdíleného zprostředkování 

zaměstnání. Jedná se o spolupráci mezi Úřadem práce a agenturou práce, která bude 

„inkasovat“ odměny v případě uplatněni zaměstnanců, to vše podle kriterii této novely. 

 Další plánovanou změnou je zrušení moţnosti agentur práce dočasně přidělovat 

k výkonu práce u uţivatele cizince ze třetích zemí, kterým bylo vydáno pracovní 

povolení. Tito cizinci tak budou muset být v pracovně-právním vztahu se 

zaměstnavatelem, u kterého fakticky vykonávají svou práci. Důvodem je především 

zajištění právní jistoty podmínek při výkonu práce.
37

  

 Spolupráce agentur páce a ÚP můţe mít kladný vliv. Ze strany AP to je finanční 

motivace, ze strany ÚP moţné zvýšení pravděpodobnosti získání práce, zejména 

zkrácení této doby. „Restrikce“ vůči moţnosti cizinců pracovat skrze agentury práce 

můţe být však v praxi problém. Protoţe právě vstup třetí osoby (AP) je článek, který 

snáze spojí cizince s prací, protoţe právě AP je prvkem, který je z domácího prostředí a 

vzbuzuje v uţivateli důvěru a jistou úroveň jakosti zaměstnanců. 

 

 

 

                                                

36 REDAKCE, EPRAVO.CZ. Zákon ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony [online]. Epravo. Vyd. 5. 1. 2012 [cit. 2012-5-1.]. Dostupné 

z:http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-6-listopadu-2011-kterym-se-meni-zakon-c-2622006-

sb-zakonik-prace-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-dalsi-souvisejici-zakony-18603.html?mail. 

37 REDAKCE, EPRAVO.CZ. 72727. Novela zákona o zaměstnanosti – součást sociální reformy 2011.  

 [online]. Epravo. vyd. 25. 2. 2011 [cit. 2012-5-1.]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/novela-

zakona-o-zamestnanosti-soucast-socialni-reformy-2011-72727.html. 



Diplomová práce  Řízení a ekonomika podniku 
Podnikatelský záměr   

30 

 

2. 2. 3. 1 Povolení k provozování agenturní činnosti 

  Nutností k legálnímu provozování činnosti agentury práce je získání tzv. 

povolení ke zprostředkování zaměstnání, které vydává Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR (dále téţ“MPSV“). Fyzická a právnická osoba disponující tímto povolením se 

bez dalšího stává agenturou práce. K tomuto povolení není nutné získat ţivnostenské 

oprávnění, neboť povolení ke zprostředkování zaměstnání není ţivností. Je však 

nezbytné uvést tuto činnost v obchodním rejstříku pro subjekty zde zapsané.
 38

  

 Systém licencí a povolení je ukládán zejména úmluvou MOP č. 181 článkem 3. 

Český právní řád jej realizoval v ustanovení § 14 odst. 3 písm. b) ZoZ. Efektivnost 

podmínek pro získání těchto licencí a povolení můţe být do jisté míry diskutabilní. 

Protoţe zde nejsou například určeny poţadavky na odbornou praxi nositele licence, a to 

můţe nést následky, které se mohou projevit v etickém výkonu této činnosti.
39

  

 V následující kapitole jiţ konkrétně uvedeme podmínky pro udělení povolení.  

 

    2. 2. 3. 2 Podmínky pro udělení povolení agentury práce 

  Náleţitosti pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání, které musí 

subjekt splnit, jsou podle § 60 odst. 2 aţ 7 ZoZ následující: 

V případě fyzické osoby: 

 dosaţení věku18 let, 

 způsobilost k právním úkonům, 

 bezúhonnost, 

 odborná způsobilost, 

 bydliště na území České republiky. 

 

V případě, ţe fyzická osoba má občanství v některém z členských států EU, EHP či 

ve Švýcarsku, nemusí splnit poslední podmínku v případě, ţe uvede svou doručovací 

adresu. Bezúhonnost se dokládá výpisem z trestního rejstříku, které nesmí být starší neţ 

                                                

38 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. 158 s. str. 33. 

39 Tamtéž, 158 s. 
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tři měsíce. Podmínky odborné způsobilosti jsou dány dvěma body. Pro úspěšné získání 

povolení musí být splněn minimálně jeden z nich: 

 minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a minimálně 5 let praxe v oboru 

zaměstnávání v činnost, pro kterou má být povolení uděleno.  

 vysokoškolské vzdělání a minimální praxí 2 roky v oboru zprostředkování 

zaměstnání.
40

 

  

 V případě právnické osoby zákon nařizuje ustanovit tzv. odpovědného zástupce pro 

účely zprostředkování zaměstnání. Přirozeně jím můţe být pouze fyzická osoba 

splňující výše uvedené podmínky. Zároveň tato fyzická osoba nesmí být drţitelem 

povolení ke zprostředkování. Ze zákona vyplývá skutečnost, ţe není moţné, aby jedna a 

tatáţ osoba splnila zákonné podmínky pro udělení licence. Podmínky praxe jsou 

odlehčeny tím, ţe se jako praxe uznává i zaměstnání ve významných řídících funkcích 

(například starosta obce, ředitel podniku).
41

  

 Poslední podmínkou pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání, ať uţ 

právnické, nebo fyzické osoby, je dle § 60a ZoZ souhlasné závazné (však poměrně 

lehce odnímatelné) stanovisko Ministerstva vnitra ČR, které obsahuje informace o 

ţadateli o povolení ryze bezpečnostního charakteru pocházející z policejních zdrojů. 

Uvedená spolupráce Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí se tedy 

uskutečňuje v zájmu veřejného pořádku, bezpečnosti a dodrţování práv třetích osob.
 
 

 

 

 

                                                

40 Pro úplnost, odbornou kvalifikaci a praxi získanou mimo území ČR lze následně uznat dle zvláštních 

právních předpisů, zejména zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné způsobilosti a jiné způsobilosti 

státních příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve 

znění pozdějších předpisů. 

41JOUZA, Ladislav; ŢENÍŠKOVÁ, Marta; SALAČOVÁ, Marie. Agenturní zaměstnávání. vyd. 1. Praha: 

ASPI, 2005. 203 s. str. 21-24. 
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2. 2. 3. 3 Žádost o povolené ke vzniku agentury práce 

 Zákonem stanovené náleţitosti ţádosti o povolení ke zprostředkování 

zaměstnání dle § 61 ZoZ jsou následující: 

 

V případě právnické osoby: 

 identifikační údaje, 

 předmět podnikání, 

 formu zprostředkování, 

 druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání ţádáno, 

 identifikační údaje odpovědného zástupce. 

  

K ţádosti je nutno připojit: 

 potvrzení o bezúhonnosti odpovědnosti zástupce, má-li jím být zahraniční 

fyzická osoba,  

 doklad o odborné způsobilosti odpovědného zástupce,  

 prohlášení odpovědného zástupce, ţe souhlasí s ustanovením do funkce, adresu 

pracovišť, která budou zprostředkování zaměstnání provádět. 

 

Fyzická osoba v ţádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání musí uvést: 

 své identifikační údaje, 

 místo a předmět podnikání, 

 formu zprostředkování, pro kterou je povolení ţádáno, 

 druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání ţádáno. 

K ţádosti fyzické osoby o povolení musí tato připojit následující přílohy: 

 potvrzení o bezúhonnosti zahraniční fyzické osoby, 

 doklad o odborné způsobilosti, 

 adresu pracovišť, která budou zprostředkování provádět. 

 

 Doklady musí být předloţeny v úředně ověřeném opise nebo v úředně ověřené 

kopii, u cizojazyčných dokladů musí být vţdy ověřen překlad do českého jazyka.
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Případné následné změny musejí být společnosti oznámeny nejpozději do jednoho 

měsíce od změny. 

  Platnost povolení je na dobu tří let, kterou je moţné opakovaně prodluţovat. 

Projednání ţádosti trvá zpravidla šest aţ deset týdnů.
 
V případě, ţe společnost přestane 

splňovat podmínky stanovené zákonem, můţe dojít k odebrání, případně neprodlouţení 

povolení nebo odebrání souhlasu ministerstva vnitra s provozováním činnosti. 
42

 

2. 2. 4 Pojem a právní úpravy v legislativě agenturního zaměstnávání 

v Norsku 

 Podle studie Paying Taxes 2010 od Světové banky má Norsko 17. nejjednodušší 

daňový systém na světě, Česku patří aţ 121. místo. Daňové zatíţení je vysoké, 

okamţikem registrace nové společnosti na místním finančním úřadu vzniká této 

společnosti povinnost podávat příslušná daňová přiznání. Fyzické osoby podléhají 

zdanění po šesti měsících povoleného pobytu. Příjem z nemovitostí situovaných na 

norském území je vţdy zdaněn v Norsku. Celková míra zdanění činí 44 % k HDP a 

patří mezi nejvyšší na světě (ještě vyšší je míra zdanění v Dánsku a Švédsku). V Česku 

dosahuje míra zdanění 36 % k HDP, v USA 28 % k HDP. Nejvíce peněţních prostředků 

do státní pokladny přiteče díky DPH (více neţ 31 % všech daňových příjmů). Přestoţe 

je v Norsku vysoké zdanění, je daňová legislativa přehledná a daňová agenda firmy 

zbytečně nezatěţuje.  

 

 Daň z příjmu fyzických osob 

 Občané odvádějí centrální daň i místní daň z příjmu fyzických osob. Centrální 

sazba daně má cekem tři sazby – 12,55 %, 21,55 % a 24,55 %. Místní sazba daně se v 

jednotlivých regionech liší. Norové pobírající průměrnou mzdu v Oslu odvedou na dani 

z příjmu fyzických osob 37,1 %. Celkové náklady práce u průměrné mzdy dosahují 

dokonce 51,1 %. Čistá mzda zaměstnance pobírající průměrnou hrubou mzdu dosahuje 

necelou polovinu mzdových nákladů zaměstnavatele, coţ je o 10 % více neţ v Česku. 

Ve skandinávských zemích mají totiţ odbory silnou pozici. Upřednostňují se tedy 

                                                

42 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. 158 s. str. 38. 
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kolektivní smlouvy, které zaručují zaměstnancům ještě lepší pozici, neţ kdyby byla 

minimální mzda stanovena zákonem. Spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci je 

velmi dobrá a existuje rovnováha na úrovni kompromisu. Uzákonění minimální mzdy 

by paradoxně mohlo znamenat sníţení mezd pro některé zaměstnance.
43

 Pro Česko i 

Norsko jsou tak společné malé mzdové rozdíly ve společnosti. Ze 134 sledovaných 

zemí světa jsou právě v Česku a Norsku spolu se Švédskem nejniţším mzdové 

rozdíly.
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

43 GOLA, P., KOMORA.cz, The WORLDBACK, Podnikání a daně v Norsku [online], poslední 

aktualizace 27.12 2010. [cit. 13. 12. 2011], Buisnessifno.cz. Dostupné na: 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/norsko/podnikani-a-dane-v-norsku/1000790/59281/.  
44 SKATTEETATEN. Skatteetaten Norwegian tax administrativ, [online], [cit. 12. 1. 2011], Dostupné z: 
http://www.skatteetaten.no/en/International-pages/Employers/foreign/. 
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2. 3 Podnikatelský záměr 

 Ze zkušeností vyspělých ekonomik je obecně známo, ţe se plánování pojí 

s podnikáním ve všech jeho stádiích, je zásadní při začátcích podnikání, v průběhu 

reálného ţivota podniku i při poklesu (pádu), či spíše prodeji podniku. Toto je platné 

pro podniky všech velikostí. Uspěné podniky pouţívají plánování (různé druhy 

plánování) na nejrůznějších úrovních.
45

 

 Coby synonymum podnikatelského záměru se často pouţívá termín 

„podnikatelský plán“ (business plan). My však chápeme podnikatelský plán jako celo- 

firemní dokument, charakterizující komplexně všechny oblasti firmy a jejich ţádoucí 

vývoj. Podnikatelský plán zpracován v souvislosti s realizací určitého investičního 

projektu, respektive souboru těchto projektů, proto označujeme jako podnikatelský 

záměr.
46

  

 Autoři Hisrich a Peters
47

 definují podnikatelský plán jako písemný materiál 

zpracovaný podnikatelem, popisující všechny klíčové vnější i vnitrní faktory související 

se zaloţením i chodem podniku.  

 Podnikatelský plán se bude beze sporu lišit i v závislosti na tom, zda jsme 

v pozici jedince – ţivnostníka, který zvaţuje postavit se na vlastní nohy, nebo jestli jde 

o majitele, či profesionálního top manaţera jiţ etablované firmy, plánujícího další 

rozvoj společnosti. V obecné rovině se vţdy jedná o záměr „vydělat“ (analytická, 

obchodní a marketingová část), „jaké zdroje k tomu můţeme mít reálně k dispozici“ 

(finanční, lidské, znalostní), a především „jakou šanci na úspěch to celé má,“ respektive, 

rizika jsou s realizací záměru spojena. V konkrétních podmínkách bude ţivnostník 

stejně jako profesionál řešit diametrálně odlišné úlohy.
48

  

                                                

45 KORÁB, Vojtěch; REŢŇÁKOVÁ, Mária; PETERKA, Jiří. Podnikatelský plán. vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2007. 216 s. str. 9. 

46 FOTR, Jiří; SOUČEK, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 

356 s. str. 305. 

47 HISRICH, Robert D; PETERS, Michael P. Založení a řízení nového podniku. 1. vyd. Praha: Victoria 

Publishing, 1996. 501 s.  

48 KORÁB, Vojtěch; REŢŇÁKOVÁ, Mária; PETERKA, Jiří. Podnikatelský plán. vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2007. 216 s. str. 41. 



Diplomová práce  Řízení a ekonomika podniku 
Podnikatelský záměr   

36 

 

 V publikaci Podnikatelský plán od Korába a spol.
 49

 se všechny podnikatelské 

plány zabývají celkem čtyřmi základními oblastmi: 

 Trh – existuje dostatečně velký trh? 

 Výrobek – jsou výrobky nebo sluţby kvalitní? 

 Lidé/personál – budou řídící pracovníci v podniku schopní a výkonní? 

 Finance – budou stačit poskytnuté finance na pokrytí poţadavků, včetně 

rozumné výše nepředvídaného vydání? 

 

Jiţ v předchozích kapitolách bylo naznačeno, o co se v podnikatelském plánu 

obecně jedná. V následujících kapitolách jiţ budeme konkrétnější. Rozvedeme zde 

jednotlivé náleţitosti podnikatelského plánu, jimiţ jsou jmenovitě: 

 Analýza trhu,  

 Popis podniku,  

 Marketingový plán, 

 Organizační plán, 

 Hodnocení rizik 

 Finanční plán 

 Hodnocení efektivnosti záměru
50

 

 

 

 

 

 

 

                                                

49 KORÁB, Vojtěch; REŢŇÁKOVÁ, Mária; PETERKA, Jiří. Podnikatelský plán. vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2007. 216 s. str. 39. 

50 KORÁB, Vojtěch; MIHALISKO, Marek; VAŠKOVIČOVÁ, Jana. Založení a řízení podniků: studijní 

text pro obor Podnikové finance a obchod. vyd. 2., dopl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 

155 s. str. 56.  
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2. 3. 1 Analýza daného trhu 

 Téměř na kaţdém kroku přijímá člověk vjemy z okolí a přirozeně je pro svou 

potřebu a jednání analyzuje. Stejně je tomu tak i v případě prvotních úvah o zaloţení 

podniku. Analyzovali jsme informace z našeho okolí a zkušeností, na základě kterých 

jsme zhodnotili potencionální úspěch, a máme tedy důvod pro zaloţení podniku.  

 Pro strukturovanější provádění analýzy je účelné a běţné odlišit analýzy 

vnitřních a vnějších podmínek, a vyuţít některých doporučovaných analytických 

nástrojů (SWOT, SPLET, Porterův model konkurenčních sil). Je třeba zjistit a zpracovat 

příleţitosti a hrozby pro naše podnikání v úrovni makroprostředí, a vydefinovat náš 

potenciální a dostupný trh s jeho základními charakteristickými trendy. Následně 

analyzovat naši konkurenci, dodavatele a (potencionální) zákazníky.
51

  

 

2. 3. 1. 1 SWOT analýza a nástroje vnější analýzy podniku 

2. 3. 1. 1. 1  SWOT analýza 

 Jedná se o obecný analytický rámec a postup identifikující a hodnotící význam 

faktorů z pohledu silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek zkoumaného 

objektu, v našem případě tedy samotného podnikatelského záměru a budoucího 

podniku. Dále je potřeba identifikace z pohledu příleţitostí (Opportunities) a hrozeb 

(Threats), kterým bude zkoumaný objekt vystaven. Je třeba zdůraznit, ţe silné a slabé 

stránky představují interní faktory, nad kterými máme určitou kontrolu a sami je 

můţeme ovlivňovat, zatímco hrozby a příleţitosti jsou vlivy externími, které samy o 

sobě nikterak neovlivníme, vlastním přizpůsobením na ně můţeme pouze reagovat.
52

   

  

 Vyuţití je široké, tuto analýzu můţeme aplikovat jak na strategické úrovni, u 

taktického a operativního řízení, tak i k hodnocení jedince.
53

 

                                                

51 KORÁB, Vojtěch; REŢŇÁKOVÁ, Mária; PETERKA, Jiří. Podnikatelský plán. vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2007. 216 s. str. 47 

52 Tamtéž, str. 48. 

53 KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení: teorie pro praxi. vyd. 1. Praha: C. 

H. Beck, 2002. 172 s. str. 98. 
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S (strenghts) 

Výčet silných stránek 

………………… 

………………… 

W (weaknesses) 

Výčet slabých stránek 

………………… 

………………… 

O (opportunities) 

Výčet příleţitostí 

………………… 

………………… 

T (threats) 

Výčet hrozeb 

………………… 

………………… 

Obr. č. 1: SWOT analýza  

 

 Při vyhodnocování výsledků bychom měli brát v potaz i její účel. Obecně se 

vyplácí být spíše konzervativní, tedy zaměřit se zejména na hodnocení podstatných 

faktorů. Vyuţití detailnějšího členění můţe být spíše příznakem nerozhodnosti. Zásadní 

fakta je třeba analyzovat objektivně, tedy jaký je vztah subjektu k dané stránce. 

Přiřazování subjektivní hodnoty by mohlo vést k mylným hodnocením.
54

  

 Při zpracování SWOT analýzy je vhodné dodrţovat tyt základní principy: 
55

 

 Princip účelnosti, 

 Princip relevantnosti, 

 Princip kauzality, 

 Princip objektivnosti. 

 

  2. 3. 1. 1. 2 SLEPT analýza 

 Někdy téţ zvaná PEST analýza je nástrojem charakteru postupu, či rámce 

slouţícího k identifikaci a zkoumání různorodých externích faktorů, umoţňující 

evaluovat eventuální vliv společnosti. V anglických termínech má svůj původ 

vymezující oblasti v zájmu externí analýzy. Zkratka SLPET se však shoduje s českými 

                                                

54 KEŘKOVSKÝ, Miloslav; VYKYPĚL, Oldřich. Strategické řízení: teorie pro praxi. vyd. 1. Praha: C. 

H. Beck, 2002. 172 s. str. 97-98. 

55GRASSEOVÁ, Monika; DUBEC, Radek; ŘEHÁK, David. Analýza v rukou manažera: 33 

nejpoužívanějších metod strategického řízení. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 325 s. str. 299-300. 
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termíny. Jedná se především o oblasti níţe zmíněné, z kterých vyplývají právě ony 

zásadní faktory: 
56

 

 

 Sociální oblast – trh práce, demografické ukazatele, vliv odborů, ale také míra a 

vnímání korupce, „krajové“ zvyklosti aj., 

 Legislativní oblast – zákony, jejich pouţitelnost a interpretovatelnost i 

„nápravníky,“ práce soudů včetně rejstříkových soudů, 

 Ekonomická oblast – makroekonomické hospodářské ukazatelé a předpoklady, 

přímé i nepřímě daně, trţní trendy typu rozvoje automobilového průmyslu, 

restrikce vývozu a dovozů, státní podpora aj., 

 Technologická oblast – technologické trendy – typický vývoj a důsledky vývoje 

internetu, podpůrné technologie a aplikace a jejich dostupnost aj.). 

 

2. 3. 1. 1. 3 Páterův model konkurenčních sil 

 Jedná se o vyuţívaný nástroj pro zkoumání konkurentů našeho podniku, ať jiţ 

potenciálních, nebo reálně existujících. S tímto modelem lze pracovat ve sloţité podobě, 

a zkoumat moţné chování a síly konkurenčních subjektů. Pro naše účely pouţijeme pět 

obecných oblastí, v nichţ je třeba posuzovat ze strany exitující a moţný vznik budoucí 

konkurence. Konkrétně jde o tyto oblasti: 
57

 

 Vnitřní konkurence – jedná se o konkurenci, která se pohybuje v tomtéţ 

segmentu trhu, oblasti, v níţ naše firma podniká nebo hodlá podnikat. Více 

konkurentů na trhu nabízí zákazníkům větší výběr, moţnosti, a tlačí tak 

konkurenty k tomu, aby nabídli lepší zboţí, či sluţby za menší cenu, 

 Nová konkurence – jedná se o ty subjekty, které hodlají vstoupit na náš trh a 

konkurovat nám. Zjišťovat míru tohoto rizika není jednoduché, často je naopak 

značně nákladné. Jde většinou o odhad na základě vyhodnocení informací, které 

                                                

56KORÁB, Vojtěch; REŢŇÁKOVÁ, Mária; PETERKA, Jiří. Podnikatelský plán. vyd. 1. Brno: Computer 

Press, 2007. 216 s. str. 49. 

57KORÁB, Vojtěch; REŢŇÁKOVÁ, Mária; PETERKA, Jiří. Podnikatelský plán. vyd. 1. Brno: Computer 

Press, 2007. 216 s. str. 50. 
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jsme schopni získat. K určení moţností vstupu nových subjektů na náš trh můţe 

být zavedení informačního systému, který by nás varoval. Pokud jsme 

zakládajícím podnikem „my,“ tak my sami máme charakter vstupující 

konkurence na daný segment trhu, 

 Zpětná integrace v dodavatelském řetězci, která plyne z rizika zvýšení 

konkurence kvůli tomu, ţe náš excitující či potenciální odběratel se rozhodne 

zajišťovat si do budoucna námi doposud dodávané produkty či sluţby vlastními 

silami, 

 Dopředná integrace – dodavatel se rozšířením svého podnikání posune do sféry 

podnikání svého původního odběratele - zákazníka a stává se jeho konkurencí, 

 Riziko konkurence substitutů – jedná se o ohroţení našich produktů na trhu 

jinými, více či méně příbuznými produkty, které námi dosud nabízené produkty 

určitým způsobem nahrazují. Produkty tohoto charakteru mohou také znamenat 

menší finanční náročnost, tedy významné místo, kde se dá „rozumně“ ušetřit na 

nákladech. 

 

2. 3. 1. 2 Nástroje vnitřní analýzy podniku 

 Nástrojů na podporu analýzy vnitřních faktorů je celá řada. Je třeba brát v úvahu 

jedinečnost řízení, vnitřního systému a uspořádání i té nejmenší firmy. Proto je do jisté 

míry pouţitelnost a efektivnost těchto nástrojů omezená. Mezi nástroje, které se obecně 

snaţí vymezit oblasti vztahující se na všechny moţné faktory podniku, řadíme: 
58

  

 „modely“ 7S – jedná se o zkoumání sedmi základních vnitřních oblastí 

společnosti. 7S, protoţe kaţdý oblast v původně anglických názvech začíná na 

písmeno „S“. V českých ekvivalentech jde o strategii, systémy, strukturu, 

spolupracovníky, styl manaţerské práce, schopnosti, sdílené hodnoty (principy).  

  firemní funkce/zdroje – staví na funkčních oblastech aktivit firmy. Příkladem je 

obchod a marketing, finance a rozpočty, personální zdroje, výzkum a vývoj, 

výroba a výrobní faktory, oblast IT/IS a infrastruktura společnosti.  

                                                

58 KORÁB, Vojtěch; REŢŇÁKOVÁ, Mária; PETERKA, Jiří. Podnikatelský plán. vyd. 1. Brno: 

Computer Press, 2007. 216 s. str. 51. 
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  4P marketingového mixu (případně 5P, 7P) – není nástrojem „čisté“ interní 

analýzy, ale je povaţován za obecně uţitou v úvahách o produktech (sluţbách) 

podniku a jejich realizaci na trhu. Jedná se o product, price, promotion, place.  

 BCG matice – nástroj slouţící k vyhodnocení portfolia produktů, jejich přínosů a 

moţného budoucího ţivota. BCG matice jsou vhodné pro analýzu fungující 

společnosti.  

 

2. 3. 2 Popis podniku 

 V této části podnikatelského plánu je ve stručné, ale výstiţné formě popsáno, na 

čem celý náš podnikatelský záměr a základní podnik stojí. Uvedeme stěţejní prvky 

budoucího podnikání. Klíčovými prvky v této části podnikatelského plánu jsou: 
59

 

 Výrobky, 

 Umístění a velikost podniku, 

 Přehled personálu podniku, 

 Veškeré kancelářské zařízení, 

 Průprava podnikatele. 

 

 Pro příklad zde bude uvedena zákonná forma námi zakládaného podniku, vize, 

produkt nebo sluţba, jímţ se podnik hodlá na trhu realizovat, a důvody, proč je naše 

sluţba, či produkt zajímavý a konkurenceschopný pro trh, mimo jiné i organizace 

podnikání a s tím související organizační struktura.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                

59 KORÁB, Vojtěch; MIHALISKO, Marek; VAŠKOVIČOVÁ, Jana. Založení a řízení podniků: studijní 

text pro obor Podnikové finance a obchod. vyd. 2., dopl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 
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2. 3. 3. Marketingový plán 

Je strategickým plánem podniku, který naznačuje, jakým způsobem se podnik 

hodlá prosadit na trhu proti konkurenci. Marketingový mix jako analytický a syntetický 

nástroj bude pro řadu nejenom malých podnikatelů stále tím nejlepším uchopitelným 

přístupem pro formulování strategie jejich podniku. Jedná se o provázaný náhled na 

produktové charakteristiky, cenové politiky, na „promotion“ jako způsoby a metody 

„upozornění“ na podnik a jeho produkty vedoucí k reálnému uplatnění těchto produktů 

na trhu, a samozřejmě i na distribuci jako metody a způsoby, jak dostat produkt či 

sluţbu k zákazníkovi.
60

  

 Marketingový plán by neměl být orientován pouze na současnost a blízkou 

budoucnost. V rámci úvah o strategii by měla být téţ popsána racionální představa 

dalšího rozvoje produktů a sluţeb, rozvoje či rozšíření trhů, případně téţ moţných 

scénářů s jiným nastavením parametrů marketingového mixu pro případy uskutečnění 

předpokládaných trţních změn.
61

 

 Pro potencionální investory bývá povaţován marketingový plán za nejdůleţitější 

součást zajištění úspěchu nového podniku.
62

  

2. 3. 4. Organizační plán 

 V této části podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví nového podniku, 

zda jde o osobní vlastnictví, anebo obchodní společnost. V případě obchodní 

společnosti je nutné detailněji rozvést informace o managementu, a dále potom dle 

příslušné právní normy formy i údaje o obchodních podílech, atd. Dále je zde shrnuta 

celá organizace činnosti uvnitř podniku.
63

  

                                                

60KORÁB, Vojtěch; REŢŇÁKOVÁ, Mária; PETERKA, Jiří. Podnikatelský plán. vyd. 1. Brno: Computer 

Press, 2007. 216 s. str. 82 

61 KORÁB, V.; MIHALISKO, M.; VAŠKOVIČOVÁ, J.. Založení a řízení podniků: studijní text pro obor 

Podnikové finance a obchod.Vyd. 2., dopl./Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 155 s. 82. 
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2. 3. 5. Analýza rizik 

 Kaţdý podnikatelský záměr, který můţe být podloţený důkladnými analýzami 

renomovaných agentur, s sebou vţdy nese jistou míru rizika, ţe se reálné výsledky 

budou lišit od těch očekávaných. Zásadní, a pro potencionální investory jistou zárukou 

připravenosti je, si těchto rizik uvědomovat a připravit eventuální úţinou strategii pro 

jejich zvládnutí. Autoři Koráb, Peterka, Reţňáková
64

 uvádí v publikaci podnikatelský 

plán“ čtyři klíčové kroky „řízení“ rizika: 

 Identifikace rizikových faktorů, 

 Kvantifikace rizik, 

 Plánování krizových scénářů, 

 Monitoring a „řízení“. 

 Analýza rizik vyţaduje kromě znalostí a zkušeností z podnikání samotného téţ 

interdisciplinární znalosti z oblasti matematické statistiky, ekonomie či mikroekonomie, 

a finančního managementu. 
65

 

2. 3. 6. Finanční plán 

 Finanční analýza a hodnocení podnikatelského plánu zaujímají ústřední 

postavení, neboť poskytují základní informace pro posuzování výhodnosti 

podnikatelského plánu. Ten určuje objem investic, které nový podnik potřebuje a 

ukazuje, nakolik ekonomicky reálný je podnikatelský plán jako celek.
66

 Finanční 

analýza bude obsahovat celkem tři stěţejní oblasti, a to: 
67

 

 Předpověď příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na 3 roky. Jsou zde 

zahrnuty očekávané trţby a předpokládané náklady, 

 Vývoj hotovosti toků (Cash-flow) v příštích 3 letech, 

                                                

64Tamtéž, str. 92. 

65 KORÁB, V.; MIHALISKO, M.; VAŠKOVIČOVÁ, J.. Založení a řízení podniků: studijní text pro obor 

Podnikové finance a obchod.Vyd. 2., dopl./Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 155 s. str. 58. 

66 FOTR, Jiří; SOUČEK, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 

356 s. str. 63. 

67 KORÁB, V.; MIHALISKO, M.; VAŠKOVIČOVÁ, J.. Založení a řízení podniků: studijní text pro obor 

Podnikové finance a obchod.Vyd. 2., dopl./Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. 155 s. str. 58. 
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 Odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci podniku 

k určitému datu.  

 

2. 3. 6 Kritéria ekonomické efektivnosti  

 Kriteria ekonomické efektivnosti nám slouţí jako ukazatele, podle kterých 

můţeme hodnotit efektivnost podnikatelského záměru. Tato kritéria nám měří zpravidla 

výnosnost (návratnost) zdrojů, vynaloţených na realizaci projektu. Pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti se nejčastěji pouţívají: 
68

 

 rentabilita kapitálu – kapitálu vlastního, resp. celkového (return on capital), 

 doba úhrady či doba návratnosti – doba potřebná pro úhradu celkových 

investičních nákladů projektu, 

 kritéria zaloţená na diskontování zahrnující čistou současnou hodnotu, index 

rentability, vnitřní výnosové procento. 

  V následující části této práci se budeme zabývat zejména rentabilitou 

 kapitálu. 

 

2. 3. 6. 1. Rentabilita Kapitálu 

 Ukazatele rentability kapitálu měří výnosnost kapitálu, uţitého k financování 

záměru tak, ţe poměřují zisk projektu k vloţeným prostředkům. V praxi se setkáváme 

s větším počtem ukazatelů rentability kapitálu. Mezi nejčastěji uţívané patří: 
69

 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu – ROE – Return of Equity, 

 %100
EQUITY

EAT
ROE , 

, kde EAT se rovná zisku po zdanění (Earnings after Tax), 

a EQUITY se rovná vlastnímu kapitálu (Equity Capital). 

 

                                                

68 FOTR, Jiří; SOUČEK, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 
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 Rentabilita celkového kapitálu, resp. rentabilita aktiv - ROA -Return of Assets, 

 %100
ASSETS

EBIT
ROA , 

, kde EBIT se rovná zisku před zdaněním a nákladové úroky, 

a ASSETS – celková aktiva. 
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3. Analýza 

 Vzhledem k tomu, ţe firma vstupuje na trh zprostředkování zaměstnání, je 

analytická část zaměřena na vytipování hlavních faktorů, které tento trh ovlivňují. 

Hlavními částmi jsou vymezení velikosti a specifik trhu, konkurence a dominantních 

faktorů, které tento trh nejen vytvářejí, ale rovněţ významně ovlivňují. 

 

3.1 Analýza daného odvětví  

 Účelem dočasného zaměstnávání je zajistit flexibilitu pracovní síly a zajištění 

pracovních potřeb na dobu určitou. Tento systém dočasného přidělení se v EU prudce 

rozvíjí. Tímto způsobem je ve státech EU zaměstnáváno v průměru 1,5 % celkové 

pracovní síly. Například ve Švédsku je v sektoru dočasného zaměstnávání zaměstnáno 

28 000 lidí, coţ odpovídá 0,87 % celkové pracovní síly země, a v roce 2001 dosáhl 

obratu ve výši 9,15 miliard SEK (25,6 miliard CZK).   

 Následující čísla přinášejí zajímavé mezinárodní srovnání podle ukazatele 

zaměstnání pracovníků agentur z celkového počtu pracovních sil: v Dánsku jsou to 0,3 

%, ve Finsku 0,3 %, Anglii 4 %, Nizozemí 4,3 %, Japonsku 0,58 a Norsku 0,7 % 

pracovníků.
70

  

 Evropská unie hodnotí vysoký rozvoj agenturního zaměstnávání tím, ţe si firmy 

uvědomily zvýšenou potřebu pruţnosti v řízení pracovní síly. Dále také díky nedostatku 

pracovníků v určitých oborech, a posledním důvodem je rovněţ legislativa EU. 

Agenturní zaměstnávání se v tomto sektoru stala pruţnější. 

 Pro nás je prioritní situace v Norském království. Norsko sice není 

členem Evropské unie, i kdyţ se o to ve své milosti několikrát pokoušelo v referendu, 

Norové se však bojí o svou suverenitu a své bohatství. Přirozeně zde panovaly obavy z 

toho, ţe by Norsko na své členství doplácelo. Norsko i jako nečlen EU je součástí 

evropských integračních struktur, tedy je v EHS. Z čehoţ plyne, ţe Norsko přijalo 

drtivou většinu smluv, směrnic upravující agenturní zaměstnávání, platící pro členské 

státy EU. Proto je moţné pro občany české republiky pracovat v Norsku stejně jako 

                                                

70 JOUZA, Ladislav; ŢENÍŠKOVÁ, Marta; SALAČOVÁ, Marie. Agenturní zaměstnávání. vyd. 1. Praha: 
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v kaţdém jiném státě patřící do Evropského společenství.
71

 Podíl práce zahraničních 

pracovníků v Norsku je poměrně „vysoký“ vzhledem k demografickým podmínkám 

této země. Nejperspektivnější oblastí sluţeb je v Norsku, kromě sluţeb cestovního 

ruchu, stavebnictví. Z důvodu silné nabídky a velké iniciativy zejména ze strany Polska, 

ale také nových členských států EU z oblasti Pobaltí.
72

 Norové jsou malým národem 

čítajícím 4,5 milionu obyvatel. Avšak 6,5 % obyvatel z celkového počtu reprezentují 

národnostní menšiny. Mezi ty nejpočetnější, kteří tvoří na trhu práce velkou konkurenci, 

patří zejména Poláci, Litevci, v posledních letech však i Němci.
73

 V případě Poláků je 

práce v Norsku povaţována za tradici, sahající hluboko do historie Norského království. 

V drtivé většině případů pracují v sektoru zemědělství, a to zejména v sezónním období. 

Jejich minoritní část pracuje coby řemeslníci. Litevci se zaměřují zejména na oblast 

stavebnictví (infrastruktura – silnice, tunely) a dále i montáţ. Dánové s Němci se 

obecně zaměřují na drobná řemesla s vyšší mírou odbornosti. Způsob, jakým se lze 

poměrně jednoduše dostat k informacím o práci v Norsku, je v podstatě jednoduchý. 

Existují dva evropské portály pracovní mobility EURES, které spustila Evropská 

komise.
74

  

 Dalším významným faktorem je norský trh sám o sobě. Zde, zejména díky 

konzervativnosti Norů a demografickým faktorům, dominují dva „úřady“, které se 

zabývají zprostředkováním práce. První je NAV,
75

 a druhým poté NORWAY 

EXPORTS.
76

 

                                                

71 BusinessInfo.cz. oficiální portál pro podnikání a export. Právo evropských společenství. 1997-2011. 

[online] [cit. 5. 1. 2012.]. Dostupné na: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravo-eu/pravo-

evropskych-spolecenstvi/1000459/10964/.  

72
 Další národností menšiny jsou také Iráčané, Němci, Litevci, Somálci, Filipínci, Rusové, Britové, 

Američané, Thajci, Pákistánci, Indové a další; v nejsevernějších oblastech ţije okolo 20 000 Laponců. 

73 ZASTUPITELSKÝ UŘAD ČR V OSLU, BUISINESSINFO.CZ. Souhrnná teritoriální informace 

Norsko [online] 30. 10. 2011 [cit. 14. 1. 2012]. Dostupné na: 

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/norsko/1000790/. 

74Eures. Evropský pracovní portál mobility. [online] [cit. 13. 12. 2011] Dostupné na:  
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75 NAV. Forsiden. Jobb for helsa! [online] [cit. 13. 12. 2011] Dostupné na:    http://www.nav.no/Forsiden. 
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 Šance uspět pro české firmy v oblasti sluţeb ve stavebnictví (dělníci, architekti, 

inţenýři, počítačoví experti, ekonomové), v cestovním ruchu, v montáţních pracích a v 

oblasti subdodávek, se na první pohled nezdají příliš vysoké. A to, i kdyţ vezmeme 

v úvahu zjednodušení procesu najímání pracovníků z důvodu nedostatku pracovní síly a 

nízkou nezaměstnanost. 

  Avšak situaci českých firem mění jedna zásadní věc, a to je přímé zastoupení, 

plynoucí z lokálně ověřené prestiţe. Takový zástupce má s ohledem na specifika 

norského trhu a norskou mentalitu podstatně lehčí pozici. Ke standardní formě získání 

takovéhoto postavení jsou zejména studijní, studijně pracovní pobyty na norských 

univerzitách, nebo stáţe v norských podnicích. Příkladem jsou studijní pobyty studentů 

stavební fakulty VUT na univerzitě v Trondheimu, ze kterých většinou plyne 

spolupráce u firem v severním moři.  

 Přehled o zastoupení agentur práce a jejich zaměření lze získat z veřejných údajů 

úřadu práce. Z agendy Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, ţe na českém trhu 

je zaevidovaných celkem 1287 agentur práce. Z nich 367 agentur práce má povolení na 

zprostředkování práce občanům ČR do zemí EU/EHP. Avšak z těchto 367 agentur práce 

podle § 14 odst. 1: pism. b, vlastní povolení na zaměstnávání občanů ČR v zemích 

EU/EHP  276.  Z dosavadních poznatků jsme vyhledali pouze 10 agentur, které 

v agendě MPSV prezentují nabídky práce v Norsku. V praxi, při podrobném studiu jsme 

zjistili, ţe rychle jsme se dostali k nabídce pouze u společnosti Student Agency, kde 

jsme snadno vyhledali základní informace, na základě kterých si můţeme udělat 

představu o nákladech a samotném výdělku.     

 

 Analýza poptávky po sluţbě 

 Vzhledem ke kategorii zboţí a povaze poměrů ČR versus Norsko, povaţujeme 

poptávku za neelastickou.  Velikosti poptávky mohou ovlivňovat nejrůznější faktory, 

avšak v našem případě je třeba brát v úvahu dlouhodobou ekonomickou situaci obou 

států, a také zejména cíle našeho podniku.  

 

 Příleţitosti na trhu 

 Příleţitosti, které současný trh nabízí pro naši společnost, pramení z toho, ţe se 

aktuálně, ne příliš mnoho agentur práce zajímá o zprostředkování práce do Norska.  
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Anebo je nabízí za takových podmínek, které nemohou naší nabídce konkurovat. Co se 

nadnárodní konkurence týče, včetně samotné norské konkurence, jsme si jisti, ţe o 

pracovní pozice námi zprostředkované nepřijdeme, neboť jsou smluvně předjednané.   

 

3. 1. 1 Analýza typického zákazníka firmy 

 Typický zákazník naší společnosti bude muţ či ţena ve věku od 19 do 28 let. 

Cílovou skupinu zákazníka tvoří dvě oblasti. První skupinou jsou studenti, a to jak 

vysokých, tak středních škol splňující podmínkou dobré znalostí anglického jazyka, či 

základů norštiny. Studenti vysokých škol s dobrou znalostí anglického jazyka, 

popřípadě norštiny mají větší moţnost při výběru práce. Proto spolupracujeme s FF 

MU, katedrou Nordistiky, kde studenti norštiny mluví plynule norsky, a proto mohou i 

ţeny najít uplatnění u našeho uţivatele, jehoţ předmět podnikání je oblast 

průmyslových kovů. U studentů a absolventů středních škol nás bude zajímat znalost 

anglického jazyka a jejich specifické zaměření oboru a délka praxe, např. u studenta ze 

střední školy obor automechanik nás bude zajímat: druh řidičských oprávnění (B, C1, 

C(bagr), B+E, C+E, T) a počet odjeţděných hodin. Druhou skupinou jsou absolventi 

středních škol a všichni ostatní v rozmezí dané věkové hranice, kteří jsou drţiteli 

výučních listů v oboru svářeč, elektroinstalatér. Práce je vhodná pro studenty, protoţe 

výkon práce časově odpovídá letním prázdninám. U druhé kategorie je moţnost 

dlouhodobého pracovního závazku v případě, ţe se zaměstnanec osvědčí. Zásadní, do 

jisté míry i limitujícími faktory jsou znalost jazyka, ochota práce v daném oboru, a cizí, 

do jisté míry atypické prostředí, či dlouhé vzdálenosti. Pracovními a ţivotními 

podmínkami v Norsku se dále zabýváme v kapitole 3. 2. 3 s názvem Sociální faktory.  
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3. 2. SPLEPT analýza 

3. 2. 1 Ekonomické faktory 

 Nejdůleţitějšími ekonomickými faktory, které ovlivňují prosperitu zakládané 

agentury jsou: vývoj HDP v Norsku i v ČR, nezaměstnanost v Norsku a ČR, vývoj 

měnového kurzu CZK vůči NOK. Proto je tato část výhradně věnována těmto 

ukazatelům. 

 

Hrubý domácí produkt (HDP) 

 V případě ekonomické recese, v době poklesu HDP lze očekávat pokles 

produkce firem najímající zahraniční pracovníky, a v důsledku toho lze očekávat pokles 

poptávky po pracovnících personálních agenturách. V případě poklesu výkonu české 

ekonomiky vzroste nezaměstnanost, a tím pádem bude větší zájem o práci 

zprostředkované agenturou práce.  

 Na obrázku č. 2 můţeme hodnotit trend vývoje HDP v ČR a v Norsku. Do roku 

2006 jde vidět stejná rostoucí tendence. Následný extrémního poklesu jsou důsledkem 

krize. Dnes můţeme pozorovat rozdíl v růstu, přitom v ČR je ohlášen spíše pokles. 

Vývoj HDP v ČR má klesající charakter, ekonomika se dostává do recese, zatímco 

v Norsku HDP roste. Predikce vývoje HDP v obou zemích není snadné určit, avšak 

podle aktuálního vývoje a politické situace bude v následujících letech HDP v Norsku 

pravděpodobně růst a v Česku klesat. 
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Obr. č. 2: Graf vývoje HDP v ČR a v Norsku [v %]
77 

 

Míra Inflace 

 Inflace jako jedna ze základních makro-ekonomických veličin chápeme jako je 

růst všeobecné cenové hladiny v čase.  

 

Obr. č. 3: Graf Inflace v ČR a v Norsku [v %]
78

 

                                                

77 Zdroj: Český statistický úřad. 2012 [online] [cit. 5. 1. 2012.]. Dostupné na: http://www.czso.cz/. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Cenov%C3%A1_hladina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
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 Za meziročním nárůstem inflace za rok 2010 na celkových 2,5 % v Norsku mají 

podíl vysoké ceny elektřiny. Rok 2011 počítá s inflací v rozmezí 1,8% - 2%. Průměrný 

plat v Norsku v průběhu roku 2010 vzrostl o 3,75%. V případě sníţení úrokové sazby 

bude mít za následek odliv zahraničního kapitálu z tuzemska, tedy oslabí kurs české 

koruny vůči zahraničním měnám. Pro naši společnost má tato situace do jisté míry 

pozitivní následky, protoţe celkově, nám jde o co nejvyšší moţný kurz norské koruny 

vůči koruně české. Tím více můţeme zhodnotit naše zisky. 

 

Nezaměstnanost   

 Nezaměstnanost úzce souvisí s výkonem ekonomiky. Nezaměstnanost ovlivňuje 

kladný i záporným způsobem činnost agentur práce. V případě růstu nezaměstnanosti 

přibývají zákazníci agentury. Naopak v případě poklesu nezaměstnanosti mohou 

agentury práce přicházet o zisk, protoţe nejsou zájemci o práci. Tuto situaci lze 

eliminovat zacílením zákazníka a nabídkou, která je oproti podmínkám tuzemského trhu 

nesrovnatelná. Bohuţel pro činnosti naší společnosti je také směrodatný stav 

nezaměstnanosti v ostatních státech.  

.  

 

Obr. č. 4: Graf vývoje nezaměstnanosti v ČR a v Norsku 

                                                                                                                                          

78 Zdroj: Finance.cz. Poznejte hodnotu informace. Míra inflace. [online] [cit. 5. 1. 2012.]. Dostupné na:  

http://www.finance.cz/ekonomika/svetove-makroukazatele/inflace/. 
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 Nezaměstnanost v Norsku je na velice dobré úrovni. Nezaměstnaní Norů je 

způsobena zejména těmi, kteří nejsou ochotni dělat práci, kterou v této zemi zastává 

početná zahraniční pracovní síla. Jejich nároky na mzdu jsou vysoké, často několika 

násobné, oproti výdělkům zahraniční pracovní síly. Stav nezcestnosti ovlivňuje výše 

podpory od státu. Výška těchto příspěvků je pro cizince s trvalým pobytem v této zemi, 

je tak velká, ţe nejsou dále motivování vůbec pracovat. Tato částka je zhruba 12 000 

NOK (39.600 CZK). 

 Vzhledem k tomu, ţe konkurenty českých pracovníků jsou pracovníci i z dalších 

zemí tzv. východoevropských zemí jako je Polsko, Ukrajina, Litva atd., bude mít na 

norský pracovní trh, a tudíţ i naši konkurenci, vliv vývoj nezaměstnanosti i v těchto 

zemích. Rostoucí nezaměstnanost znamená vyšší konkurenci na pracovním trhu.  

    

Obchodní bilance  

 Zahraniční obchod ČR v roce 2010, po meziročním poklesu v roce 2009 o 15,4 

% opětovně rostl. Obrat zahraničního obchodu v porovnání s rokem 2009 se zvýšil o 

19,0 % (784,2 mld. Kč) na 4 911,8 mld. Kč a dosáhl nejvyšší hodnoty od vzniku České 

republiky. Obchodní bilance skončila přebytkem 124,5 mld. Kč, který je avšak oproti 

roku 2009 niţší, a to o 25. mld. Zároveň je, ale druhý nejvyšší od roku 2005, kdy saldo 

zahraničního obchodu bylo poprvé za dobu existence České republiky kladné.
79

 

 Bilance norského zahraničního obchodu je dlouhodobě kladná. Norský 

zahraniční obchod za rok 2010 vykázal přebytek ve výši 341,5 mld. NOK (1024,5 mld. 

Kč), coţ představuje 5,9% nárůst oproti roku 2009 a zároveň 14% norského HDP. 

 Kladné saldo je způsobeno především exportem ropy a zemního plynu, který 

představuje téměř 57% veškerého norského exportu. Při tak velkém podílu ropy na 

vývozu k přebytku obchodní bilance významným způsobem přispěly i pohyb cen 

surovin (cena za barel ropy stoupla ze 427 NOK v prosinci 2009 na 557 NOK v prosinci 

                                                

79 Zdroj: Český statistický úřad. Vývoj zahraničního obchodu v roce 2010. 2012 [online] [cit. 5. 1. 2012.]. 

Dostupné na: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/ainformace/782D0040C62E. 



Diplomová práce  Řízení a ekonomika podniku 
Podnikatelský záměr   

54 

 

2010).  Norským exportérům se však daří i v potravinovém (ryby), chemickém a 

hutnickém průmyslu.
80

 

 

Vývoj devizového kurzu CZK vůči NOK 

  Pro firmu jako je naše, tedy obchodující v zahraničí, je vývoj devizového kurzu 

tuzemské měny a norské zásadním faktorem, který ve velké míře ovlivňují úspěšnost 

našeho podnikání. Pro naši společnost je důleţitá depreciace domácí měny, protoţe 

veškerý zisk naší společnosti je generován v norské koruně. Smysl našeho podnikání 

v této zemi je zároveň zaloţen na faktu, ţe průměrná mzda je jednou z nejvyšších na 

světě (35 850 NOK = 118 305 CZK). V případě, ţe by česká koruna rapidně posílila 

vůči norské koruně, nastala by situace, kdy by práce v Norsku s vysokým zdaněním a 

ţivotními náklady ztrácela smysl. Na obrázku č. 5 vidíme grafu vývoje kurzu české a 

norské koruny po jejím úpadku v době krize.  

 

 

Obr. č. 5: vývoj kurzu české a norské koruny  

 

 

                                                

80 Zdroj: BusinessInfo.cz. oficiální portál pro podnikání a export. Norsko: Ekonomická charakteristika 

země. 1997-2011. [online] [cit. 5. 1. 2012.]. Dostupné na:  http://www.businessinfo.cz/cz/sti/norsko-

ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000790/#sec2. 
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 Z  dlouhodobého hlediska norská koruna posiluje a pozvolna se vrací na své 

původní hodnoty před krizí. Tento trend je pro nás směrodatný, neboť v dnešní době 

dostaneme za 50 000 Nok víc, neţ začátkem roku 2011.  

 

3. 2. 2 Technologické faktory 

Technologické faktory se příliš netýkají našeho oboru podnikání. Směrodatné jsou pro 

nás případné změny v segmentu našeho trhu.  

 

3. 2. 3 Sociální faktory 

  V oblasti sociálních faktorů sehrávají důleţitou roli zejména tyto faktory: 

 společensko-politický systém a klima společnosti 

 hodnotové stupnice a postoje lidí (konkurentů, zákazníků, dodavatelů, 

zaměstnanců a jejich partnerů), 

 ţivotní styl 

 ţivotní úroveň, 

 kvalifikační struktura populace, zdravotní stav a struktura populace.  

  

 Vládnoucí politická strana DNA (Norská strana práce) řadu let propaguje 

otevřenou politiku pohybu pracovní síly. Zahraniční pracovní síla má v Norsku velký 

význam, zastoupení a dlouhou historii. Díky těmto faktorům, je přístup Norů k cizincům 

pracujícím v Norsku velice kladný. Norové si potrpí na profesionalitu, aktivní přístup, 

čestnost, věcnost, spolehlivost a flexibilitu, stejně jako úctu k lidem (Norsko je země 

s nejvyšším stupněm integrace ve speciálním vzdělávání), úctu k majetku (mimo město, 

nebývají zámky ve vstupních dveřích domu), a k respektování zákonů, (zejména 

k placení daní). Pokud budete dodrţovat tyto základní věci a budete se schopni 

dorozumět s Nory, tak Vás budou brát bez předsudků jako rovnocenného.  

 

Toto jsou základní důvody, proč je Norsko tak oblíbenou pracovní destinací. Pracovní 

podmínky jsou většinou příjemné (přímo úměrné práci). Zájem pracovat v této zemi je i 

postoj zaměstnavatele k ohodnocení. Primárním faktorem vysokého výdělku navzdory 
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vysokým daním je jedna z nejvyšších průměrných mezd na světě. Zaměstnavatelé si 

uvědomují, ţe ve své zemi jste ochoten pracovat za mnohem méně peněz. Navzdory 

tomu norští zaměstnavatelé cíleně nepodhodnocují mzdy, i kdyţ zákonem není 

upravena minimální mzda pro cizince nepracující v hlavním pracovním poměru 

s trvalým pobytem. Důvodem, proč je práce v Norsku zajímavá pro naši cílovou 

skupinu, je jazyková úroveň Norů. Drtivá většina z nich (i značně starší generace) mluví 

plynule anglicky oproti zemím jiţní Evropy. Jedním z klíčových faktorů, proč by naše 

nabídka mohla zaujmout, je právě ona zmíněná mzda. Student vysoké školy si za 

období letních prázdnin, (4 měsíce, měsíčně 160 hod práce), můţe vydělat aţ 250 tisíc 

CZK. Výhodou je i moţná flexibilita, zaměstnavatelé se nemusí striktně řídit počtem 

hodin, je moţné kaţdodenně, pokud práce dovolí, pracovat celý den. Zaměstnavatelé 

často přispívají na ubytování, často je hradí sami, nebo alespoň polovinu pronájmu (v 

závislosti na počtu zaměstnanců). Výhodou, která bude totálně měnit vaši pozici na trhu 

práce, je znalost Norštiny. Počítá se znalostí angličtiny, němčina není příliš pouţívaná. 

Neznalost jazyka je naopak zásadní bariérou. Zaměstnavatelé vyţadují schopnost dobré 

komunikace minimálně v aj. Výhodou pro získání práce mohou být řidičské průkazy – 

B, C1, C(bagr), B+E, C+E, T. Dále zkušenosti z oborů některých řemesel – svářeč, 

tesař, mechanik.    

  Je zde mnoho faktorů, proč je práce v Norsku pro naší cílovou skupinu 

zajímavá. Mezi faktory ovlivňující zájem o práci v této lokalitě jsou: neznalost jazyka, 

neznalost prostředí, sever Evropy, malá populace, malá hustota obyvatelstva, či velké 

vzdálenosti.  

 Naší cílovou skupinou zákazníků tvoří muţi a ţeny ve věku 18 aţ 28 let. 

Demografický vývoj této věkové skupiny má tendence klesající. Mezi cílovou skupinu 

patří zejména studenti vysokých škol, nebo studenti z technických středních škol.  

 Výhodou je umístění naší firmy, společnost bude operovat v městě Brně. Město 

Brno „lze“ povaţovat za studijní město, neboť pouhý součet studentů hlavních univerzit 

(VUT, MU, MENDELU, UO) čítá cca 100 000 studentů. Propagace společnosti se 

rovněţ bude ubírat tímto směrem. 
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3. 2. 4 Legislativní a politické faktory 

 Problematiku legislativy agenturního zaměstnávání na mezinárodní úrovni, 

české úrovni a norské úrovni, jsme se věnovali v teoretické části této kapitoly. Jako 

moţnou komplikaci bychom uvedli daňový systém České republiky, který je 

v porovnání s norským systém značně nepřehledný a komplikovaný.   

 V politickém ohledu, povaţujeme za riziko ze strany Norského království 

restrikce v oboru zprostředkovávání zaměstnávání zahraničními agenturami, a to 

v případě špatné ekonomické situace Norska. V roce 2009 Norsko jiţ vydalo omezení, 

týkající se tohoto segmentu podnikání. Omezení se však týkalo zejména pobaltských 

států a nových členů EU.  

 

3. 3 Analýza konkurence – Porterova analýza 

Stávající konkurence 

 U kaţdého podnikatelského záměru je důleţitá amyláza konkurence. Z analýzy 

trhu a konkurenčního prostředí v České republice plyne, ţe na českém trhu existují 

firmy, které se zabývají zprostředkováním práce. Jejich evidovaný počet je 1278. 

Z tohoto celkového počtu je 367 agentura práce drţitelem koncese povolení pro 

zprostředkování práce do zahraničí EU/EHP. Z tohoto počtu se 276 agentur práce 

zabývá, nejenom vyhledávání zaměstnán a poradenskou činností, ale také samotným 

zaměstnáváním v zahraničí.  

 Po analýze tohoto výčtu jsme zjistili, ţe majoritní skupina vlastní povolení na 

zprostředkování práci do zahraničí, ale reálně jsou zaměřeny na český trh. Ve smyslu 

zahraničního zprostředkování tyto agentury poskytují zejména poradenskou činnost. 

Zbylé agentury práce sice zprostředkovávají zaměstnání do zahraničí, ale nenabízí práci 

v Norsku (EHS). Z agendy MPSV jsme zjistili pouze u dvou agentur práce 

zprostředkování práce v Norsku. První z je Adecco, s.r.o. a druhou je Student Agency, 

s.r.o.  V případě Adecco, je situace taková, ţe práci Norsku nadále nezprostředkovává. 

Ale před 4 lety zajistila práci mnoha občanům ČR v autobusové dopravě. V případě 

Student Agency jsem rychle a přehledně zjistil veškeré potřebné informace, včetně 

poplatků a eventuálního výdělku. Z těchto dat jsme vyvodili závěr, ţe Student Agency  

není silným konkurentem na trhu. Protoţe inzeruje výdělek 1000 Nok (3500 Kč týdně 
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/35 hod. práce) mínus odpočty daně. Z praxe víme, ţe Nor, který pracuje brigádně na 

farmě (mladší 17 let) má garantovanou minimální mzdu ve výši 100 Nok / hod. (pří 35 

hodinové sazbě - 3500 NOK = 11 550 Kč). Reálná situace vypadá tak, ţe tuto práci 

bude pravděpodobně dělat polský občas minimálně za 80 NOK / hod, (v porovnání 

s českým zprostředkovatelem Student Agency – 28 NOK / hod.), s tím faktem, ţe Polák 

je ochotný pracovat aţ 250 hodin měsíčně. 

 Student Agency si účtuje vstupní poplatek 529 euro (doprava zahrnuta). 

Podrobněji se budu věnovat této problematice v návrhové části.   

 Při analýze českého trhu jsou za konkurence schopné firmu povaţovány ty 

společnosti, které dokáţou přehledně, srozumitelně a věrohodně prezentovat svou 

nabídku. 

 V Evropském měřítku je konkurence značně početná. Tvoří ji všechny 

personální agentury států EU/EHP mající povolení o zprostředkování zaměstnávání.  

   Za velkého konkurenta povaţujeme snadno přístupný Evropský portál pracovní 

mobility, kde sami norští zaměstnavatelé inzerují nabídky práce, většinou v norštině, či 

angličtině. 

 Za konkurenci na samotném norském trhu povaţujeme „společnost“ NAV, je 

úřadem norské práce a sociální peče v jednom. Nabídka práce je dílčí činností. NAV má 

přehledné webové stránky v mnoha jazycích, mezi ty atypické patří arabština, ale 

zejména Somálština a jazyk kmene Urdu. Norsko je multikulturní společností s mnoha 

menšinami. Nabídky práce je na webových stránkách NAV moţné najít vţdycky, avšak 

problém pro drtivou většinu je skutečnost, ţe to vyţaduje plynulou Norštinu coţ je 

zásadní problém a stály důvod neuspokojení poptávky. Dále je společnost Norway 

exports, která jiţ primárně plní funkci zprostředkování práce. Mezi webové stránky 

s nabídkou volných pracovních míst patří: Jobbnorge.no, FINN.no, IDG.no, 

Teknologijobb.no, Jobline.no. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů   

 Naše vyjednávací síla a jistota pracovních míst na tomto trhu plyne z lokálně 

ověřené prestiţe, která je podloţena 4letou historií spolupráce u našeho uţivatele a 

potencionálních uţivatelů v dané oblasti. Naším uţivatelem je společnost Lofthus 

Maskulin, a.s. v městě Sauda. Kterou zaměstnává francouzský koncern Eramet 
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v pobočce Eramet Noway Sauda, A.S.  Tato společnost čítá celkem 250 zaměstnanců a 

je spojena s další pobočkou (Eramet Norway Postrgrun, A. S. také 200 zaměstnanců). 

Čistý zisk těchto dvou společností při 400 zaměstnancích je 820 milionů NOK, coţ je 2, 

7 miliardy CZK (společnosti působí v uhelném průmyslu). Náš hlavní uţivatel dostává 

práce od těchto dvou společností.  

 Vyjednávací sílu dodavatele dokresluje následující příklad z předešlých 

zkušeností s firmou. Společnost Eramet Norway Sauda, povaţujeme za velice solidní 

společnost. V krizových situacích jedná velice solidně i se smluvními partnery. 

Příkladem toho, co by mohlo nastat v případě ekonomického úpadku regionu je rok 

2009, kdy se poprvé v historii této společnosti absolutně zastavil jinak 24 hodinový 

provoz. V tomto případě se společnost Eramet Norway Sauda zachoval tak, ţe 

celoplošně sníţila hodinovou sazbu a částečně omezila práci (v případě, ţe v Norsku 

pracujete stabilně, tak zpravidla Vám zaměstnavatel kaţdý rok navyšuje hodinovou 

mzdu (v průměru o 20-50 NOK v závislosti na vzdělání). Situace, ţe by zaměstnavatel 

uvaţoval o levnější pracovní síle je velice nestandardní, toto platí zejména v případech, 

kdy má společnost dobrou zkušenost s pracovníky. Úspora nákladů na úkor kvalitu, 

byla důvodem, proč se nepřiklonit k variantě levné pracovní síly.  

 Z těchto informací vyplývá, ţe vyjednávací síla dodavatelé je vysoká. Pracovní 

pozice nabízené touto společnosti jsou pro existenci našeho podniku determinující. 

Avšak v oblasti je moţnost spolupráce se sesterským podnikem Eramet Titanium v 

nedaleké Oddě.  

   

Vyjednávací síla odběratelů 

Odběrateli, respektive zákazníky firmy jsou lidé, kteří naším prostřednictvím hledají 

uplatnění na norském pracovním trhu. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o široké spektrum 

uchazečů o práci, viz analýza zákazníka firmy, je vyjednávací síla odběratelů velmi 

nízká.  

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

 V prvních letech působnosti agentury, se zaměřujeme pouze na spolupráci 

s firmou (v plném názvu)  Eramet Comillog Norway Sauda, a.s., proto přímými novými 
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konkurenty by byly jedině společnosti, které by rovněţ navázaly spolupráci s touto 

firmou. Vzhledem ke smluvním vztahům není toto riziko příliš vysoké. 

 Druhou variantou vstupu nových konkurentů, je obecný vstup personálních 

agentur na norský pracovní trh. To znamená jak norských, tak českých, stejně tak jako i 

jiných států. V tomto případě jsou bariéry vstupu do odvětví poměrně nízké, ovlivněné 

hlavně legislativou v domácím státě a v Norsku. Proto je potenciál vstupu nové 

konkurence poměrně vysoký, avšak pro naši firmu, vzhledem k zaměření, ne aţ tak 

významný. 

 

Hrozba substitutů 

  V tomto odvětví, se nenachází substitut, který by mohl znamenat hrozbu pro 

naši společnost. Do jisté míry to můţe znamenat levná pracovní síla Poláků, ale pokud 

je norský zaměstnavatel spokojen s výkonem práce, tak zaměstnance nemění.  

 

Rivalita firem 

 Celková rivalita v odvětví pracovních agentur je poměrně vysoká, vzhledem 

k tomu, ţe se zprostředkováváním zaměstnání zabývá mnoho firem. Avšak z hlediska 

úzkého zaměření naší agentury pouze na norský pracovní trh, je konkurence značně 

niţší. Tvoří ji převáţně firmy z jiných států neţ ČR. Tvrdý konkurenční boj v tomto 

odvětví nebyl zaznamenán.  

 

 3. 4 SWOT analýza 

 Tato analýza komplexně staví silné a slabé stránky organizace, anebo její části 

pro identifikované příleţitosti a hrozby, které vyplývají z okolí, a vymezuje pozici 

organizace nebo její části, jako východisko pro definování strategii dalšího rozvoje.
81

 

                                                

81GRASSEOVÁ, Monika; DUBEC, Radek; ŘEHÁK, David. Analýza v rukou manažera: 33 

nejpoužívanějších metod strategického řízení. vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 325 s. str. 300.  
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 S – Silné stránky (strenghts): 

- znalost prostředí 

- osobní kontakty s dodavateli 

- Zkušenosti s dodavateli 

-  předběţné dodavatelské smlouvy 

-  nízké náklady na podnikatelskou činnost 

- nízká konkurence na českém trhu 

-  vysoká flexibilita 

-  atraktivní podmínky pro klienty PA 

W – Slabé stránky (weaknesses): 

- vysoká závislost na dodavateli 

- velmi specifické (úzké) zaměření 

- nová, neznámá firma vstupující na trh 

- nutnost jazykových znalostí klientů 

- velká vzdálenost mezi Norskem a ČR 

(odrazuje klienty) 

- nutnost cestovat na dlouhé vzdálenosti 

 

O – Příležitosti (opportunities): 

- nabídka vysokých výdělků v Norsku 

- vysoká poptávka po zprostředkování 

práce v zahraničí 

- rostoucí nezaměstnanost v ČR 

- vývoj měnového kurzu CZK k NOK 

- růst průměrných mezd norských 

zaměstnanců 

- rozšíření smluvních partnerů v Norsku, 

případně v jiných státech 

- jednoduchý daňový systém 

- snadné prodlouţení víz v Norsku pro 

zahraniční pracovníky 

T – Hrozby (threats): 

- vysoká konkurence mezi agenturami 

z jiných států 

- vývoj měnového kurzu CZK k NOK 

- ekonomické, politické a legislativní 

změny 

- hospodářská recese v Norsku 

- závislost hospodářského vývoje na vývoji 

EU 

- vstup nových agentur v ČR, v Norsku a 

ostatních státech 

- zavedení viz pro české občany 

- společnost začne sama najímat 

zaměstnance bez účasti AP. 

- neprodlouţení povolení 

Tab. č. 1: SWOT analýza 
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4 Návrh podnikatelského záměru 

 V obsahu této kapitoly se zaměříme na samotné zpracování návrhu 

podnikatelského záměru. Návrh bude vyhotoven na základě výsledků analýz a 

teoretických podkladů této práce. Tato kapitola popisuje vznik společnosti, její právní 

náleţitosti a další zásadní prvky podnikatelského záměru.  

 4. 1 Charakteristika subjektu 

 Zde uvedeme základní údaje o subjektu.  

4. 1. 1 Základní údaje o subjektu 

Označení agentury:    CZ For Norge,  

Pracoviště:      Arne Nováka 1 

      602 00 Brno 

      Česká republika 

E-mail:      CZfornorge@fornorge.com 

 

Právní forma:      Fyzická osoba, OSVČ. 

 

Časový rozsah oprávnění:  Dle platnosti příslušného povolení zprostředkování 

zaměstnání bezplatně i za úhradu. 

 

Činnost:      Zprostředkování zaměstnání dle  

      zákona č. 435/2004 Sb., o   

      zaměstnanosti, v platném znění. 

 

Územní rozsah:    Zprostředkování zaměstnání do zahraničí. 

 

Pro subjekty:     Občané ČR, občané EU/EHP.  

 

Forma zprostředkování:  a) Vyhledání zaměstnání pro fyzickou 

osobu, která se o práci uchází, a vyhledání 



Diplomová práce  Řízení a ekonomika podniku 
Podnikatelský záměr   

63 

 

zaměstnanců pro zaměstnavatele, který 

hledá nové pracovní síly. 

 c) Poradenská a informační činnost v 

oblasti pracovních příleţitostí. 

 

Zprostředkované druhy prací:   Bez omezení.  

 

 

4. 1. 2 Dílčí kroky směřující k zahájení činnosti 

 

Vyplnění jednotného registračního formuláře 

Zprostředkování zaměstnání dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném 

znění, se ve smyslu § 3 odst. 3 písm. r) zákona č. 455/1991 Sb., ţivnostenského zákona, 

v platném znění, neřadí mezi ţivnosti. Proto můţeme vyvíjet činnost pouze jako OSVČ 

bez ţivnosti. Všechna potřebná ohlášení a registrace provedeme prostřednictvím 

jednotného registračního formuláře,
82

 běţně dostupného na kterémkoli ţivnostenském 

úřadě. Touto cestou tedy provedeme: 

 

Ve vztahu k finančnímu úřadu, příslušnému správci daně, podáme přihlášku k: 

 registraci k dani z příjmů fyzických osob 

 dani z nemovitosti, jelikoţ pro výkon činnosti uzavřeme nájemní smlouvu na 

příslušné prostory  

 dani silniční. 

 registrace společnosti k dani v Norsku  

 získání ID v Norsku.  

 Registrace VAT 

 

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení: 

 oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ 

                                                

82 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. CZ. Jednotný registrační formulář. [online] 12. 1. 2012 [cit. 14. 1. 

2012] Dostupné na: http://www.mpo.cz/dokument68557.html. 
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 přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ, které budeme 

odvádět.  

 

Ve vztahu k příslušnému úřadu práce:  

 nahlášení obsazení volného pracovního místa. 

 

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně: 

 oznámení pojištěnce - FO o zahájení samostatné výdělečné činnosti. 

 

Zprostředkování zaměstnání bude ve svých začátcích vyvíjeno jako činnost samostatné 

fyzické osoby, OSVČ, bez jakýchkoli zaměstnanců. 

 

Doklad o odborné způsobilosti, uzavření nájemní smlouvy na pracoviště, založení 

bankovního účtu 

 V pořadí dalšími kroky plněnými vesměs ve stejném časovém horizontu bude 

získání dokladu o odborné způsobilosti, který je dle § 61 odst. 4 písm. b) ZoZ jedním 

z příloh k ţádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Stejně jako uzavření 

nájemní smlouvy na pracoviště a zaloţení bankovního účtu u vybraného peněţní ústavu, 

představují aktivitu s nízkou časovou dotací.  

 

Podání žádosti o zprostředkování zaměstnání 

 Ţádost o povolení zprostředkování zaměstnání
83

 obsahující všechny náleţitosti 

včetně příloh dle § 61 odst. 3 a 4 ZoZ (viz kapitola 2. 2. 3. 3) podáme Ministerstvu 

práce a sociálních věcí ČR buď osobně na podatelně, poštou, či prostřednictvím 

jednotného kontaktního místa, zřízeného na ţivnostenském úřadě v krajském městě. 

Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání je dle zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, v platném znění, zpoplatněno. V případě povolení ke 

zprostředkování 

                                                

83 Lze podat ve formě standardizovaného formuláře. Integrovaný portál MPSV.CZ. Tiskopis ţádosti o povolení 

zprostředkování zaměstnání. [online]. Portal.MPSV. 22. 12. 2011 [cit. 2011-12.26]. Dostupné na: 

http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/zadostzpr/. 
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 zaměstnání do zahraničí částkou 10.000,- Kč, kterou je třeba poukázat bezhotovostním 

převodem na bankovní účet Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Neţ bude ţádost 

projednána, uplyne doba zpravidla 6 – 10 týdnů,
84

 coţ lze vyuţít pro získání veškerých 

oprávnění v Norském království.   

Sjednání pojištění agentury práce proti úpadku 

 § 58a ZOZ stanovuje agentuře práce povinnost sjednat pojištění záruky pro 

případ jejího úpadku ve výši zajišťující výplatu mzdy nejméně do výše trojnásobku 

průměrného měsíčního čistého výdělku všech svých zaměstnanců, které dočasně 

přiděluje, nebo které bude dočasně přidělovat k výkonu práce. Doklad o sjednání 

pojištění je agentura práce povinna doloţit generálnímu ředitelství Úřadu práce do 2 

měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování 

zaměstnání.  

 Na základě zváţení všech pro a proti jsme se rozhodli začít podnikat pouze jako 

OSVČ, v případě úspěchů a ekonomického vzestupu agentury práce budeme uvaţovat o 

moţnosti zaloţení společnosti s ručením omezeným. Za současného stavu věcí se 

prozatím nebudeme registrovat jako plátce DPH, co se účetních parametrů týče, postačí 

daňová evidence.  

Činnost Období 

1. Vyplnění jednotného registračního formuláře  Leden 2012 

2. Získání dokladu o odborné způsobilosti Leden 2012 

3. Uzavření nájemní smlouvy na pracoviště Leden 2012 

4. Zaloţení bankovního účtu Leden 2012 

5. Podání ţádosti o zprostředkování zaměstnání Leden 2012 

6. Sjednání pojištění agentury práce proti úpadku Leden 2012 

7. Udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání Březen 2012 

8. Doloţení sjednání pojištění agentury práce proti úpadku 

MPSV Březen 2012 

9. Právní moc rozhodnutí MPSV o povolení ke 

zprostředkování zaměstnání Duben 2012 

10. Zahájení činnosti Duben 2012 

11. Uzavírání dílčích pracovních smluv  Od dubna 2012 

    Tab. č.  2: Sled kroků směřujících k zahájení činnosti agentury práce 

                                                

84 TOŠOVSKÝ, Adam. Agenturní zaměstnávání v praxi. vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2011. 158 s. str. 39. 
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 Výše uvedená tabulka dokumentuje časový sled dílčích kroků směřujících 

k zahájení činnosti agentury práce. Tato by měla nastat během dubna 2012, odkdy by jiţ 

mohly být uzavírány dílčí pracovní smlouvy.  

 

Uzavření rámcových smluv s dodavatelem (uživatelem) 

 Vzhledem k povaze místa podnikání je nutné, aby v případě zájmu zákazníků, 

byla v nabídce práce, která by jim mohla být zprostředkována. Bez existence 

pracovních míst, bychom nemohli fungovat, proto jsme uzavřeli rámcovou smlouvu 

s Norským uţivatelem Eramet Norway Sauda, a.s. V rámcové smlouvě se společnost 

Eramet Norway Sauda a.s. zavázala k zajištění 35 – 50 pracovních. S tím, ţe minimálně 

počet 35 zaměstnanců bude splněn 100 %. Dále je v rámové smlouvě uvedeno, ţe jsou 

zde potencionální příleţitosti u sesterské společnosti Eramet titanium, a.s. v Oddě.  

 

Založení bankovního učtu  

Pro podnikání je nezbytné zaloţení norského a českého účtu a veškeré platby a poplatky 

poţadovat na vrub Norské banky. Banky v Norsku nemají téměř ţádné poplatky.  
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4. 2 Marketingový mix  

 Marketingový mix představuje kombinaci většinou čtyř základních stránek 

marketingu. Obecně známé 4P však můţeme, můţe být rozšířeno na 5P. Prvek navíc je 

tzv. People. V agenturním zprostředkování jsou lidí klíčovým článkem, který nelze 

opomenout. Pro společnosti, které mají podobné produkt, mohou technologické řešení 

zkopírovat. Toto se ale o lidském faktoru říci nedá. V době vysokých nároků na 

flexibilitu firem můţe být právě lidský faktor tím, který na určitém trhu získá 

konkurenční převahu společnosti.  

 4. 2. 1 Produkt (Product) 

 V této části detailně prezentujeme produkty naší firmy. V našem případě to je 

sluţba – zprostředkované zaměstnání v zahraniční zemi, jmenovitě v Norsku. Sluţba, 

kterou si zákazník zaplatí, obsahuje: zajištění administrativy, ubytování (nájem si 

zákazník hradí – o 50 % niţší neţ je zvykem v dané lokalitě), práci v daném rozsahu, 

pracovní dokumenty, dlouhodobý pobyt, dotované stravování. Produkt neobsahuje: 

náklady na cestu na místo výkonu práce a stravování. Kaţdý zaměstnance navíc dostane 

v červnu dalšího roku 11,1 % z čisté mzdy odpracované za minulý rok. 

Společnost nabízí tyto pracovní pozice: 

 Pozice: Administrativa 

 Pozice: Svářeč 

 Pozice: Řidiči kamionů, traktorů, bagrů, nadměrných strojů.  

 Pozice: Pracovní podpora technického týmu 

 

Pozice: Administrativa 

Poţadavky: Dobrá znalost Norštiny, vynikající znalost Angličtiny   

pracovní doba: 160 h / měsíčně (Přesčasy – Ano – hodinová mzda stejná) 

Mzda (NOK/hod):  120 NOK / hod 

Počet volných míst: 5 pracovníků 

 

Pozice: Svářeč 

Poţadavky: vynikající znalost Angličtiny, vzdělání v oboru.   

pracovní doba: 160 h / měsíčně 
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 Přesčasy – Ano – po 15:00 + 50% k hod. mzdě,  

        po 20:00 + 100% k hod. mzdě + večere 

Mzda (NOK/hod):  160 NOK / hod  

Počet volných míst: 10 pracovníků 

 

Pozice: Řidiči kamionů, traktorů, bagrů, nadměrných strojů.  

Poţadavky: Vynikající znalost Angličtiny, znalost Norštiny výhodou  

 ř.p. - B, C1, C, B+E, C+E, T 

pracovní doba: 160 h / měsíčně, Přesčasy – NE 

Mzda (NOK/hod):  140 NOK / hod  

Počet volných míst: 10 pracovníků 

 

Pozice: Pracovní podpora technického týmu 

Poţadavky: Dobrá znalost Angličtiny, výhodou ř.p. –B.  

pracovní doba: 160 h / měsíčně 

 Přesčasy – Ano – nejsou nijak omezeny, závisí na vůli 

                  zaměstnance.   

 Případky za přesčasy nejsou. 

Mzda (NOK/hod):  100 NOK / hod  

Počet volných míst: 25 pracovníků 

 

4. 2. 2 Cena (Price) 

Stanovení ceny za zprostředkování práce a zajištění ostatních náleţitostí jako je 

mimo jiné ubytování atd., bude pro nás velmi důleţitým faktorem, ovlivňujícím náš 

zisk. Zásadní je také jiţ zmiňovaný vývoj kurzu NOK vůči CZK. Specifikace ceny – za 

zprostředkování a administrativu ČR a v Norsku 1000 NOK ze druhé výplaty 

zaměstnance, 11,1 % z celkového platu zaměstnance za období výkonu práce zpětně 

vypláceno zaměstnavatelem v červnu nadcházející roku. Nájemné ve vyšší 3000 Nok 

měsíčně vyplácené k 15 dni druhého měsíce výkonu práce.  
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4. 2. 3 Místo podnikání (Place)   

 Sídlo společnosti je na adrese Arne Nováka 1, Brno – střed, blízko ulice Česká. 

Toto povaţujeme za velkou výhodu, protoţe sídlo je v centru Brna, a navíc se nachází 

v areálu Filozofické fakulty, a to přímo u Katedry Nordistky. Coţ znamená téměř 

kaţdodenní přímý kontakt s cílovou skupinou zákazníků, kteří studují norštinu v rámci 

Filozofické fakulty MU a mají k Norsku kladný vztah. Bude tedy zde fungovat nepřímá 

interakce mezi studenty norštiny uvaţující o praxi, a hlavně zdokonalení jazyka, ke 

kterému nemají v ČR přístup, a kantory vyučující norštinu na FF. Další zásadním 

faktorem je sídlo katedry Anglistiky v areálu FF na Arne Nováka 1, jejíţ studenti jsou 

také součástí cílové skupiny zákazníka. Dalším významnou skutečností je sídlo 

společnosti přímo v centru města Brna, které můţeme „povaţovat“ za univerzitní město, 

protoţe pouze studenti čtyř největších univerzit navyšují populaci města Brna zhruba o 

100 000 obyvatel. Poloha Brna hraje do jisté míry také svoji kladnou roli, protoţe leţí 

na spojnici třech hlavních měst, v krátké vzdálenosti od sebe (Vídeň, Bratislava, Praha). 

Typ oprávnění, kterým disponujeme, nám dovoluje zprostředkovávat zaměstnání 

občanům mimo ČR. Tento fakt, zahraniční potenciál naší společnosti nesmíme 

opomíjet. Proto naše webové stránky budou jak v českém, tak i ve slovenském, 

německém a norském jazyce. 

 

4. 2. 4 Propagace (Promotion) 

 Pro kaţdou firmu je propagace zásadní. Propagaci naší společnosti můţeme 

rozdělit na přímou a nepřímou.  

Mezi přímou patří internetové stránky společnosti, které budou v českém, slovenském, 

německém, norském a anglickém jazyce. Stěţejní budou dále i odborné semináře, kde 

budeme propagovat naši společnost, a které budou probíhat na fakultách MU, VUT, ale 

i na specializovaných odborných učilištích. Další formou přímé propagace se stanou 

letáky rozmístěné opět na veřejných místech určených pro propagaci na univerzitách 

v Brně (neplacené). K další přímé propagací patří rovněţ inzeráty v interním 

elektronickém systému (IS) Masarykovy univerzity, v sekci práce/nabídky, to samé na 

síti „kolejnet“ VUT. Do nepřímé propagace řadíme sídlo kanceláře přímo u katedry 

Nordistiky a celkově na půdě Filozofické fakulty MU. Naše sídlo se nachází na 
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frekventovaném místě, protoţe mnoho výuky norštiny a ostatních jazyků probíhá právě 

ve stejné budově.  

 

4. 2. 5 Lidé (People) 

 Organizační struktura firmy je velmi jednoduchá. Realizační tým představuje 

jeden člověk, a tím je zakladatel společnosti (fyzická osoba). Společnost tedy nemá 

ţádné zaměstnance a veškerou činnost společnosti bude zajišťovat majitel a zakladatel 

společnosti v jedné osobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce  Řízení a ekonomika podniku 
Podnikatelský záměr   

71 

 

4. 3 Finanční plán 

 V této kapitole stanovujeme odhady nákladů před zahájením naší činnosti. 

Následně náklady spojené s provozováním činnosti a predikci dosaţení trţeb v první 

pěti letech podnikání.  

 

4. 3. 1 Firemní náklady před zahájením činnosti 

Náklady spojené se založením činnosti  

 Podle Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění je za 

zprostředkování práce občanům do zahraničí poplatek 10 000 Kč. Na drobné správní 

poplatky 500 Kč. Toto je výpis jednorázových poplatků za vznik společnosti. Podle 

české právního systému agentury práce musí být pojištěny proti úpadku. Toto pojištění 

musí být aktivní i v momentě, kdy zaměstnáváme jediného zaměstnance. Není snadné 

určit, zdali je tento náklad fixní nebo variabilní. Řadíme jej mezi fixní náklady, protoţe 

předpokládáme, ţe naše agentura nebude bez zákazníků. Rušit pojistné lze v momentě, 

kdy agentura práce nezaměstnává, nezprostředkovává zaměstnání, tedy nevytváří 

činnost (počítáme s částkou 15 000 Kč měsíčně). 

 Další náklady spojené se zaloţením společnosti jsou spojeny s působením 

společnosti na norském trhu – registrace VAT, ID činí 5000 NOK (16 500 Kč).  

 

Náklady spojené s provozem sídla společnosti 

 Celkové náklady za pronájem kancelářských prostor na Arne Nováka 1, v areálu 

Filozofických fakulty na Katedře Nordistiky odhadujeme na 3000,- Kč včetně internetu 

a parkovacích míst. Cena energií není zahrnuta, bude však činit další 3000,- Kč. 

Náklady na mobilní telefon 1500,- Kč. 

 

Náklady spojené s vybavení sídla společnosti  

 Kancelářské prostory jsou plně vybavené. Dalším vybavením kanceláře bude 

mobilní telefon, PC, tiskárna, fax. Software pro počítače je zdarma v ceně PC. Mobilní 

telefon je osobní.  
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Položka  Počet Náklady 

PC 1 12 000 Kč 

multifunkční zařízení (tiskárna+fax) 1 6 000 Kč 

zřízení inter.stárek 1 6 000 Kč 

rezerva 1 6 000 Kč 

CELKEM 4 30 000 Kč 

     Tab. č.  3. přehled nákladů spojených s vybavením prodejny 

 

 

Náklady spojené s reklamou  

 V tabulce č. 4. uvádíme přehled výdajů za reklamu.  

Položka Počet Náklady 

Webové stránky 1 0 Kč 

Překlad webových stránek (Eng, N, No,) 3 3000 Kč 

Letáky A4 100 300 Kč 

Vizitky 500 1000 Kč  

Plakáty 10  500 Kč 

CELKEM 614 4800 Kč 

       Tab. č.  4: Přehled nákladů spojených s reklamou  

 

 

Celkové výdaje před zahájením činnosti 

 V tabulce č. 5 jsme sumarizovali celkové náklady, které byly nezbytné pro 

začátek této společnosti.  

Kategorie výdajů  Položka Náklady 

N spojené se zaloţením  2 26 500 Kč 

N spojené s provozem sídla činnosti   3 7000 Kč  

N spojené s vybavením společnosti  4 30 000 Kč 

N spojené s reklamou  5 4800 Kč 

CELKEM 14 68 300 Kč  

       Tab. č.  5: Celkových přehled počátečních nákladů společnosti  
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4. 3. 2. Systematika zdaňování a stanovení příjmů 

 V tabulce číslo č. 6, uvádíme přehled hrubé hodinové mzdy AP za provedenou 

práci. Tato hodinová mzda je smluvně dohodnuta se společností Eramet Norway, a.s.  

Sauda. Dále je tu přehled hrubé měsíční mzdy za smluvně odvedených 160 hodin 

měsíčně pro případ 4 zaměstnanců a plného počtu 50 zaměstnanců. Pro přehlednost jsou 

částky přepočítány podle aktuálního kurzu 1 NOK = 3,3 Kč. 

Platí, ţe AP dostane za odvedenou práci tuto hodinovou mzdu: 

 

Administrativa  160 NOK / hod, 

Svářeč 200 NOK / hod, 

Řidič  160 NOK / hod, 

Pracovní podpora 120 NOK / hod. 

 

 V případě, ţe jeden a ten samý zaměstnanec bude u společnosti pracovat i další 

rok, společnost za něj bude inkasovat vyšší hodinovou mzdu v průměru 10  - 40 

NOK/hod. Tento fakt bude mít vliv na příjmy v nadcházejících letech.  

 

Mzda AP za 
provedenou 
práci Eramet 
Norway, a.s 

POZICE 

Hodinová 
mzda v NOK 

Hrubý 
měsíční 

přijem v NOK 

Počet 
zaměstnanců 

NOK / CZK 
(1NOK=3,3 
CZK) 

Počet 
zaměstnanců 

Hrubý příjem 
v NOK při 50 

zaměstnancích 

Administrativa  160 24 000 1 79200 5 396000 

Svářeč 200 32 000 1 105600 10 1056000 

Řidič  160 28 800 1 95040 10 950400 

Pracovní 
podpora 120 19 200 1 63360 25 1584000 

CELKEM 640 NOK / H   4 344 850 Kč 50 3 986 400 Kč 

Tab. č.  6: Přehled měsíční hrubé mzdy AP za provedenou práci v NOK a CZK při 4 zaměstnancích 

a 50 zaměstnancích převedeno na CZK.   

 V tabulce č. 7 uvádíme přehled hrubé hodinové mzdy zaměstnanců AP za 

provedenou práci u uţivatele Eramet Suada. Tato hodinová mzda je smluvně dohodnuta 

se zákazníky agentury práce. Dále uvádíme přehled hrubé měsíční mzdy za smluvně 

odvedených 160 hodin měsíčně pro případ 4 zaměstnanců a plného počtu 50 

zaměstnanců. Pro přehlednost jsou částky přepočítaný podle aktuálního kurzu 1 NOK = 

3,3 Kč. 
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Mzda 
zaměstnanců 
za provedenou 
práci pro AP.  

POZICE 

Hodinová 
mzda v 

NOK 

Hrubý 
měsíční 

příjem v NOK 

Počet 
zaměstnanců 

NOK / CZK 
(1NOK=3,3 
CZK) 

Počet 
zaměstnanců 

Hrubý příjem 
v NOK při 50 

zaměstnancích 

Administrativa  120 19 200 1 63360 5 316800 

Svářeč 160 25 600 1 84480 10 844800 

Řidič  120 19 200 1 63360 10 633600 

Pracovní podpora 100 16 000 1 52800 25 1320000 

CELKEM 500   4 264 000 Kč 50 3 115 200 Kč 

Tab. č.  7: Přehled hrubé měsíční zaměstnanců AP za provedenou práci v NOK a CZK při 4 

zaměstnancích a 50 zaměstnancích převedeno na CZK.   

 

 První poloţka, která tvoří hrubý příjem společnosti, se rovná 25 % z hrubé mzdy 

pracovníků. U pozice pracovní podpora strháváme 17 % z hrubé měsíční mzdy. 

Konkrétní podobu tohoto příjmu AP uvádíme v tabulce č. 8 níţe, kde zároveň uvádíme 

čistý příjem společnosti v NOK při 4 zaměstnancích (jeden z kaţdé pozice).  

 

Pozice 

Poplatek AP za 
zprostředkování 
práce z hodinové 
mzdy v NOK 

Počet hodin v 
měsíci 

Výpočet 
(hrubý 
příjem 
FO) 
v NOK 

Počet 
 zaměst. 

Čistý příjem AP z příjmu 
 
Daň z příjmu FO v Norsku 
27,5 % 
 
V NOK  

Administrativa  40 160 h  6400 1 4640 

Svářeč 50 160 h  8000 1 5800 

Řidič  40 160 h  6400 1 4640 

Pracovní 
podpora 20 160 h  3200 1 2320 

CELKEM   24000  17400 

Tab. č.  8: Přehled hrubého a čistého příjmu společnosti za jeden měsíc v NOK 

 

 V následující tabulce č. 8 uvádíme čistý příjem společnosti v NOK při 

minimálním počtu zaměstnanců (jeden na kaţdé pozici) za jeden měsíc. Daň z příjmu 

fyzické osoby je 27,5 %.  V následující tabulce č. 9 uvádíme čisté příjmy v CZK za 

jeden měsíc a za celý rok při minimálním počtu zaměstnanců (4), kaţdý na jedné pozici.  
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Pozice 
Počet 

zaměstnanců 

Č.příjem po 
zdanění (27, 
5 %) 

Čistý zisk 
NOK / CZ 

1NOK=3,3CZK 

Celkem 
zaměstn. 

Celkem za 1 
měsíc 

Celkem za 6 
měsíců 

Administrativa  1 

17400 NOK 57420 Kč 4. 229 680 Kč  1 378 080 Kč 
Svářeč 1 

Řidič  1 

Pracovní 
podpora 

1 

Tab. č.  9: Přehled příjmů v CZK za 4 zaměstnance za 1 měsíc a za 12 měsíců 

 

 Tabulka č. 10 prezentuje čistý příjem společnosti v CZK za 1 měsíc a 12 měsíců 

při plném počtu 50 zaměstnanců. 

Pozice Počet 
zaměstnanců 

Č.příjem po 
zdanění (27, 
5 %) 

Čistý zisk 
NOK / CZ 

Celkem 
zam. 

Celkem za 1 
měsíc  

Celkem za 12 
měsíců 

Administrativa  5 

185600 612 480 50. 3  062 400 Kč 18 374 400 Kč 
Svářeč 10 

Řidič  10 

Pracovní 
podpora 

25 

Tab. č.  10: Čistá příjem agentury práce za 1 a 12 měsíců při plném počtu zaměstnanců 

 

 Z těchto informací vyplývá, ţe při obsazení 4 zaměstnanců na dobu jednoho by 

čistý příjem společnosti činil 2,7 mil. Kč při zachování aktuálního kurzu NOK/CZK. 

V případě 50 zaměstnanců na dobu jednoho roku by příjem činil 36, 7 mil. Kč. 

V těchto hodnotách nejsou započítány náklady na provoz společnosti. Při převodu 

počítáme s hodnotou kurzu (1 NOK = 3,3 CZK).   
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4. 3. 3 Celkové výdaje společnosti za první rok 

 Celkové výdaje společnosti (výdaje před zahájením + provozní výdaje) dosahují 

částky 300 300 Kč. Počáteční investice činí 61 300 Kč.  

Kategorie výdajů Položka Počet položek Výdaje/rok 

Celkové výdaje 

před zahájením 

činnosti  

 Náklady spojené se zaloţením  

 Náklady spojené s vybavením 

společnosti 

 Náklady spojené s reklamou   

2 

4 

 

5 

26 500 Kč 

30 000 Kč 

 
4 800 Kč 

 

Provozní výdaje 
 Náklady spojené provozem sídla 

společnosti  

 Povinné pojištění AP dle zákonů ČR. 

 Pohonné hmoty + poplatky 

 Letenky 

 Ubytování + rezerva 

 Náklady na administrativu 

12(měsíc/rok) 

 

6 (měsíc/rok) 

12 (m/r) 

rezerva 

rezerva 
rezerva 

84 000 Kč 

 

90 000 Kč 

30 000 Kč 

20 000 Kč 

10 000 Kč 

5 000 Kč 

CELKEM   300 300 Kč / rok 

Tab. č.  11: Celkový přehled výdajů společnosti za první rok 

4. 3. 4 Předpokládané přijmi v prvním roce 

 Předběţný odhad trţeb rozdělíme do tří částí. Zpracujeme variantu 

optimistickou, pesimistickou a realistickou, se kterou budeme později dále pracovat. 

4. 3. 4. 1 Pesimistická varianta prvního roku 

 Tabulka č. 12 prezentuje výsledky pesimistické varianty. Celkový počet 

zaměstnanců je 15. Jednotlivé zastoupení viz tabulka č. 12. Co se týče počtu měsíců 

v roce, počítáme, ţe studenti (administrativní pozice a pracovní podpora můţe 

vzhledem k rozvrhu pracovat 5 měsíců v roce). Ostatní práce jsou nabízené pouze 

v letní sezóně.  

Pracovní 

pozice 

počet 

zamě

stn. 

Čistý příjem 

společnosti 

160 h / měsíc  

Počet měsíců 

výkonu práce 

v Norsku 

Výnos v NOK za danou 

dobu výkonu práce 

Výnos celkem 

NOK / CZK  

1 NOK – 3,3 CZK 

Administra
tiva 2 4640 NOK 5 46 400 NOK 348 000 NOK 

= 

1 148 400 CZK 

 

 

 

Svářeč 3 5800 NOK 6 104 400 NOK 

Řidič 5 4640 NOK 6 139 200 NOK 

Pracovní 
podpora 

5 2320 NOK 5 58 000 NOK 

Procentní zastoupení 

jednotlivých pozic:     15 
Příjem CELKEM  1 148 400 CZK 

Výdej na 1 rok činnosti Výdej CELKEM 300 300 CZK 

 ZISK (+) / ZTRÁTA (-) 848 100 CZK 

Tab. č.  12: Výsledky pesimistické varianty 1. rok 
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 Z tabulky č. 12 vyplývá, ţe v pesimistické variantě v prvním roce činnosti 

společnosti při 15 zaměstnancích zaměstnaných na délku 5 – 6 měsíců budeme v zisku 

848 100  CZK. 

 

4. 3. 4. 2 Optimistická varianta prvního roku 

 V tabulce č. 12 jsou znázorněny výsledky optimistické varianty. V této variantě 

společnost při 35 zaměstnancích zaměstnaných na délku 5 – 6 měsíců bude generovat 

hladký zisk ve výši 2 149 620 CZK. 

Pracovní 

pozice 

počet 

zaměst. 

Čistý příjem 

společnosti 

160 h / měsíc  

Počet 

měsíců 

výkonu 

práce v 

Norsku 

Výnos v NOK 

za danou dobu 

výkonu práce 

Výnos celkem NOK 

/ CZK  

1 NOK – 3,3 CZK 

Administrativa 5 4640 NOK 5 116 000 NOK 
742 400 NOK  

= 

2 449 920 CZK 

 

 

Svářeč 5 5800 NOK 6 174 000 NOK 

Řidič 10 4640 NOK 6 278 400 NOK 

Pracovní 
podpora 

15 2320 NOK 5 174 000 NOK 

Procentní zastoupení 
jednotlivých pozic:     35 

Příjem CELKEM  2 449 920 CZK 

Výdej na 1 rok činnosti Výdej CELKEM 300 300 CZK 

 ZISK (+) / ZTRÁTA (-) 2 149 620 CZK 

Tab. č.  13: Výsledky optimální varianty prvního roku 

4. 3. 4. 3 Realistická varianta prvního 

Pracovní 

pozice 

počet 

zaměstn. 

Čistý 

příjem 

společnosti 

160 h / 

měsíc  

Počet 

měsíců 

výkonu 

práce v 

Norsku 

Výnos v NOK za 

danou dobu 

výkonu práce 

Výnos celkem NOK / 

CZK  

1 NOK – 3,3 CZK 

Administrativa 5 4640 NOK 5 116 000 NOK 

475 600 NOK 
= 

1 569 480 CZK 

Svářeč 3 5800 NOK 6 104 400 NOK 

Řidič 5 4640 NOK 6 139 200 NOK 

Pracovní 
podpora 

10 2320 NOK 5 116 000 NOK 

Procentní zastoupení 

jednotlivých pozic:     23 
Příjem CELKEM  1 569 480 CZK 

Výdej na 1 rok činnosti Výdej CELKEM 300 300 CZK 

 ZISK (+) / ZTRÁTA (-) 1 269 180 CZK 

Tab. č. 14: Výsledky realistické varianty.  
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 V realistické variantě počítáme, ţe budeme zprostředkovávat zaměstnání 23 

zákazníkům. Výčet z jednotlivých profesí je uveden v tabulce č. 14. Doba výkonu práce 

bude 5 – 6 měsíců v letní sezóně. Tuto variantu povaţujeme za realistickou. Dosaţený 

hospodářský výsledek činí 1 269 180 CZK.  

 

4. 3. 5 BEP analýza  

Bod zvratu určíme na základě čtyř informací, konkrétně se jedná o fixní náklady, 

variabilní náklady a trţby. BEP analýzu zpracujeme grafickou metodou. Pro výpočet 

BEP analýzy pouţijeme předběţný odhad trţeb na první rok v realistické variantě. V 

tabulce níţe uvedeme všechny informace, na základě kterých vytvoříme graf této 

analýzy.  

 

Zastoupení 
zákazníka 

Variabilní náklady Tržby Fixní náklady 

23 59 000 Kč 1 569 480 Kč 241 000 Kč 

    Tab. č.  15: zastoupení trhu v realistické variantě 

 

 

Obr. č. 7: BEP analýza grafickou metodou 

 Z BEP analýzy jsme zjistili, ţe při 3,6697 zaměstnaných lidi bude zisk 0 => 

náklady i trţby 250 414 Kč. 
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4. 3. 6 Předpokládaný vývoj hospodaření -Cash flow prvního roku 

Položka Operace Duben Květen  Červen Červenec 

PC - 12 000       

Multifunkční zařízení (tiskárna+fax) - 6 000       

zřízení inter.stárek - 6 000       

rezerva - 6 000       

Webové stránky - 0       

Překlad webových stránek (Eng, N, No,) - 3 000       

Letáky A4 - 300       

Vizitky - 1 000       

Plakáty - 500       

Výdaje spojené se založením  - 26 500       

Výdaje spojené s provozem sídla 
činnosti   - 7 000 7 000 7 000 7 000 

Výdaje spojené s vybavením 
společnosti  - 30000       

Výdaje spojené s reklamou  - 4 800       

Povinné pojištění AP dle zákonů ČR. - 15 000 15 000 15 000 15 000 

Pohonné hmoty + poplatky - 2 500 2 500 2 500 2 500 

Letenky - 1 666 1 666 1 666 1 666 

Ubytování + rezerva - 10 000       

Náklady na administrativu - 416 416 416 416 

Příjem od uživatele Eramet Norway 
Sauda  +    287100 287100 287100 

            

Konečný stav   -137 266 123 252 383 770 670 870 

Tab. č.  16: Cash flow – Duben až Červenec 

 

Položka Operace Srpen  Září  Říjen  Listopad 

Výdajespojené s provozem sídla 
činnosti   - 7 000 7 000 7 000 7 000 

Výdaje spojené s reklamou  - 4 800       

Povinné pojištění AP dle zákonů ČR. - 15 000 15 000 15 000 15 000 

Pohonné hmoty + poplatky - 2 500 2 500 2 500 2 500 

Letenky - 1 666 1 666 1 666 1 666 

Ubytování + rezerva - 2 000 2000 2000   

Náklady na administrativu - 416 416 416   

Příjem od uživatele Eramet Norway 
Sauda  +  287100 287100 287100   

          26 166 

Konečný stav   924 588 1 183 106 1 441 624 1 415 458 

Tab. č.  17: Cash flow – Srpen až Září 
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 V tabulce č. 16, je zachycený záporný konečný stav za duben. Důvodem jsou 

celkové počáteční investice do společnosti. Tyto náklady budeme hradit z vlastního 

kapitálu, který jsme měli vytyčený pro začátek projektu. První měsíc květen, je prvním 

měsícem, kdy zaměstnanci pracují 160 h/měsíc. Jejich počty na jednotlivých pozicích 

odpovídají realistické variantě výpočtu odhadu předběţných trţeb. 

 

Položka Operace Prosinec  Leden  Únor Březen 

Výdajespojené s provozem 
sídla činnosti   - 7 000 7 000 7 000 7 000 

Pohonné hmoty + poplatky - 2 500 2 500 2 500 2 500 

Letenky -   1 666   1 666 

Ubytování + rezerva -   2 000   2 000 

Náklady na administrativu -   416   416 

Holiday money - 11,1 % od 
Norska +       174 212 

    9 500 13 582 9 500 13 582 

Konečný stav   1 405 958 1 392 376 1 383 876 1 543 506 

Tab. č.  18: Cash flow – Prosinec až Březen 

 

 V období listopad aţ únor společnost negeneruje zisk. Počítáme, ţe neuplatníme 

ţádného zaměstnance na dlouhodobý pracovní poměr. V případě, ţe AP, nezaměstnává 

ţádného zaměstnance, můţe odhlásit zákonem povinné pojištění. Toto povaţujeme za 

výhodu, protoţe roční výdaje za pojistné představují velkou část nákladů.  

 Velkou výhodou daňového systému v Norsku jsou tzv. „Holiday money.“ 

Norsko je vyplácí FO ve výši 11,1 % z čisté roční mzdy. Běţně se vyplácí s ročním 

zpoţděním v případě, ţe tuto mzdu budete chtít okamţitě po ukončení činnosti, musíte z 

ní odvést daň. Zaměstnanci AP mají také nárok tuto mzdu. Bude jim vyplaceno 

s ročním zpoţděním. V případě porušených smluvních dohod bude tato mzda pouţita na 

úhradu vzniklé škody.  

 Předběţné odhady zisku jsou kalkulovány na 160 hodin měsíčně. Z osobní 

zkušenosti autorů praxe se ukazuje, ţe zaměstnanci, pokud jim to zdraví dovoluje, 

pracují snadno i 200 hodin měsíčně. Tato domněnka, která můţe být potvrzena pouze 

praxí, by významně ovlivnila výší zisku v kladném smyslu. Veškeré výpočty v této 

kapitole byly CZK. 
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4. 3. 7 Předpokládaný odhad příjmu pro 1. rok 

  Předpokládaný odhad příjmů v 1. roce 

  Položky  

Měsíce Počáteční investice Provozní náklady Příjmy ZISK   ZTRÁTA 

Duben -95 885 -41 382   / -137 252 

Květen / -26 582 287100 123 252   

Červen / -26 582 287100 383 770 / 

Červenec / -26 582 287100 670 870 / 

Srpen / -33 382 287100 924 588 / 

Září / -28 582 287100 1 183 106 / 

Říjen / -28 582 287100 1 441 624 / 

Listopad / -26 166 / 1 415 458 / 

Prosinec / -9500 / 1405958 / 

Leden / -13 582 / 1392376 / 

Únor / -9500 / 1383876 / 

Březen / -13 582 174 212 1543506 / 

Duben / / / / / 

CELKEM -95 885 -284 004 1896812 1 543 506 -137 252 

Tab. č.  19: Přehledně znázorňuje celkové hodnoty v období prvního roku v každém měsíci 

 Z této tabulky, jde vyčíst celkové hodnoty hospodaření společnosti. Zisk je 

tvořen na základě reálné varianty odhadu trţeb.  

  

4. 3. 8 Předpokládaný odhad příjmů pro 2. rok 

 V druhém roce předpokládáme situaci, kterou jsme popisovali výše. Tedy 

podpůrní pracovníci nepracovali v měsíci 160, ale 200 hodin. Rozdíl mezi ziskem 

realistické varianty a této je zaznamenám v tabulce č. 20. 

 

POLOŽKY  Odhad příjmů 2. rok  

Provozní náklady  - 284 000 Kč 

Příjmy  2 040 662 Kč 

ZISK / ZTRÁTA 1 756 662 Kč 

           Tab. č.  19: Hospodaření společnosti v druhém roce 
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4. 3. 9 Předpokládaný odhad příjmů pro 3. rok 

 Výsledek hospodaření ve třetím roce se liší od roku druhého téměř o jeden 

milión korun. Tento rozdíl je způsoben hned několika kritérii. 

 Mezi první patří to, ţe jsme navýšili počet zaměstnanců na těchto pozicích – 

svářeč z 3 na 5 zaměstnanců, a také podpůrných pracovníků, a to z 10 na 20 za 

podmínek, ţe pracují 200 hodin měsíčně.  

  

POLOŽKY  Odhad příjmů 2. rok  

Provozní náklady  - 284 000 Kč 

Příjmy  2 934 506 Kč 

ZISK / ZTRÁTA 2 650 506 Kč 

            Tab. č.  20: Kalkulace příjmu pro třetí rok společnosti 

 

 Pro někoho se tato kalkulace můţe zdát nepřiměřená. Avšak máme potvrzeno ze 

spolehlivých zdrojů, ţe je moţné, aby zaměstnanci na pozicích podpůrné pracovní síly 

pracovali i 200 hodin měsíčně. Motivuje je vyšší totiţ moţnost výdělku, a fakt, ţe se 

jedná o práci krátkodobého charakteru. Dříve v textu jsme uvedli, ţe náš uţivatel 

navyšuje kaţdý rok plat těm, kteří u něj znovu pracují. Zvýšení platu je různé podle 

pozice, avšak minimálně je to 20 NOK (66 Kč / h), maximálně 40 NOK na hodinu. 

V případě, ţe by většina zaměstnanců u nás pracovala po všechny tři roky, by jejich 

navýšení mzdy kladně zhodnotila příjmy společnosti.  

 Navýšení zisků by mohlo být ještě markantnější, kdybychom zaměstnance 

připravili o tzv. Holiday money smluvními podmínkami jako jistý poplatek za 

zprostředkování práce, který dostaneme zpětně po roce. Mohli bychom také navýšit 

nájem, který je s provozovatelem bydlení domluvený o 50 % niţší oproti standardu. Je 

zde i mnoho dalších věcí, které bychom mohli pouţít k navýšení příjmů. Přijde nám 

však neetické brát zaměstnancům tzv. Holiday money, protoţe toto je dobrá vůle 

Norska.  
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4. 4 Analýza hodnocení rizik 

 Není podnikání bez rizika a pro budoucnost společnosti je nezbytně nutné, aby si 

klíčoví zaměstnanci byli vědomi všech rizik. Naše firma působí zejména na 

zahraničním trhu, který je svými podmínkami specifický, a potýká se se značnou 

konkurencí.  

 Podnikání v nadnárodním měřítku můţe potencionální okruh rizik zvyšovat. Do 

hry vstupuje velká řada rizik, jeţ nelze nijak ovlivnit, a proto pro nás mohou být 

likvidační. V následující části zmíníme rizika pro nás nejdůleţitější. Rizika v krátkosti 

uvedeme a zhodnotíme je v následující tabulce č. 9, v oblasti závaţnosti situace, 

pravděpodobnosti rizika, následky tohoto rizika a moţnosti eliminace, či formu sníţení 

dopadu tohoto rizika.  

 

Nezískání / Neobnovení licence  

 Úřad práce, popřípadě ministerstvo vnitra se můţe záporně vyjádřit k naší ţádost 

o získání licence pro agenturní zaměstnávání. V tomto případě by naše společnost 

nemohla zahájit činnost. Nezbývá nic jiného, neţ úřady znovu poţádat o povolení.  

 

Změn v legislativě EU/ Změna v legislativě v Norsku  

 Pokud dojde ke změnám v legislativě EU, Norska, ČR, které naši formu 

podnikání budou vzájemně vylučovat, není moţné dál provozovat činnost společnost i. 

Je moţné se přeorientovat se na jiný trh v zemi, kde nám to legislativa dovoluje. Toto je 

však značně nepravděpodobné, neboť v Norsku máme čtyřletou zkušenost a náklonnost 

lokálních společností.  

 

Vývoj kurzu NOK/CZK  

  V případě velké změny kurzu norské koruny vůči koruně české ztratí podnikání 

naší společnosti v tomto státě smysl. Protoţe schopnost generovat zisk stavíme na faktu, 

ţe Norsko stabilně patří mezi země s nejvyšší průměrnou mzdou na světě (5 x větší neţ 

v ČR) a hlavně, ţe čisté mzdy v norské koruně násobíme kurzem 3,3, abychom dostali 

CZK.  
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Hospodářská recese v Norsku  

 V případě recese muţe dojít k tomu, ţe společnost, která nám poskytuje 

pracovní místa, bude nucena omezit provoz, nebo úplně zastavit výrobu na dobu 

neurčitou, a tím pádem, nebudeme moci nabídnout ţádnou práci, ani nebudeme 

generovat zisk.   

 

Zavedení vízové povinnosti   

 Zavedení vízové povinnosti můţe navýšit náklady spojené se prostředkováním 

práce, anebo zúţit společnosti výběr zaměstnanců, kteří budou splňovat podmínky pro 

udělení víza. N druhé straně však nemusíme být vůbec schopni víza zajistit, a to můţe 

vést aţ k zániku společnosti. Řešení se nabízí u našeho uţivatele, který bude mít jistě 

větší vyjednávací sílu, a pro naše zaměstnance by mohl víza zajistit, či zprostředkovat 

sám.   

 

Společnost sama začne najímat zaměstnance  

 Tato situace by pro nás mohla být likvidační, neboť konkurence na trhu je 

veliká. Nejsme si jisti, zda bychom našli nová pracovní místa u jiného uţivatele. Řešení 

se nabízí u sesterských společností Eramet Sauda, a to konkrétně Eramet Titanium a 

Eramet Postgrun, se kterými jsme v kontaktu a máme tak u nich jistý kredit vzhledem 

ke spolupráci k Erametu Sauda.    

 

Hospodářská recese v EU a Norsku    

 V případě celkové recese v Evropě by záleţelo na vývoji v ČR v Norsku. Výše 

průměrné mzdy v Norsku bude s největší pravděpodobností vţdy vyšší neţ v ČR, a 

recese tak Norsko zasáhne v menším měříku neţ ČR. Záleţelo by na vývoji velikosti 

poptávky po pracovnících pozicích. Pokud by situace v Norsku byla závaţná, mohl by 

nastat stav podobný jako v roce 2009, kdy Norsko vydalo omezení, které zakazovalo 

občanům některých zemí v Norsku pracovat. Tato situace by pro nás byla opět 

likvidační. Situace by se dala řešit pouze jedním způsobem, a to takovým, ţe bychom se 

zaměřili na trh jiný, anebo bychom dočasně naši činnost omezili. V případě, ţe AP 

nemá ţádné zaměstnance, nemusí platit pojištění, a tím pádem by naše náklady tvořily 

pouze náklady spojené s provozem sídla společnosti.   
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Riziko 

Závažn

ost 

situace 

míra 

pravděpodob

nosti rizika 

Důsledky rizika 
Řešení, snížení 

dopadu rizika 

Nezískání/ 

Neobnovení  

licence 

Kritická 
Pravděpodobn

é 

Zánik záměru/ 

Zánik společnosti 
Podání nové ţádosti 

Změn 

v legislativě 

EU/ 

Změna 

v legislativě v 

Norsku 

Kritická 
Málo 

pravděpodobné 

Ztráta schopnosti 

zaměstnávat 

v zahraničí – 

ztráta zisku – 

zánik společnosti  

Přeorientovat se na 

trh, kde nám to 

legislativa dovoluje 

Vývoj kurzu 

NOK/CZK 
Kritická 

Málo 

pravděpodobné 

sníţení 

zisků/nulová 

atraktivita 

pracovat 

v Norsku – zánik 

dlouhodobě ţádné 

řešení/ krátkodobě – 

uzavření smluv o 

pevném kurzu 

Hospodářská 

recese v 

Norsku 

Kritická 
Málo 

pravděpodobná 

ztráta pracovních 

míst – zánik 

společnosti 

přeorientovat se na 

jiný trh 

Zavedení 

vízové 

povinnosti 

Kritická  
Málo 

pravděpodobná 

navýšení nákladů 

o získání víza / 

ztráta moţnosti 

zaměstnávat 

v Norsku 

Zajistit víza skrze 

uţivatele AP  

Společnost 

sama bude 

najímat 

zaměstnance 

Závaţná 
Nepravděpodo

bné  

pokles zisku / 

zánik 

přeorientovat se na 

sesterské společnosti 

Eramet Titanium, 

Eramet Postgrun 

Hospodářská 

recese v EU a 

Norsku  

značně 

závaţné 

Málo 

pravděpodobné 

pro  

ztráta pracovních 

míst – pokles 

zisku – zánik 

společnosti 

Nenajímat 

zaměstnance – 

zmrazení činnosti a 

části nákladů – počkat 

na vývoj situace, 

popřípadě ukončit 

činnost. 

Tab. č.  21: Analýza a hodnocení rizik 
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5. Závěr 

 

 Cílem této diplomové práce bylo sumarizovat všechny dostupné poznatky 

z oblasti agenturního zaměstnávání a formou podnikatelského záměru vypracovat 

komplexní dokument, který by splňoval veškeré náleţitosti k zaloţení personální 

agentury, neboli společnosti, která bude působit v sektoru agenturního zaměstnávání na 

mezinárodní úrovni se specifickým zaměřením na Norské království. Členství ČR v EU 

umoţňuje občanům ČR pracovat bez velkých problémů kdekoliv na území EU. Norsko 

je v tomto ohledu specifickou zemí, neboť si brání svou suverenitu a není členem EU. 

Navzdory tomuto faktu je v problematice zahraničního zaměstnávání velice otevřenou 

zemí. Faktorů ovlivňující toto jednání je celá řada. Pouze fakt, ţe Norsko je 7 krát větší 

neţ Česká republika, avšak Norská populace čítá pouze 4,5 milionu oproti téměř 12-ti 

miliónové populaci v Česku. I kdyţ se Norsko v EU nenachází, je v EHS, a dovoluje tak 

občanům EU pracovat za stejných podmínek jako v kterémkoliv jiném státě EU. Norsko 

disponuje přehledným a rovněţ jedním z nejjednodušších daňových systémů. Zacílení 

naší firmy na norský trh má své neocenitelné důvody. Mezi klíčové patří trvale 

neuspokojená nabídka práce, a to i přes masivní přísun pracovní síly z Polska, Litvy, ale 

i Německa a Dánska, či Ukrajiny. Dalším neopomenutelným faktorem jsou pracovní 

podmínky. I přes vysoké daně Norsko trvale dosahuje nejvyšší průměrné mzdy na světě 

a úroveň pracovních podmínek je velice slušná. Existence naší firmy na tomto trhu je 

podmíněna jiţ dřívějšími zkušenostmi, které naší firmě dávají vysoký lokální kredit a 

garantují pracovní nabídky. Konkurence firem s podobným zamřením na českém trhu je 

mizivá. Příkladem je společnost Student Agency, která rozhodně není malou společností 

na trhu agenturního zaměstnávání. S. A. nabízí hrubý týdenní výdělek, který naši 

zákazníci vydělají za jediný den.  

 Naše společnost je zaloţena jako fyzická osoba. Splnit poţadavky pro získání 

osvědčení provozovat agenturu práce v takové formě, která nás opravňuje 

zprostředkovávat práci do zahraničí jak občanům ČR, tak i cizím občanům z členských 

zemí EU není pro naši společnost ţádnou překáţkou.  

 Produktem naší společnosti je nejenom poradenská činnost, ale hlavně 

zprostředkování práce zákazníkům v Norsku.  
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 Na základě výsledků finančního plánu předpokládáme úspěch naší společnosti a 

do budoucnosti plánujeme rozšíření, minimálně o spolupráci se sesterskou společností 

Eramet Norway Titanium, a.s. (Odda), do které bylo v roce 2011 investováno 13,7 

miliard NOK, a která je úzce provázaná s naším uţivatelem Eramet Norway Sauda, a.s.  
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Obr. č. 1:  Logo společnosti Eramet Norway v Norsku 

Zdroj: Flekkefjord Dykkerclubb. Dostupné na: http://www.fdykk.com/joomla/index.php/no/sponsorer. 

 

 

Obr. č. 2:  Eramet Norway Suada A.S 

Zdroj: Eramet Norway Suada A.S 

 

Obr. č. 2:  ErametTitanium,Iron  A.S 

Zdroj: http://www.eramet.no/kontakt.html 

 

 

http://www.fdykk.com/joomla/index.php/no/sponsorer
http://www.eramet.no/kontakt.html
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Obr. č. 2 Mapa č. 1. Město Sauda 

 

Zdroj: Proff. The Business Finder. Dostupné na: http://www.proff.no/selskap/eramet-norway-

as/sauda/smelteverker/Z0I4NP0T/. 

 

 
Obr. č. 3 Město Sauda v jihozápadní části Norska 

 

Zdroj: Olafr Jacobsson. ESL/EFL Sister Classes. Dostupné na: 

http://www.google.cz/imgres?q=norway+sauda&hl=cs&client=firefox&rls=org.mozilla:cs:off. 

http://www.proff.no/selskap/eramet-norway-as/sauda/smelteverker/Z0I4NP0T/
http://www.proff.no/selskap/eramet-norway-as/sauda/smelteverker/Z0I4NP0T/
http://www.google.cz/imgres?q=norway+sauda&hl=cs&client=firefox&rls=org.mozilla:cs:off
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DOTAZNÍK UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ (Agenter.cz) 

 
 Formulář slouţí pouze k získání informací potřebných k selekci uchazečů dle kritérií pracovních 

míst, nevznikají jakékoli závazky. S informacemi je nakládáno v souladu se zákonem.  

Začátek formuláře 

Základní osobní údaje 

 

Jméno:  

 

Příjmení:  
 

Rok narození:  
 

Telefonní číslo (bez mezer):  
 

E-mail:  
 

Máte změněnou pracovní schopnost?     Ano     Ne          
 

Máte záznam v rejstříku trestů?     Ano     Ne          
 

Jste trestně stíhán(a)?         Ano     Ne          
 
 
Práce v zahraničí 

 
Kde máte zájem pracovat (kliknutím myši zaškrtněte políčko vedle vybraných zemí):  
 

Kdekoli v EU         Kdekoli kde dobře zaplatí          
 

Anglie         Francie         Irsko         Itálie         Německo         Nizozemí          
 

Norsko         Rakousko         Španělsko         Švédsko          

 

Jiné:  
 
 

Práce, které máte zájem vykonávat:  
 

Jakékoli slušné práce          
 

Hoteliérství, restaurace, turizmus         Práce v továrnách a skladech         Řidič          

 

Stavební průmysl         Zemědělství a výroba potravin          
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Jiné:  

 

Trvání práce:   Krátkodobé (do 6 měsíců)         Dlouhodobé (nad 6 měsíců)          
 

 

Možný termín nástupu do práce od:  
 
Schopnosti a dovednosti 
Znalost jazyků a hodnocení dle stupnice 1 až 10 (1 = začátečník, 10 = rodilý mluvčí):  
 

Angličtina         Francouzština         Italština         Němčina          
 

Španělština         Jiné:          

 

Řidičská oprávnění:  
 

A     B     C     CE     D     DE     T     VZV     Jiné:  
 

Vzdělání a další kvalifikace:  

 
 
Praxe (druh práce, od - do):  

 
 
Před odesláním si prosím vyplněné údaje zkontrolujte.  

Obr. č. 4 Ukázka dotazníku pro uchazeče o zaměstnání v zahraničí 
 

Zdroj: Agenter.cz. Práce a brigády v zahraničí. Zprostředkování práce v zahraničí. Dostupné na: 

http://www.acenter.cz/sluzby-zprostredkovani-prace.html.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.acenter.cz/sluzby-zprostredkovani-prace.html

