
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Abstrakt 

Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro zaloţení soukromé mateřské 

školy ve městě Ivančice, a to jako společnosti s ručením omezeným. Návrh vychází 

z potřeb trhu a analýzy obecného i oborového okolí, pro které je typický převis 

poptávky po sluţbách mateřských škol nad jejich stávajícími kapacitami. Proveditelnost 

a ţivotaschopnost zvoleného podnikání dokládá sestavený organizační, marketingový  

a zejména pak finanční plán. 

 

 

 

Abstract 

The master´s thesis is the proposal of the business plan for the foundation of a private 

kindergarten in Ivančice, as a limited liability company. The proposal is based on 

market needs and analysis of general and business environment, for which is typical the 

excess demand for services of kindergartens over their existing capacities. 

Organizational, marketing and especially financial plan backs up viability selected 

business. 
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ÚVOD 

Téměř kaţdý rodič se dostal do situace, kdy řešil otázku umístění dítěte do školky. 

Předškolní vzdělávání je velmi důleţité, jelikoţ se tak rozvíjí osobnost dítěte od 

nejútlejšího věku a umoţňuje dítěti zapojení do kolektivu. V minulých letech došlo 

k uzavření mnoha státních školek z důvodu nepříznivého demografického vývoje 

narozených dětí, kdy dětská populace poklesla. Ovšem v současné době se 

demografický vývoj změnil a tyto zrušené školky chybí. Na trhu tak vzniká příleţitost 

zaloţit soukromé mateřské školy, které se snaţí nabídnout své sluţby, i kdyţ 

z kapacitního hlediska a z hlediska ceny školného nedosahují na školky státní.  

Soukromé školky jsou poměrně draţší neţ státní, protoţe fungují jako podnikatelské 

subjekty. Na druhou stranu nabízí širokou škálu aktivit pro děti, pedagogové mají 

k dětem individuálnější přístup díky menšímu počtu dětí na jednoho pedagoga a mnozí 

rodiče uvítají její delší provozní dobu. 

Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro zaloţení soukromé 

mateřské školy. 

Základem kaţdého podnikání je nápad. Budoucí podnikatel by měl mít jasnou představu 

o tom, v čem a jak chce podnikat, jaké jsou jeho cíle, a také moţnosti. Podnikatelský 

záměr je základem pro sestavení podnikatelského plánu, který je důleţitý pro zobrazení 

všech okolností souvisejících s podnikáním. Podnikatelský plán je velmi důleţitým 

dokumentem, který odráţí vlastní smysl podnikání, jeho cíle, finanční zdroje a mnoho 

dalšího. Přestoţe mnoho začínajících podnikatelů povaţuje podnikatelský plán za 

zbytečný, ti zkušenější a úspěšnější by se bez něj neobešli. Důvod jeho nezbytnosti je 

hlavně v tom, ţe při jeho sestavování si podnikatel stanoví vše, co od podnikání 

očekává, a také co je nutné do něj vloţit. Podnikatel si tak ujasní, kolik zdrojů má 

k dispozici, udělá si obrázek o konkurenci, poptávce a zváţí pozitiva i negativa 

zvoleného podnikání. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Tématem diplomové práce je podnikatelský plán pro zaloţení soukromé mateřské školy 

Ovečka, s. r. o. Školku plánuji zaloţit v Jihomoravském kraji, konkrétně ve městě 

Ivančice. Dle současných informací o počtu volných míst ve školkách v Ivančicích 

mohu tvrdit, ţe kapacita mateřských škol je v tomto městě nedostačující. Na základě 

mnou provedeného výpočtu jsem došla k závěru, ţe ve školním roce 2015/2016 bude 

počet potenciálních uchazečů o mateřskou školu v Ivančicích 426. Jedná se o děti, které 

se narodily v letech 2008 - 2011. Současné mateřské školy v Ivančicích nabízí kapacitu 

pro 318 dětí. To značí, ţe pro 108 dětí nebude ve školkách v Ivančicích místo. Není 

tomu však pouze v Ivančicích, nýbrţ v celé České republice.  

Přednostně jsou do mateřských škol přijímány děti, kterým zbývá jeden rok do povinné 

školní docházky. Kapacita školky se pak doplní dětmi mladšími. Ale co děti, kterým 

jsou tři nebo čtyři roky a nezbylo na ně ve školce místo? Pokud dítě nevezmou do 

mateřské školy, rodičům vznikají nemalé problémy. Pokud má rodina příjem, který je 

dostačující, můţe si matka dovolit zůstat s dítětem doma o rok déle, neţ plánovala. 

Pokud ale matka chce nebo musí nastoupit do práce, je zde moţnost umístit dítě do 

soukromé školky, kterou si ovšem ne kaţdá rodina můţe dovolit. Tyto školky si mohou 

dovolit spíše rodiny s průměrnými aţ nadprůměrnými příjmy. Soukromé mateřské školy 

většinou poskytují daleko širší nabídku aktivit neţ státní školky. V Ivančicích ţádná 

soukromá školka neexistuje a kapacita místních státních školek není dostačující. Tuto 

trţní mezeru bych chtěla vyplnit zaloţením mateřské školy Ovečka, s. r. o.  

Cílem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu pro zaloţení mateřské 

školy Ovečka, s. r. o. Dílčím cílem, který povede ke splnění cíle diplomové práce je 

prozkoumání trhu, na kterém bude soukromá mateřská škola působit, včetně kalkulace 

nákladů a potenciálních příjmů spojených s tímto podnikáním. V diplomové práci jsem 

uplatnila metodu osobních rozhovorů, a také jsem pouţila údaje z Českého statistického 

úřadu. Teoretický pohled na danou problematiku mi poskytla literární rešerše. V této 

práci mi bylo nápomocno také pozorování, srovnávání, indukce a dedukce, a to jak 

v teoretické, tak v praktické části. Dotazníkového šetření jsem vyuţila ke sběru 

primárních dat. Dále jsem pouţila syntézu a analytické metody, a to SLEPT analýzu, 

Porterovu analýzu, analýzu 7S a SWOT analýzu.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část diplomové práce vysvětluje základní pojmy týkající se podnikatelského 

plánu a je výchozím bodem při jeho praktickém sestavování. 

 

 

1.1 Podnikatel 

Za podnikatele se povaţuje osoba, která vykonává samostatně, na vlastní účet  

a zodpovědnost podnikatelskou činnost a vykonává ji za účelem tvorby zisku. 

Podnikatel svou činností tvoří něco nového, čemuţ přísluší hodnota pomocí vynaloţení 

času a sil, převzetí finančních, psychických a společenských rizik a obdrţení odměny, 

která má podobu finančního a osobního uspokojení. Podnikatel má ke své činnosti 

ţivnostenské nebo jiné oprávnění a je zapsaný do obchodního rejstříku. Název, pod 

kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku, se nazývá obchodní firma (1) (2). 

 

 

 

1.2 Podnikání 

Předtím, neţ se člověk rozhodne zahájit podnikání, by se měl pečlivě zamyslet nad tím, 

co takové podnikání obnáší. Podnikání má spoustu pozitiv, ale i negativ. Na podnikatele 

doléhá mnoho povinností, které musí plnit. Jedná se například o účetní a daňové 

povinnosti, znalost zákonů, vyhlášek. Také pracovní doba podnikatele je odlišná od 

pracovní doby v zaměstnaneckém poměru. Zaměstnanecký poměr představuje méně 

odpovědnosti, pravidelný příjem a vhodné pracovní podmínky. Na druhou stranu, 

podnikání s sebou přináší spoustu výhod v podobě vlastní organizace času, moţnost 

vyšších (i kdyţ ne vţdy jistých) příjmů a seberealizace a rozvoj v podnikání (1).  

 

 

1.2.1 Základní aspekty úspěšného podnikání 

 technická zručnost, 

 manaţerské schopnosti, 

 osobní vlastnosti (1). 
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1.2.2 Deset důvodů pro zahájení podnikání 

1) budete svým vlastním pánem, 

2) budete se pohybovat v oblasti, která je pro vás zajímavá, 

3) budete pánem vlastního času, 

4) můţete být kreativní, 

5) začátek není aţ tak těţký, 

6) vaše podnikání se můţe stát velmi výnosné, 

7) práce podnikatele je velmi rozmanitá, 

8) při podnikání můţete klidně pracovat jako zaměstnanec v jiném podniku, 

9) pokud chcete, můţete pracovat z domova, 

10) váš sen se stane skutečností (1). 

 

 

 

1.3 Právní formy podnikání 

V České republice právní úprava povoluje následující podnikání: 

 podnikání fyzických osob - za fyzickou osobu se povaţuje člověk, který si 

nechal vyřídit ţivnostenský list, 

 podnikání právnických osob - podnikání právnických osob je upraveno v zákonu 

o obchodních korporacích (2) (3) (4). 

 

 

1.3.1 Podnikání fyzických osob 

Za podnikatele se povaţuje osoba, která vykonává samostatně, na vlastní účet  

a zodpovědnost podnikatelskou činnost a vykonává ji za účelem tvorby zisku. 

Podnikatel má ke své činnosti ţivnostenské nebo jiné oprávnění a je zapsaný do 

obchodního rejstříku (2). 

 

Ţivnost je soustavná činnost, kterou podnikatel provozuje samostatně, vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosahování zisku (1) (3). 
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1.3.1.1 Všeobecné podmínky provozování ţivnosti 

- dosaţení věku 18 let, 

- způsobilost k právním úkonům, 

- bezúhonnost (1) (3). 

 

1.3.1.2 Zvláštní podmínky provozování ţivnosti 

- odborná nebo jiná způsobilost (1) (3). 

 

1.3.1.3 Ţivnosti 

 ohlašovací - provozovány na základě ohlášení, 

 koncesované - provozovány na základě koncese (1) (3). 

 

Ohlašovací ţivnosti se dále dělí na: 

 řemeslné - vyţadují odbornou způsobilost, 

 vázané - vyţadují odbornou způsobilost, 

 volné - nevyţadují odbornou způsobilost (1) (3). 

 

 

1.3.2 Podnikání právnických osob 

Obchodní společnost je právnická osoba, která byla zaloţena za účelem podnikání. 

Mezi obchodní korporace se řadí obchodní společnosti a druţstva. Obchodní společnosti 

se rozlišují na osobní, kde není třeba základního kapitálu a na kapitálové, kde je nutnost 

minimální výše základního kapitálu. Osobními společnostmi je veřejná obchodní 

společnost a komanditní společnost, kapitálovými společnostmi je společnost s ručením 

omezeným a akciová společnost (1) (4). 

 

Obchodními společnostmi jsou 

 osobní - veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 

 kapitálové - společnost s ručením omezeným, akciová společnost (1) (4). 
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1.3.2.1 Veřejná obchodní společnost 

Veřejná obchodní společnost je společností, ve které podnikají alespoň dvě osoby. 

Veřejná obchodní společnost můţe mít označení „veřejná obchodní společnost“,  

„veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“. Společnost je zaloţena společenskou smlouvou  

a ručení probíhá společně společníky celým majetkem. Statutárním orgánem v této 

společnosti jsou jednotliví společníci. V této společnosti není nutný vklad společníků 

ani určitá výše základního kapitálu. Výši zisku si společníci dělí rovným dílem nebo dle 

společenské smlouvy (1) (4). 

 

1.3.2.2 Komanditní společnost 

Komanditní společnost je společnost o minimálně dvou společnících, kde jeden 

společník má omezené ručení (komanditista) a jeden společník ručí neomezeně 

(komplementář). Společnost můţe mít označení „komanditní společnost“, „kom. spol.“ 

nebo „k. s.“. Společnost je zakládána společenskou smlouvou. Statutárním orgánem 

společnosti jsou komplementáři. Komanditista je povinen splnit vkladovou povinnost 

dle společenské smlouvy. Zisk a ztráta se ve společnosti dělí mezi komanditisty  

a komplementáře. Část připadající na komplementáře je rozdělena dle výše jejich 

vkladu a část připadající na komanditisty se dělí podle výše jejich podílů (1) (4). 

 

1.3.2.3 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je společnost, kde základní kapitál tvoří vklady 

jednotlivých společníků a je zaloţena společenskou smlouvou nebo zakladatelskou 

listinou. Společnost můţe zaloţit libovolný počet osob. Společnost obsahuje označení 

„společnost s ručením omezeným“, „spol. s r. o.“ nebo „s. r. o.“. Vkladová povinnost 

v této společnosti je stanovena na 1 Kč, pokud společenská smlouva neurčí jinak. 

Společníci ručí společně za účasti všech společníků do výše, v jaké nebyla splněna 

vkladová povinnost dle stavu v obchodním rejstříku. Společnost ručí celým svým 

majetkem. Společníkům je vyplacen podíl na zisku dle poměru jejich podílů. Orgány 

společnosti jsou valná hromada, jednatel a dozorčí rada. Statutárním orgánem této 

společnosti je jednatel (1) (4). 
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Postup při zaloţení společnosti s ručením omezeným 

1) Sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny - společnost je zaloţena 

společenskou smlouvou, která musí být sepsána formou notářského zápisu (1). 

2) Prohlášení správce vkladu, vklad základního kapitálu - způsob, jakým se vloţí 

vklad, stanoví společenská smlouva. Nejčastěji se zaloţí nový bankovní účet 

vedený na správce vkladu a na něj se vloţí vklad (1). 

3) Získání ţivnostenského oprávnění - je nutné mít ţivnostenské oprávnění na 

provozovanou činnost (1). 

4) Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku - k návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku je nutné přiloţit například společenskou smlouvu ve formě 

notářského zápisu, oprávnění k podnikatelské činnosti, výpis z katastru 

nemovitostí a z rejstříku trestů jednatele, podpisový vzor jednatele, doklad  

o jmenování likvidátora a splnění vkladové povinnosti a mnoho dalších (1).  

 

1.3.2.4 Akciová společnost 

Akciová společnost je taková společnost, kde je základní kapitál rozdělen na určitý 

počet akcií. Společnost je zaloţena společenskou smlouvou. Firma můţe obsahovat 

název „akciová společnost“, „akc. spol.“ nebo „a. s.“. Minimální výše základního 

kapitálu je stanovena na 2 000 000 Kč. Orgány společnosti jsou valná hromada, 

představenstvo a dozorčí rada. Statutárním orgánem je představenstvo (4).  

 

1.3.2.5 Druţstvo 

Druţstvo lze charakterizovat jako společenství neuzavřeného počtu osob a je zaloţeno 

buď za účelem podnikání, nebo podpory členů druţstva a třetích osob. Druţstvo musí 

mít nejméně tři členy. Označení firmy je „druţstvo“ (4).  

 

 

 

1.4 Plánovací proces 

Osobní cíle a cíle podniku jsou výchozím bodem plánovacího procesu a je třeba, aby 

tyto cíle byly ve vzájemném souladu (5).  
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1.4.1 Stupně plánovacího procesu 

 Porozumění, kde se nacházíme - jedná se o porozumění toho, zda jsme lepší 

nebo horší neţ konkurenční podniky v očích odběratelů, kdo jsou naši odběratelé 

a proč odebírají naše produkty, znalost silných a slabých stránek, příleţitostí  

a hrozeb (5). 

 Rozhodnutí, kam se chceme dostat - důleţité je stanovení cílů podnikání, a také 

měřítek ke zjištění jejich dosaţení (5). 

 Plánování, jakým způsobem se tam dostaneme - jedná se o tvorbu strategie, jak 

cílů dosáhneme. Důleţité je zpracování marketingového plánu a finančního 

rozpočtu (5). 

 

Obrázek 1: Plánovací proces (vlastní zpracování dle 5, s. 12) 

 

 

1.4.2 Podnikatelská strategie 

Podnikatelská strategie je souhrn cílů a metod, jak těchto podnikových cílů dosáhnout. 

Podnikatelská strategie zobrazuje, jak nejlépe organizovat podnikání, jak nejlépe 

konkurovat a dosahovat cílů a jak čelit faktorům, které signalizují hrozbu (5).  
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1.5 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je dokument vytvořený podnikatelem v písemné podobě, obsahující 

všechny faktory, které se týkají zaloţení a fungování podniku. Podnikatelský plán 

pomáhá identifikovat odlišnosti plánu s realitou a slouţí jak majiteli podniku,  

tak i manaţerům a investorům. Podnikatelské plány slouţí majiteli pro plánování 

budoucího fungování, řízení podniku a změn v něm. Manaţer se podílí na přípravě 

podnikatelského plánu, a také uţívá jeho výhody. Investorům slouţí podnikatelský plán 

především proto, aby získali své investované peníze zpět, navýšené o zisk. 

Podnikatelský plán obsahuje cíle a strategie podniku, podnikatelský záměr, analýzu 

trhu, zákazníků a konkurence, a také plánování financování a hospodářského výsledku. 

Podnikatelský plán je pro podnikatele hlavní řídící dokument a slouţí také jako nástroj 

pozdějšího porovnávání plánu s realitou. Podnikatelský plán je důleţitou součástí 

ţádosti o bankovní úvěr. Aby banka kladně přijala podnikatelský záměr, musí být 

podnikatelský plán srozumitelný, realistický, přesvědčivý a musí obsahovat důvod 

prosazení a uchycení sluţby na trhu. Produkt nebo sluţba musí zákazníkovi poskytnout 

uţitek a měla by mít jednoznačnou konkurenční výhodu. Dále banka posuzuje dobře 

promyšlený marketing a schopnosti managementu (5) (6). 

 

 

1.5.1 K podnikatelskému plánu je nutné přiloţit 

 výpis z obchodního rejstříku, 

 ţivotopisy společníků, 

 výkazy, 

 finanční plán, 

 kalkulace, 

 organizační strukturu společnosti a jednotlivé pravomoci, 

 osvědčení, povolení k provozování, licence, 

 broţury (6). 
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1.5.2 Součásti podnikatelského plánu 

 marketingové plány, 

 výrobní plány, 

 organizační plány, 

 finanční plány, 

 plány řízení kvality, 

 plány výzkumu a vývoje, 

 počítačové plány (5). 

 

 

1.5.3 Struktura podnikatelského plánu 

Titulní strana - stručně zachycuje obsah podnikatelského plánu. Je zde uveden: 

 název a sídlo společnosti, 

 údaje o podnikatelích a kontakty, 

 popis podnikání, 

 způsob, jakým bude podnikání financováno (5). 

 

Exekutivní souhrn - tato část se většinou sestaví aţ po dokončení celého 

podnikatelského plánu a obsahuje stručné shrnutí podnikatelského plánu, jako jsou silné 

stránky, cíle a očekávání a stručný finanční plán (5). 

 

Analýza trhu - tato část podnikatelského plánu obsahuje: 

 analýzu konkurenčního prostředí, 

 analýzu odvětví, 

 přírodní faktory, 

 politické faktory, 

 legislativu, 

 analýzu zákazníků (5). 

 

Popis podniku - tato část obsahuje podrobný popis firmy. Jsou zde údaje  

o poskytovaných produktech či sluţbách, lokalitě firmy, personální aspekty, technické 

zařízení a osobní znalosti podnikatele (5). 
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Obchodní plán - obsahem jsou informace o nákupu zboţí a sluţeb a poskytování sluţeb. 

Součástí jsou i informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích (5). 

 

Marketingový plán - popisuje, jak budou produkty a sluţby propagovány a prodávány. 

Součástí je také odhad objemu výroby a odvození rentability podniku. Marketingový 

plán se povaţuje za klíčovou část k zajištění úspěšnosti podniku (5). 

 

Organizační plán - tato část podnikatelského plánu obsahuje popis vlastnictví podniku, 

informace o managementu a zaměstnancích. Vše zachycuje organizační struktura (5). 

 

Hodnocení rizik - zde jsou popsána rizika, která ohroţují podnik. Rizika mohou vznikat 

z jednání konkurence, ze slabých stránek podniku a mnoho dalších. Je důleţité tato 

rizika analyzovat a poté eliminovat (5). 

 

Finanční plán - v této části jsou nejdůleţitější tři oblasti: 

 první oblastí je přehled příjmů a výdajů na budoucí tři roky, 

 druhá oblast zachycuje vývoj peněţních toků v budoucích třech letech, 

 třetí část se zabývá odhadem rozvahy, která je informačním zdrojem o finanční 

situaci firmy k určitému dni (5). 

 

Přílohy - tato část obsahuje informační materiály, které nejsou zařazeny do textu 

podnikatelského plánu (5). 

 

 

1.5.4 Poţadavky na podnikatelský záměr 

Podnikatelský záměr musí splňovat následující poţadavky: 

 přehledný a stručný, 

 srozumitelný a jednoduchý, 

 poukázat na výhody výrobku nebo sluţby pro zákazníka, 

 dívat se do budoucnosti, 

 realistický a věrohodný, 

 nebýt ani pesimistický ani optimistický z hlediska trţního potenciálu, 
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 neschovávat slabiny záměru, 

 zmínit silné stránky, konkurenční výhodu podniku, 

 dokázat, ţe podnik bude schopen splatit bankovní úvěr, 

 správnost podnikatelského záměru z hlediska formálnosti (7). 

 

Skutečnost, ţe bude podnikatelský záměr zpracován kvalitně, ještě nezaručuje úspěch. 

Ovšem kvalitně zpracovaný projekt můţe zvýšit naději na úspěch projektu a sníţit 

riziko neúspěchu takového projektu, který by negativně ovlivnil finanční stav firmy (7). 

 

 

 

1.6 Marketingový plán 

Marketingové plánování představuje důleţitou činnost začínajícího podniku, jelikoţ 

základem úspěchu je uplatnění výrobku či sluţby na trhu. Úspěchu lze na trhu 

dosáhnout účinnými marketingovými aktivitami. Marketingový plán je nástroj, který má 

za hlavní cíl zlepšit obchodní výsledky, a to za pomoci marketingových aktivit. 

Marketingový plán je strategický plán firmy, který vypovídá o tom, jak se podnik chystá 

prosadit na trhu. Marketingový plán bere v úvahu rozdílný marketing pro různá období 

podniku. Například cenová politika se bude lišit ve fázi vstupu podniku na trh a ve fázi 

úspěšného fungování. Ke splnění úkolů podnik vyuţívá marketingové nástroje, které 

jsou vymezené v rámci marketingového mixu 4P. Obsahem marketingového plánu je 

analýza současného stavu podnikání. Dále obsahuje představu, jak bude naše podnikání 

vypadat v budoucnu. Přípravou marketingového plánu se minimalizuje riziko 

podnikání, zvýší se zisk podniku, máme k dispozici nástroj k vyhodnocování, zda 

plníme vytyčené cíle a v neposlední řadě zlepšíme důvěryhodnost podniku (1) (5). 

 

 

1.6.1 Obsah marketingového plánu 

Marketingový plán by měl obsahovat následující aspekty: 

 Vnitřní marketingové faktory - do vnitřních faktorů patří motivace podnikatele, 

podnikatelovy marketingové kompetence, marketingové zdroje a konkurenční 

výhody. Je nutné si uvědomit, kolik úsilí podnikatel vynaloţí na strategii, jaké 
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má podnikatel dovednosti v oblasti marketingu, kolik peněţních prostředků je 

k dispozici na marketing a zjištění konkurenčních výhod. Důleţité je, aby 

podnikatel zjistil silné a slabé stránky. Silných stránek musí vyuţít jako své 

výhody a slabé stránky musí co nejvíce minimalizovat (1). 

 Vnější marketingové faktory - do vnějších faktorů zahrnujeme zákazníky, 

trh/odvětví, konkurenci a makroprostředí. Je nutné vědět, kdo je zákazník, jak 

velký je trh, jeho trend, kdo je naší konkurencí a vliv faktorů makroprostředí. Je 

důleţité, aby podnikatel vnímal příleţitosti, které se mu nabízí a eliminoval 

hrozby (1). 

 Marketingové cíle - cíle jsou závislé na zeměpisném trhu a ambicích podnikatelů 

rozšířit podnik (1). 

 Marketingové metody - marketingovým nástrojem je zejména 4P 

marketingového mixu, který zahrnuje produkt, cenu, distribuci a propagaci (1). 

 

 

1.6.2 Struktura marketingového plánu 

Marketingové plány se odlišují dle typu a velikosti firmy, podle vývojové fáze a mnoho 

dalších. Marketingový plán by měl obsahovat následující části: 

 Celkové shrnutí - celkové shrnutí obsahuje informace o podniku, hlavní cíle 

podnikání a strategii (1). 

 Situační analýza - situační analýza obsahuje analýzu současného stavu podniku, 

pouţít lze SWOT analýzu či analýzu okolí (1). 

 Marketingové cíle - tato část musí obsahovat cíle, čímţ zobrazíme budoucnost 

našeho podnikání. Cíle by měly odpovídat pravidlu SMART (1). 

 Marketingová strategie - marketingová strategie zachycuje, jak se k cílům 

dostaneme (1). 

 Akční programy - tato část plánu obsahuje implementaci strategie do 

stanovených činností. Je zde vymezeno, co se má provést, jaké jsou cíle, kdo 

přebírá zodpovědnost, marketingové náklady (1). 
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 Rozpočet - rozpočet obsahuje očekávané marketingové náklady, popřípadě  

i trţby (1). 

 Systém měření a kontroly - zde se vymezí, jak a jak často se budou 

vyhodnocovat výsledky plnění vytyčených cílů plánu. Je doporučeno provádět 

kontrolu jedenkrát měsíčně (1). 

 Přílohy - k plánu můţeme přiloţit výkazy, tabulky, výsledky průzkumu (1). 

 

 

1.6.3 Marketingový mix 

Marketingový mix obsahuje čtyři proměnné, jimiţ jsou produkt, cena, distribuce  

a propagace. Odlišnost těchto proměnných spočívá v závislosti na trhu, cílech podniku, 

jeho velikosti atd. Optimalizace marketingového mixu spočívá v tom, aby měl podnik 

správné produkty, za optimální cenu, na správném místě, ve vhodný čas a s vyuţitím 

optimální podpory prodeje. K této optimalizaci přispívá marketingový plán (1). 

 

1.6.3.1 Produkt 

Produktem se rozumí vše, co je poskytováno na trhu. V rámci produktu je třeba 

promítnout do marketingového plánu také balení, značku, design atd. Produkt se skládá 

ze tří částí, jimiţ jsou jádro produktu, vlastní produkt a rozšířený produkt. Jádro 

produktu představuje základní důvod, proč zákazník produkt kupuje. Vlastní produkt je 

zobrazen vzhledem produktu, značkou, kvalitou a obalem. Rozšířený produkt 

představuje něco navíc pro zákazníka, abychom zajistili zákazníkovu spokojenost 

s koupí (1). 

 

1.6.3.2 Cena 

Stanovení cen je velmi sloţitý úkol, který musí podnikatel zvládnout. Při stanovení ceny 

je nutné vzít v úvahu náklady, slevy, dopravu a další vedlejší náklady. Dále je nutné 

přihlédnout na poptávku po výrobku či sluţbě (1). 

 

1.6.3.3 Distribuce 

Strategie podniku se liší v závislosti na tom, zda je podnik orientován na konečného 

zákazníka (business to customer, B2C) nebo na podnik (business to business, B2B). 
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Podniky, které se zaměřují na konečného zákazníka, směrují veškeré aktivity 

k zákazníkovi přes marketing, za který jsou ochotny zaplatit vysoké sumy. Naopak 

podnikům v segmentu B2B chybí marketing. Podnik orientovaný na podnik nachází 

hlavní význam v obchodě, a to prostřednictvím osobního přístupu a efektivní 

komunikace. Distribuce můţe být uskutečňována: 

 přímý prodej zákazníkovi - přímý prodej, maloobchod, specializovaný obchod, 

objednávka poštou, přímý marketing, 

 prodej s vyuţitím zprostředkovatele - obchodní zástupce, distributor, 

velkoobchod, zásilková sluţba (1). 

 

1.6.3.4 Propagace 

Propagace by se měla zvolit v závislosti na cílech podniku tak, aby díky vhodnému 

komunikačnímu mixu podnik co nejefektivněji splnil tyto cíle (1). 

 

 

 

1.7 Finanční plán 

Finanční plán je součástí podnikatelského plánu a je pojítkem mezi představou majitele 

a skutečnou realitou. Finanční plán je zaloţen na prognóze trţeb a zobrazuje, zda je 

podnikatelský záměr reálný, a také výnosný. Finanční plán se povaţuje za nejnáročnější 

plán podniku a z hlediska času se dělí na dlouhodobý (strategický) nebo krátkodobý 

(operativní) finanční plán (5).  

 

1.7.1 Dlouhodobý finanční plán 

Dlouhodobý finanční plán je zpracováván na dobu delší neţ jeden rok a obsahuje 

souhrnné cílové ukazatele, na které je třeba se zaměřit. Dříve, neţ se sestaví strategický 

finanční plán, je nutné provést strategickou finanční analýzu podniku, a také okolí. Dále 

je třeba analyzovat finanční plán a zjistit, zda vede ke splnění vytyčených cílů. 

Strategický finanční plán musí obsahovat vytyčené finanční cíle na dané časové období, 

určení finanční politiky, předpověď vývoje prodeje, kapitálové plánování a plán 

dlouhodobého financování. Dlouhodobý finanční plán je nutné rozloţit na kratší období 

a neustále ho aktualizovat vzhledem ke změnám okolí (5). 
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1.7.2 Krátkodobý finanční plán 

Krátkodobý finanční plán je zpracováván v ročním nebo i kratším období. Oproti 

strategickému plánu je velmi podrobný a základem krátkodobého finančního plánu je 

plán peněţních toků. Výstup krátkodobého finančního plánu je plán výnosů, nákladů  

a zisku, plánová rozvaha, plán peněţních toků, plán dělení zisku a plán externího 

financování podniku. Je důleţité, aby byl finanční plán pravidelně sledován a podle 

změn a výsledků je nutné provádět opatření (5). 

 

 

 

1.8 Zdroje financování 

Podnik je moţno financovat dvěma způsoby, a to buď z vnitřních (interních), nebo 

vnějších (externích) zdrojů. Interní zdroje financování má podnik k dispozici na základě 

svého podnikání. Externí zdroje jsou takové zdroje, které podnik nezíská svou 

podnikatelskou činností, ale pocházejí zvenčí. Vnější zdroje financování pomáhají 

k rychlejšímu vytvoření kapitálu, a také umoţňují rychlé a přesné reakce na změny 

majetku. Na druhou stranu se zvětšuje počet společníků či věřitelů, kteří jsou do 

podniku zapojeni (1). 

 

 

1.8.1 Vnitřní zdroje financování 

 Zisk - zisk je velmi důleţitou poloţkou ve vnitřních zdrojích financování. 

V podniku zůstává zisk po zdanění, který se nevyuţil k vyplacení podílů na 

zisku nebo k vytvoření fondů (1). 

 Odpisy - odpisy jsou vnitřním zdrojem financování, i kdyţ pro podnik 

neznamenají tvorbu zdrojů financování. Odpisy vyjadřují míru opotřebení 

dlouhodobého majetku v penězích, jsou zaúčtovány do nákladů, které 

představují daňovou uznatelnost. Význam spočívá v tom, ţe odpisy sniţují zisk 

před zdaněním, čímţ se sníţí daně a pro podnik to znamená niţší výdaje (1). 

 Ostatní vnitřní zdroje - ostatní vnitřní zdroje představují odprodej majetku, který 

podnik nevyuţívá, například z důvodu racionalizace jisté činnosti podniku (1). 



29 

 

1.8.2 Vnější zdroje financování 

 Bankovní úvěry - bankovní úvěry poskytují podnikatelům komerční banky a je 

nutná záruka za úvěr. Jako zdroj ručení můţe být vyuţit obchodní majetek firmy 

nebo osobní majetek vlastníků podniku. Pokud podnikatel ţádá o úvěr, je nutné 

předloţit podnikatelský záměr, který banka řádně posoudí. Dále je potřeba 

přiloţit veškeré informace o podnikateli. Následně banka vyhodnotí ţádost  

o úvěr a rozhodne se, zda úvěr poskytne či nikoliv (1). 

 Obchodní úvěry - obchodní úvěr můţe být poskytnut buď od dodavatele, nebo 

odběratele. Častý je úvěr dodavatelský, který znamená odloţení platby o předem 

určený počet dnů. Tento úvěr si poskytují partneři, kteří si vzájemně důvěřují. 

Odběratelský úvěr spočívá v přijetí zálohy od odběratele a vyuţívá se především 

při velké finanční náročnosti zakázky (1). 

 Leasing - leasing představuje pro nájemce právo, aby vyuţíval majetek za 

předem dohodnutou cenu a po určitou dobu. Pronájem představuje daňovou 

úsporu i úsporu peněţních prostředků. Leasing rozlišujeme finanční a operativní. 

Operativní leasing představuje krátkodobý nebo střednědobý pronájem, kdy po 

jeho uplynutí zůstává majetek pronajímateli. Finanční leasing představuje 

dlouhodobý pronájem, kdy po jeho ukončení odkupuje za symbolickou cenu 

majetek nájemce (1). 

 Rizikový kapitál - rizikový kapitál je zvláštní forma financování podniku. 

Rizikový kapitál poskytuje rizikový investor na předem určenou dobu, a to 

formou zvýšení základního kapitálu firmy. Rizikový kapitál se vyuţívá na 

financování zahájení činnosti a rozvoje, kdy investor poskytuje kapitál a získává 

majetkovou účast v podniku. Investory rizikového kapitálu mohou být obchodní 

andělé, fondy rizikového kapitálu, vládou podpořené organizace, nezávislí 

investoři, závislí investoři, částečně závislí investoři (1). 

 Franchising - franchising představuje metodu podnikání, jejímţ obsahem je 

důleţitý prvek financování. Jedná se o přenos známé obchodní značky na 

nového zakladatele podniku. Pokud podnikatel chce podnikat, ale nemá ţádný 

záměr či nápad, tak právě franchising je jeho řešení. Tento podnikatel přebírá jiţ 
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zavedený produkt nebo sluţbu. Rozdíl je v tom, ţe riziko je daleko niţší, neţ 

kdyby podnikatel začínal sám (1). 

 Dotace - dotace představují nenávratné zdroje financování, které poskytuje stát 

nebo jiný územní celek. Dotace můţeme členit na přímé a nepřímé. Přímé 

dotace se vyznačují přílivem peněţních zdrojů do podniku. Mohou mít podobu 

cenových příplatků, exportních prémií, investičních dotací. Nepřímé dotace 

znamenají sníţení výdajů. Hlavními formami jsou daňové úlevy, bezúročné 

půjčky, bezplatné poradenství a státní záruka úvěrů (1). 

 

 

 

1.9 Analýza trhu a okolí 

Podnikatelský plán by měl být zaloţen a vycházet z analýzy. Analýza okolí se zaměřuje 

na faktory, které působí v podnikovém okolí a mají vliv na jeho fungování. Analýzy 

můţeme rozlišit dle vnitřních a vnějších podmínek (5) (8). 

 

Obrázek 2: Faktory okolí podniku (vlastní zpracování dle 8, s. 3) 

 

 

1.9.1 Okolí podniku 

Okolí podniku je vše, co se nachází mimo podnik. Kaţdý podnik má vztahy k okolí, ve 

kterém se nachází. Podnikové okolí se dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní okolí se pojí se 
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silami, které jsou uvnitř podniku, kdeţto vnější okolí obsahuje mikrookolí  

a makrookolí. Mikrookolí je zastoupeno faktory, které podnik můţe určitým způsobem 

ovlivnit. Makrookolí naopak zahrnuje ty faktory, které podnik nemůţe ţádným 

způsobem ovlivnit, jsou tedy nezávislé na podniku (8). 

 

 

1.9.2 SLEPT analýza 

SLEPT analýza je analýzou vnějšího prostředí podniku a vyuţívá se především na 

odhalení budoucího vývoje vnějšího okolí podniku. Název SLEPT analýzy pochází 

z počátečních písmen následujících slov:  

 social - sociální faktory, 

 legal - legislativní faktory,  

 economic - ekonomické faktory,  

 political - politické faktory,  

 technological - technologické faktory (9).  

 

 

Obrázek 3: Vnější okolí podniku (vlastní zpracování dle 10, s. 13) 

 

1.9.2.1 Sociální faktory 

Ze společenských faktorů je důleţité hodnotit například ţivotní úroveň, demografické 

faktory, strukturu společnosti, ţivotní prostředí, zdravotní stav obyvatel a geografické 

faktory (9).  
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1.9.2.2 Legislativní faktory 

Legislativní prostředí v mnoha oblastech ovlivňuje fungování podniku. Vliv je 

způsoben mnohými zákony, vyhláškami a předpisy. Analýza legislativních faktorů musí 

být součástí analýzy, jelikoţ porušení zákona by na podnik mohlo mít neblahý vliv. Je 

důleţité sledovat současné a chystané zákony týkající se podnikání, ochranu ţivotního 

prostředí apod (9). 

 

1.9.2.3 Ekonomické faktory 

Na podnik mají vliv také ekonomické faktory, kterými jsou například daňová zatíţení, 

úrokové sazby, vývoj kurzů měny, podpora podnikání, nezaměstnanost, politická 

situace, fáze hospodářského cyklu ekonomiky, zadluţenost státu, inflace, stav na 

kapitálovém trhu, mzdy na trhu práce (9). 

 

1.9.2.4 Politické faktory 

Do analýzy je nutné zahrnout také politické faktory, protoţe politická situace  

a rozhodnutí politiků určují podmínky, při kterých podnikatel působí. Je tedy nutné 

analyzovat volební programy a záměry kandidátů voleb, potenciální změny v odborech, 

změny mezd, stabilitu vlády a politickou situaci (9). 

 

1.9.2.5 Technologické faktory 

Do technologických faktorů je důleţité zahrnout také nové technologie, kterými podnik 

můţe disponovat. Nové technologie podniku pomohou zvyšovat kvalitu, produktivitu  

a šetřit mzdy. Dále je nutné podotknout, ţe informační a komunikační technologie hrají 

velkou roli při podnikání. Moderní technologie mohou vést také k ekologizaci (9).  

 

 

1.9.3 Porterova analýza 

Důleţitou součástí odvětví jsou konkurenční síly, které je nezbytné podrobit analýze 

mikrookolí. Porterův model pěti sil umoţňuje zkoumat konkurenční prostředí v odvětví 

a jedná se tedy o analýzu mikrookolí. Porterův model pěti sil pomůţe identifikovat  

a rozpoznat síly, které mají na podnik velký vliv. Konkurence se vyznačuje pěti 

konkurenčními silami, kterými jsou konkurence mezi současnými podniky, hrozba 
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substitutů, hrozba vstupu nové konkurence na trh, smluvní síla dodavatelů a smluvní 

síla odběratelů (10). 

 

1.9.3.1 Konkurence mezi současnými podniky 

Konkurenční síla v odvětví je odrazem konkurenčního boje mezi podniky a je zaloţená 

na konkurenční strategii. Konkurence má mezi sebou určitou intenzitu boje. Důleţitá je 

znalost konkurenčních pravidel a pokus o odhad intenzity, s jakou konkurenti působí. 

Faktory, které mají vliv na velikost rivality mezi konkurencí, jsou například mnoţství 

konkurentů v konkurenčním prostředí, stupeň růstu trhu, velikost fixních nákladů, 

odlišnost výrobků, výstupní bariéry odvětví, rozvoj globálních zákazníků a mnoho 

dalších. Mezi konkurenční nástroje patří cena, kvalita, poskytované sluţby, záruční 

sluţby, propagace, distribuce (10). 

 

1.9.3.2 Hrozba substitutů 

Pokud se stane substituční produkt pro zákazníka atraktivnější, pak je velká 

pravděpodobnost poklesu zájmu o současný produkt. Je důleţité, aby podnik 

jednoznačně věděl, jaké jsou potřeby oboru. Konkurenční síla je v této oblasti 

ovlivňována výší cen substitučních produktů, odlišností produktů a náklady na přechod 

zákazníka k substitutu. Konkurenční síla je tím větší, čím menší je cena produktů, čím 

vyšší je kvalita produktů a čím menší jsou náklady na přechod zákazníka k substitutu. 

Odhad substitučních produktů je moţný sledováním růstu prodeje produktů 

s porovnáním prodejů substitutů (10). 

 

1.9.3.3 Hrozba vstupu nové konkurence 

Vstup nové konkurence do odvětví je spojen s přínosem dodatečných kapacit a úmysly 

na získání lepší trţní pozice. Vstup nové konkurence do odvětví závisí především na 

vstupních bariérách a očekávané reakci konkurence. Pokud nejsou bariéry vstupu velké, 

tak lze očekávat velkou hrozbu vstupu potenciální konkurence do odvětví. Vstupními 

bariérami jsou úspory z rozsahu a zkušenostní efekt, technologie, zákazníkova 

oddanost, kapitálová náročnost, nákladové výhody, přístup k distribučním kanálům,  

a legislativa. Reakce konkurentů v odvětví můţe být pasivní, nebo naopak budou 

aktivní při bránění své pozice na trhu. Hodnocení velikosti konkurenční síly vstupu 
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nové konkurence probíhá ve třech etapách. Nejdříve se hodnotí, zda jsou vyhlídky 

v odvětví dostatečně atraktivní. Dále je nutno posoudit velikost vstupních bariér. Ve 

třetí fázi se ptáme na otázku, jak by zareagovaly konkurenční podniky na vstup další 

konkurence (10).  

 

1.9.3.4 Smluvní síla dodavatelů 

Smluvní síla dodavatelů zdrojů, potřebných pro podnikání, můţe ovlivnit výnosnost 

podniku. Smluvní síla dodavatelů je vysoká, kdyţ: 

 odběratel není důleţitým klientem pro dodavatele, 

 odběratel nemůţe snadno přejít k druhému dodavateli, a to kvůli vysokým 

nákladům přechodu, 

 odvětví dodavatelů ovládají velké podniky, které mají velkou trţní pozici (10). 

 

1.9.3.5 Smluvní síla odběratelů 

Stejně jako dodavatelé, tak i odběratelé mohou mít výrazný vliv na podniky. Silný 

kupující můţe způsobit podniku ztrátu zisku, a také zhoršit konkurenčních vztahy. 

Odběratelé mohou také své pozice vyuţít k tomu, aby získali další výhody, jako je 

například lepší stupeň kvality nebo lepší obchodní podmínky. Smluví síla odběratelů, 

tedy ovlivňuje prodejní ceny podniků a určuje, jak velkého zisku budou dosahovat 

konkurenti v odvětví (10). 

 

 

Obrázek 4: Porterův model (vlastní zpracování dle 10, s. 48) 
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1.9.4 McKinsey 7S Framework 

Jedním z mnoha cílů strategické analýzy je odhalení klíčových faktorů úspěchu. Model 

7S byl navrţen poradenskou firmou McKinsey&Co a analyzuje interní faktory 

společnosti. Model 7S chápe podnik jako mnoţinu sedmi aspektů, které na sebe 

navzájem působí. Model 7S se nazývá proto, ţe obsahuje 7 faktorů, kterými jsou: 

 strategie (strategy) - zahrnuje jednotlivé činnosti, které zajišťují výhodu nad 

konkurenty, obsahuje cíle a způsob jejich dosaţení, 

 struktura (structure) - zahrnuje organizační strukturu, uspořádání podniku, 

vztahy nadřízenosti, podřízenosti, 

 systémy (systems) - systémy vyjadřují, jak jsou jednotlivé informace a činnosti 

propojeny, obsahuje metody, informační systémy a technologie, 

 styl (style) - styl vyjadřuje způsob vedení, komunikaci, motivaci pracovníků,  

a také, jak management čelí problémům, 

 spolupracovníci (staffs) - kolektiv v podniku, obsahuje údaje o lidech, kteří jsou 

klíčoví, o týmech, vztazích mezi lidmi, jejich funkcích, 

 schopnosti (skills) - jedná se o schopnosti, které můţe podnik prostřednictvím 

svých lidí nabídnout, 

 sdílené hodnoty (shared values) - sdílené hodnoty jsou cíle, přání, hodnoty 

podniku, které společně sdílí celý podnik (9). 

 

Obrázek 5: Model 7S (vlastní zpracování dle 9, s. 116) 
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1.9.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je analýza, která charakterizuje klíčové faktory podniku a vychází ze 

závěrů předešlých analýz. Obsahem SWOT analýzy je identifikace silných a slabých 

stránek podniku a příleţitostí a hrozeb pro podnik. Je důleţité rozvíjet silné stránky  

a eliminovat stránky slabé. Sestavení diagramu SWOT analýzy pomáhá při posouzení 

vnějších hrozeb a příleţitostí s vnitřními slabými a silnými stránkami podniku. Diagram 

SWOT analýzy obsahuje následující čtyři kvadranty: 

 Strategie „max - max“ (SO) - jedná se o nejpříznivější kvadrant, kde má podnik 

mnoho příleţitostí, a také disponuje mnoha silnými stránkami. Tato strategie 

předpokládá ofenzivní jednání a je přáním a cílem mnoha podniků (10). 

 Strategie „min - max“ (ST) - zde dochází ke střetu silných stránek s hrozbami. 

Tato strategie představuje maximalizaci silných stránek a eliminaci hrozeb. Je 

důleţité včas rozpoznat hrozby a změnit je na příleţitosti (10). 

 Strategie „max - min“ (OW) - ve třetím kvadrantu trh podniku nabízí spoustu 

příleţitostí, ale bohuţel má mnoho slabých stránek. Tato strategie se zaměřuje 

na to, aby podnik co nejvíce vyuţil příleţitostí k překonání slabých stránek (10). 

 Strategie „min - min“ (WT) - ve čtvrtém kvadrantu u podniku převaţují slabé 

stránky a zároveň je v okolí mnoho hrozeb. Tato strategie je zaměřena na 

eliminaci slabých stránek a rizik. Jedná se o obrannou strategii, kdy dochází 

k uzavírání kompromisů (10). 

 

1.9.5.1 Silné stránky 

Silnými stránkami jsou například dobré jméno podniku, schopní a loajální zaměstnanci, 

geografické umístění podniku, vyuţití výrobní kapacity (10). 

 

1.9.5.2 Slabé stránky 

Slabými stránkami mohou být nevhodný informační systém, zastaralá výrobní zařízení, 

nízká produktivita práce a nedostatek finančních zdrojů (10). 

 



37 

 

1.9.5.3 Příleţitosti 

Příleţitostmi mohou být například příznivý demografický vývoj, příliv nových 

zákazníků, rozšíření sortimentu (10). 

 

1.9.5.4 Hrozby 

Hrozbou pro podnik můţe být například vznik nové konkurence, hrozba substitutů, vliv 

inflace, daní, malá poptávka po produktech (10). 

 

 

Obrázek 6: Strategie SWOT analýzy (vlastní zpracování dle 10, s. 92) 

 

 

 

1.10 Finanční analýza 

Finanční plán není moţné sestavit bez informací o předešlé a současné situaci ve firmě, 

analýzy okolí podniku a analýzy finančních výsledků. O finanční analýzu mají zájem 

také banky, dodavatelé, odběratelé, konkurenti, pracovníci a mnoho dalších. Pokud 

podnikatel ţádá o finanční prostředky, měl by sestavit externí finanční analýzu. 

Informace pro interní finanční analýzu pocházejí z účetnictví, kalkulací, směrnic. Za 

nejrozšířenější metodu finanční analýzy se povaţuje analýza na základě poměrových 

ukazatelů, které vzniknou dělením dvou absolutních hodnot z rozvahy, výkazu zisků  

a ztrát a přehledu peněţních toků (5).  
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1.10.1 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je nejčastěji pouţívanou metodou z hlediska 

vyuţitelnosti. Tato analýza vyuţívá informace z účetních výkazů (11). 

 

1.10.1.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadřují, zda je podnik schopen včas hradit své závazky. Vzhledem 

k likvidnosti oběţného majetku jsou vyuţívány tři ukazatele likvidity, kterými jsou 

okamţitá likvidita, pohotová likvidita a běţná likvidita. Okamţitá likvidita představuje 

první stupeň likvidity a zahrnuje nejlikvidnější poloţky rozvahy. Doporučená hodnota 

by se měla pohybovat v rozmezí 0,9 - 1,1. Pohotová likvidita představuje druhý stupeň 

likvidity a poměr čitatele a jmenovatele by měl být 1:1 nebo 1,5:1. Běţná likvidita 

představuje třetí stupeň likvidity a doporučené rozmezí této hodnoty je 1,5 - 2,5 (11). 

 

 okamţitá likvidita =  
pohotové platební prostředky

dluhy s okamţitou splatností
 

 pohotová likvidita =  
(oběţná aktiva - zásoby)

krátkodobé dluhy
 

 běţná likvidita =  
oběţná aktiva

krátkodobé dluhy
 

 

1.10.1.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují, zda podnik efektivně hospodaří se svým majetkem. 

Ukazatel obratu celkových aktiv udává počet obrátek celkových aktiv v trţbách. 

Ukazatel obratovosti zásob udává, kolikrát za rok je kaţdá poloţka zásob podniku 

prodána a znovu uskladněna. Ukazatel obratovosti pohledávek vyjadřuje rychlost obratu 

pohledávek za rok. Ukazatel obratovosti závazků vyjadřuje rychlost obratu závazků za 

rok. Ukazatel doby obratu zásob udává, kolik dní jsou zásoby přítomny v podniku, neţ 

se spotřebují nebo prodají. Ukazatel doby obratu pohledávek udává, jak dlouho podnik 

musí čekat, neţ mu odběratelé zaplatí. Ukazatel doby obratu závazků udává dobu, jak 

dlouho trvá, neţ zaplatíme dodavateli (11). 



39 

 

 obrat celkových aktiv = 
trţby

celkový vloţený kapitál
 

 obratovost zásob = 
trţby

průměrný stav zásob
 

 obratovost pohledávek = 
trţby

průměrný stav pohledávek
 

 obratovost závazků = 
trţby

průměrný stav závazků
 

 doba obratu zásob = 
365

obratovost zásob
 

 doba obratu pohledávek = 
365

obratovost pohledávek
 

 doba obratu závazků = 
365

obratovost závazků
 

 

 

1.10.1.3 Ukazatele rentability 

Ukazatel rentability měří schopnost podniku tvořit nové zdroje a pouţívá se 

k hodnocení efektivnosti dané činnosti. Ukazatel ROA hodnotí, jak je celkový kapitál 

výnosný bez ohledu na to, z jakých zdrojů je podnikatelská aktivita financována. 

Ukazatel ROE hodnotí výnosnost kapitálu, který byl vloţen akcionáři nebo vlastníky 

podniku. Ukazatel ROS hodnotí, jak velkého zisku podnik dosahuje při určité úrovni 

trţeb (11). 

 rentabilita celkového kapitálu ROA = 
zisk

celkový vloţený kapitál
 

 rentabilita vlastního kapitálu ROE = 
zisk

vlastní kapitál
 

 rentabilita trţeb ROS = 
zisk

trţby
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1.10.1.4 Ukazatele zadluţenosti 

Vyjadřují rozsah, v jakém firma vyuţívá k financování podnikání cizích prostředků. 

Čím vyšší je hodnota ukazatele celkové zadluţenosti, tím vyšší je riziko věřitele. 

Koeficient samofinancování vyjadřuje poměr, v jakém jsou aktiva financována penězi 

akcionářů. Ukazatel úrokového krytí se vyuţívá pro zjištění, zda je pro podnik dluhové 

zatíţení ještě únosné (11). 

 

 celková zadluţenost = 
cizí kapitál

celková aktiva
 

 koeficient samofinancování = 
vlastní kapitál

celková aktiva
 

 ukazatel úrokového krytí = 
zisk před odečtením úroků a daní

nákladové úroky
 

 

 

1.11 Analýza bodu zvratu 

Bod zvratu (Break Even Point - BEP) představuje takový objem výkonů, při kterém 

podnik netvoří zisk, ale výnosy postačí na úhradu vynaloţených nákladů. Takový objem 

představuje minimální hranici produkce podniku. Podnik v tomto bodě nedosahuje 

zisku, ale také není ve ztrátě. K výpočtu bodu zvratu je třeba celkové náklady rozdělit 

na fixní náklady a variabilní náklady (12). 

 

Výpočet bodu zvratu: 

V = CN 

P * Q = FN + VN * Q 

V…………….výnosy 

CN…………..celkové náklady 

P……………..prodejní cena za jednotku 

Q…………….objem prodeje 

FN………….. fixní náklady 

VN…………. variabilní náklady 
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1.12 Riziko 

Riziko je spjato s nadějí, ţe podnikatel dosáhne dobrého hospodářského výsledku. 

Ovšem na druhé straně je spojeno s nebezpečím, ţe podnikatel nebude úspěšný. 

Podnikatelské riziko je tedy nebezpečí, ţe se dosaţený hospodářský výsledek nebude 

shodovat s výsledkem očekávaným. Kaţdý podnikatelský plán doprovází určitá 

nejistota. Proto je důleţité, aby kaţdý podnikatelský plán obsahoval analýzu rizik, která 

by měla pomoci předejít negativním dopadům na podnik (5).  

 

 

1.12.1 Kroky řízení rizika 

 identifikace rizikových faktorů - tento krok spočívá v zamyšlení se nad tím, proč 

se náš záměr můţe ubírat neţádoucím směrem, 

 kvantifikace rizik - kvantifikace rizik zahrnuje číselné vyjádření rizika, například 

odhad pravděpodobnosti, ţe se vyskytne určitý negativní faktor, 

 plánování krizových scénářů - je důleţité připravit strategii a postup v případě 

negativního vývoje, 

 monitoring a řízení - jedná se o průběţnou a stálou kontrolu faktorů a rizik 

s nimi spojenými (5). 

. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Analytická část diplomové práce se zabývá analýzou trhu, na kterém plánuje mateřská 

škola Ovečka působit. Obsahem této kapitoly je dotazníkové šetření, prostřednictvím 

něhoţ jsem zjišťovala, zda o mateřskou školu bude v Ivančicích zájem. Poté jsem se 

zabývala jednotlivými analýzami, konkrétně jimi jsou SLEPT analýza, Porterova 

analýza, McKinsey 7S Framework a v neposlední řadě SWOT analýza. 

 

 

2.1 Dotazníkové šetření 

Při sběru primárních dat mi bylo nápomocno dotazníkové šetření, které jsem 

uskutečnila osobním kontaktem s dotazovanými. Cílem šetření bylo zjistit, zda by byl  

o soukromou mateřskou školu v Ivančicích zájem. Respondenty jsem si určila dle 

typického zákazníka mateřské školy, kterým je rodič. Respondenti byli tedy rodiče 

s malými dětmi a bylo jich osloveno celkem 148. Místem šetření bylo nákupní centrum 

TESCO a náměstí v Ivančicích. Tyhle dvě místa šetření jsem zvolila z toho důvodu, ţe 

se zde během dne vyskytuje mnoho občanů z důvodu nákupů a měla jsem tak šanci 

zjistit informace od velkého mnoţství potenciálních zákazníků. Celý dotazník je uveden 

v příloze 1. Dotazník obsahoval celkem 8 otázek a zde je vyhodnocení kaţdé z nich. 

 

 

 

1) Bydlíte v Ivančicích nebo v okolí do 10 km? 

76 % dotazovaných bydlí v Ivančicích a okolí do 10 km a lze je tak povaţovat za 

potenciální zákazníky. Zbylých 24 % respondentů nebydlí v Ivančicích ani v blízkém 

okolí a lze tedy předpokládat, ţe tito rodiče umístí děti do mateřských škol ve 

vzdálenějších obcích. 

Tabulka 1: Odpověď na 1. otázku: Bydlíte v Ivančicích nebo v okolí do 10 km? 

odpověď počet odpovědí % 

ano 112 76 % 

ne   36 24 % 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 1: Procentní vyjádření odpovědi č. 1 (vlastní zpracování) 

 

 

 

2) Máte dítě v předškolním věku, tedy od 3 do 6 let? 

Dítě, které je v předškolním věku, má z celkového počtu dotazovaných 69 % 

respondentů. 

Tabulka 2: Odpověď na 2. otázku: Máte dítě v předškolním věku, od 3 do 6 let? 

odpověď počet odpovědí % 

ano 102 69 % 

ne   46 31 % 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 
Graf 2: Procentní vyjádření odpovědi č. 2 (vlastní zpracování) 
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3) Chodí Vaše dítě do mateřské školy v Ivančicích? 

Ze 102 dotazovaných, kteří mají dítě v předškolním věku, jich celkem 33 % uvedlo, ţe 

jejich děti chodí do mateřské školy v Ivančicích a 67 % uvedlo, ţe ne. 

Tabulka 3: Odpověď na 3. otázku: Chodí Vaše dítě do MŠ v Ivančicích? 

odpověď počet odpovědí % 

ano 34 33 % 

ne 68 67 % 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 
Graf 3: Procentní vyjádření odpovědi č. 3 (vlastní zpracování) 

 

 

 

4) Pokud ne, proč? 

Na otázku, proč děti dotazovaných nechodí do mateřských škol v Ivančicích, jich 

celkem 57 % uvedlo jako důvod nedostatečnou kapacitu. 13 % dotazovaných uvedlo 

jako další důvod krátkou provozní dobu mateřských škol v Ivančicích. 12 % 

dotazovaných vozí své děti do školy v místě jejich zaměstnání. 10 % dotazovaných 

uvedlo důvod ten, ţe mateřské školy v Ivančicích nenabízí výuku anglického jazyka. 

Zbylých 8 % dotazovaných jako důvod uvedlo, ţe dítě je doma společně s mladším 

sourozencem, který je mladší tří let. 
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Tabulka 4: Odpověď na 4. otázku: Pokud Vaše dítě nechodí do MŠ v Ivančicích, proč? 

odpověď počet odpovědí % 

nedostatečná kapacita 39 57 % 

vozím je do školky v místě mého zaměstnání  8 12 % 

MŠ v Ivančicích nenabízí výuku anglického jazyka, 

kterou pro dítě vyţaduji 
 7 10 % 

MŠ v Ivančicích má krátkou provozní dobu  9 13 % 

dítě je doma společně s mladším sourozencem, který je 

mladší tří let 
 5  8 % 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 
Graf 4: Procentní vyjádření odpovědi č. 4 (vlastní zpracování) 

 

5) Co Vám vadí na místních mateřských školách? 

Na otázku, co se dotazovaným nelíbí na místních mateřských školách, jich celkem 52 % 

uvádí provozní dobu. 26 % dotazovaných uvádí, ţe jim vadí velký počet dětí na jednoho 

pedagoga. 19 % dotazových uvádí malou nabídku aktivit a 3 % dotazovaných nevadí 

nic. 

Tabulka 5: Odpověď na 5. otázku: Co Vám vadí na místních MŠ? 

odpověď počet odpovědí % 

provozní doba 53 52 % 

malá nabídka aktivit 19 19 % 

velký počet dětí na jednoho pedagoga 27 26 % 

nevadí mi nic   3   3 % 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 5: Procentní vyjádření odpovědi č. 5 (vlastní zpracování) 

 

 

6) Vyuţil/a byste sluţeb soukromé mateřské školy, kdyby tu existovala? 

Na otázku, zda by dotazovaní vyuţili sluţeb soukromé mateřské školy, jich 52 % 

odpovědělo, ţe ano, ale záleţelo by na sluţbách, které by poskytovala. Celkem 34 % 

odpovědělo, ţe ano, ale záleţí na ceně. 6 % odpovědělo, ţe ano, ale záleţí na 

referencích. 5 % nevědělo a pouhá 3 % odpověděla, ţe ne. 

Tabulka 6: Odpověď na 6. otázku: Vyuţili byste sluţeb soukromé MŠ, kdyby existovala? 

odpověď počet odpovědí % 

ano, ale záleţí na ceně 35 34 % 

ano, ale záleţí na sluţbách, které by poskytovala 53 52 % 

ano, ale záleţí na referencích  6   6 % 

ne  3   3 % 

nevím  5   5 % 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 
Graf 6: Procentní vyjádření odpovědi č. 6 (vlastní zpracování) 
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7) Kvůli kterému aspektu byste své dítě do soukromé školy umístil/a? 

Na otázku, kvůli čemu byste své dítě do soukromé školy umístil/a, uvedlo 31 % 

dotazovaných jako důvod nepřetrţitý provoz v měsíci červenci a srpnu, 25 % 

dotazovaných uvedlo jako důvod výuku anglického jazyka, 24 % uvedlo jako důvod 

delší provozní dobu a 20 % dotazovaných uvedlo jako důvod individuální přístup. 

Tabulka 7: Odpověď na 7. otázku: Kvůli čemu byste své dítě do soukromé MŠ umístili? 

odpověď počet odpovědí % 

výuka anglického jazyka 26 25 % 

delší provozní doba 24 24 % 

nepřetrţitý provoz v červenci a srpnu 32 31 % 

individuální přístup 20 20 % 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 
Graf 7: Procentní vyjádření odpovědi č. 7 (vlastní zpracování) 

 

 

8) Jakou cenu soukromé MŠ měsíčně byste akceptoval/a? 

Celkem 40 % dotazových by akceptovalo cenu MŠ měsíčně do 7 000 Kč, 22 % 

dotazovaných by akceptovalo cenu do 6 000 Kč, 20 % dotazovaných by akceptovalo 

cenu do 8 000 Kč a 18 % dotazovaných by akceptovalo cenu do 5 000 Kč. 

Tabulka 8: Odpověď na 8. otázku: Jakou cenu soukromé MŠ byste akceptovali? 

odpověď počet odpovědí % 

do 5 000 Kč 18 18 % 

do 6 000 Kč 23 22 % 

do 7 000 Kč 41 40 % 

do 8 000 Kč 20 20 % 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 8: Procentní vyjádření odpovědi č. 8 (vlastní zpracování) 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, ţe z respondentů mající dítě v předškolním věku, jich 

pouhých 33 % uvedlo, ţe jejich děti chodí do mateřské školy v Ivančicích. Důvodem 

nenavštěvování školky zbylými 67% je především nedostatečná kapacita, krátká 

provozní doba a nemoţnost výuky anglického jazyka. Rodičům se na místních 

mateřských školách nelíbí především krátká provozní doba, velký počet dětí na jednoho 

pedagoga a malá nabídka aktivit. Při umístění dítěte do soukromé mateřské školy by  

u rodičů hrály největší roli sluţby, které by školka poskytovala. Dále by záleţelo na 

ceně a referencích. Na otázku důvodu umístění dítěte do soukromé školy uvedlo 31 % 

dotazovaných jako důvod nepřetrţitý provoz v měsíci červenci a srpnu, 25 % 

dotazovaných uvedlo jako důvod výuku anglického jazyka, 24 % uvedlo jako důvod 

delší provozní dobu a 20 % dotazovaných uvedlo jako důvod individuální přístup. 

Celkem 40 % dotazových by akceptovalo cenu MŠ měsíčně do 7 000 Kč, 22 % 

dotazovaných by akceptovalo cenu do 6 000 Kč, 20 % dotazovaných by akceptovalo 

cenu do 8 000 Kč a 18 % dotazovaných by akceptovalo cenu do 5 000 Kč. Pro vznik  

a fungování soukromé mateřské školy plyne z tohoto dotazníkového šetření velká 

příleţitost. Mateřská škola Ovečka bude totiţ nabízet výuku anglického jazyka  

a nepřetrţitý provoz v červenci a srpnu. Provozní dobu bude mít školka o hodinu a půl 

delší neţ ostatní školky, a také bude zajištěn individuální přístup. Nově vzniklá 

mateřská škola by tak vyplnila současnou trţní mezeru. 
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2.2 SLEPT analýza 

2.2.1 Sociální prostředí 

Sociální prostředí zahrnuje spoustu faktorů, které mají výrazný vliv na podnikání.  

Z hlediska provozování mateřské školy Ovečka patří mezi nejvýznamnější faktory 

ţivotní úroveň obyvatelstva, s čímţ souvisí hrubá průměrná měsíční mzda. Dále jsou 

důleţité informace o počtu dětí v předškolním věku a místo podnikání. 

 

 

Hrubá průměrná měsíční mzda 

Výše hrubé měsíční mzdy je velmi důleţitý ukazatel, který má vliv na počet 

potenciálních dětí v soukromé školce. Typickým zákazníkem mateřské školy Ovečka je 

rodič dítěte, který za dítě platí školné a z toho důvodu je hrubá průměrná měsíční mzda 

důleţitá. Následující tabulka obsahuje výši průměrné hrubé měsíční mzdy v letech  

2008 - 2014. Hrubá měsíční mzda má rostoucí charakter, tudíţ by potenciálních 

zájemců o soukromou školku mohlo být více neţ v předchozích letech.  

 

Tabulka 9: Průměrná hrubá měsíční mzda v ČR a v Jihomoravském kraji 

Rok ČR Jihomoravský kraj 

2008 22 653 Kč 20 763 Kč 

2009 23 425 Kč 21 703 Kč 

2010 23 903 Kč 22 026 Kč 

2011 24 466 Kč 22 506 Kč 

2012 25 089 Kč 23 253 Kč 

2013 26 591 Kč 24 206 Kč 

2014 27 200 Kč 24 883 Kč 
(Zdroj:vlastní zpracování dle 13) 

 

Důleţité je také určit, jak velký hrubý příjem musí rodina mít, aby si mohla dovolit 

umístit dítě do soukromé školky. Na základě údajů Českého statistického úřadu jsem 

zjistila, ţe v roce 2013 činila hrubá peněţní vydání v Jihomoravském kraji 138 942 Kč 

na osobu ročně. Tato peněţní vydání zahrnují: 

- potraviny a nealkoholické nápoje, 

- alkoholické nápoje, tabák, 

- odívání a obuv, 

- bydlení, voda, energie, paliva, 
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- bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy, 

- zdraví, 

- doprava, 

- pošta a telekomunikace, 

- rekreace a kultura, 

- vzdělávání, 

- stravování a ubytování, 

- ostatní zboţí a sluţby (14). 

 

Sloţení domácnosti je nutno přepočítat dle vah spotřeby kaţdého člena. Tyto váhy jsou 

určeny dle stupnice OECD, a to tak, ţe první dospělý v domácnosti = 1,0; další dospělý 

v domácnosti starší 13 let = 0,7; dítě 13 let a mladší = 0,5 (15). 

 

Hrubé měsíční výdaje rodiny s jedním dítětem: 

- první člen v domácnosti 11 579 Kč 

- druhý člen v domácnosti   8 106 Kč 

- první dítě v domácnosti           5 790 Kč 

- školné       7 300 Kč 

Hrubé měsíční výdaje rodiny s jedním dítětem činí 25 475 Kč. V případě, ţe by rodina 

chtěla své dítě zapsat do soukromé mateřské školy, musí mít hrubý měsíční příjem 

alespoň 32 775 Kč.  

 

Hrubé měsíční výdaje rodiny se dvěma dětmi: 

- první člen v domácnosti 11 579 Kč 

- druhý člen v domácnosti   8 106 Kč 

- první dítě v domácnosti   5 790 Kč 

- druhé dítě v domácnosti   5 790 Kč 

- školné (2 x 7 300)   14 600 Kč 

Hrubé měsíční výdaje rodiny se dvěma dětmi činí 31 265 Kč. V případě, ţe by rodina 

chtěla umístit obě děti do soukromé mateřské školy, musí dosahovat hrubého měsíčního 

příjmu alespoň ve výši 45 865 Kč. 
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Z výše uvedených výpočtů vyplývá, ţe soukromou mateřskou školu si budou moci 

dovolit rodiny, které mají průměrný aţ nadprůměrný měsíční příjem. Tyto rodiny budou 

potenciálními zákazníky. 

 

 

Počet dětí v předškolním věku 

V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje o Jihomoravském kraji. Pro mnou 

zvolený obor podnikání jsou důleţité informace o počtu obyvatel a narozených dětech 

v Jihomoravském kraji. Tyto údaje mi slouţí k výpočtu potenciálních uchazečů  

o mateřskou školu. 

 

Tabulka 10: Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji 

Rok 
Počet 

obyvatel 
Sňatek Rozvod Narození Přistěhovalí Vystěhovalí 

2008 1 147 146  5 802  3 334  13 217  12 327  7 649  

2009 1 151 708  5 252  3 047  13 184  10 392  7 394  

2010 1 154 654  5 099  3 548  13 068    9 503  8 031  

2011 1 166 313  4 894  2 945  12 442    8 658  6 910  

2012 1 168 650  4 973  3 001  12 385    9 472  7 765  

2013 1 170 078  5 043  3 000  12 437    9 308  8 654  

2014 1 171 158 4 445 2 144   9 618   7 227 7 366 
(Zdroj: vlastní zpracování dle 16) 

 

Následující tabulka zobrazuje údaje o zvoleném místě podnikání, a to o Ivančicích. 

Trend je zde stejný jako v Jihomoravském kraji. Tyto údaje mi slouţí k výpočtu 

koeficientu spádové oblasti pro stanovení potenciálního počtu uchazečů o mateřskou 

školu. 

 

Tabulka 11: Pohyb obyvatelstva v Ivančicích 

Rok Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Stav 31.12. 

2008   96   87 287 252 9 347 

2009   99 100 188 188 9 346 

2010 115 104 190 171 9 376 

2011   76   91 201 198 9 555 

2012   86   95 218 160 9 604 

2013   83   98 188 197 9 580 
(Zdroj: vlastní zpracování dle 17) 
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Výpočet potenciálních uchazečů o mateřskou školu v roce 2015/2016 

(13 217 + 13 184 + 13 086 + 12 442) * 0,0082 = 426 dětí 

Počet obyvatel v Jihomoravském kraji činí 1 170 078 a počet obyvatel Ivančic činí  

9 580. Koeficient spádové oblasti Ivančic činí tedy 0,82 %.  

K výpočtu potenciálních uchazečů o mateřskou školu v roce 2015/2016 jsem dospěla 

tak, ţe jsem vynásobila součet narozených dětí v Jihomoravském kraji v letech  

2008 - 2011 koeficientem spádové oblasti, který činí 0,82 %. Tento koeficient jsem 

stanovila vzhledem k poměrům počtu obyvatel jihomoravského kraje a obyvatel 

Ivančic. 

 

Ve školním roce 2015/2016 bude počet potenciálních uchazečů o mateřskou školu 426. 

Jedná se o děti, které se narodily v letech 2008 - 2011. Současné mateřské školy 

v Ivančicích nabízí kapacitu pro 318 dětí. Z výpočtu je tedy patrné, ţe pro 108 dětí 

nebude ve školkách v Ivančicích místo.  

 

 

Místo podnikání 

Město Ivančice má v současné době 9 580 obyvatel a skládá se z částí Alexovice, 

Budkovice, Hrubšice, Ivančice, Letkovice, Němčice a Řeznovice (18). 

 

Ivančice jako místo podnikání jsem zvolila proto, ţe současná kapacita ve školkách 

nepostačuje poptávce po školce. Nedostatek míst ve školce je doloţen předchozím 

výpočtem potenciálního počtu uchazečů v předškolním věku, a také vyplývá z výpovědí 

respondentů z dotazníku. Mnoho rodičů tak nemá šanci své dítě umístit do školky 

v Ivančicích a musí je vozit do Brna, které je vzdálené 25 kilometrů. V minulých letech 

v Ivančicích proběhla výstavba nových rodinných domů. Také zde vznikly nové 

pracovní příleţitosti díky nově vzniklému obchodnímu řetězci TESCO a nákupní 

obchodní pasáţi. Je zde tedy velký předpoklad zájmu o vznik mateřské školy. 
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2.2.2 Legislativní prostředí 

Zaloţení a provozování soukromé mateřské školy je ovlivňováno mnoha zákony  

a normami. Konkrétně se dané oblasti podnikání týká občanský zákoník,  

zákon o obchodních korporacích, zákon o účetnictví, daňové zákony, zákoník práce, 

zákon o ţivnostenském podnikání, školský zákon, zákon o předškolním vzdělávání, 

zákon o pedagogických pracovnících, zákon o školním stravování,  

zákon o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách osobní a provozní 

hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných, zákon o hygienických poţadavcích 

na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí  

a mladistvých a zákon o technických poţadavcích na stavby. 

 

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

Provozování soukromé mateřské školy spadá dle ţivnostenského zákona do kategorie 

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. 

Jedná se tedy o ţivnost volnou, která nevyţaduje odbornou způsobilost. Musí být 

splněny pouze všeobecné podmínky. Těmi jsou plná svéprávnost a bezúhonnost. Aby 

mohla majitelka podnikat, musí ţivnost volnou ohlásit u ţivnostenského úřadu 

jednotným registračním formulářem. Jednotný registrační formulář slouţí také k podání 

ke správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Pro finanční úřad 

je třeba vyplnit formulář Ministerstva financí. Dále je třeba přiloţit doklad, který 

prokazuje právní důvod uţívání prostor, a také doklad o zaplacení správního poplatku, 

který činí 1 000 Kč. Kdyţ majitelka učiní všechny výše uvedené kroky, tak 

ţivnostenský úřad provede zápis do ţivnostenského rejstříku ve lhůtě 5 pracovních dnů 

ode dne doručení ohlášení.  

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Občanský zákoník vymezuje například nájemné, ochranu osobních údajů a pracovní 

poměr. Z důvodu zaměstnávání pracovníků a pronajímání provozovny školky je znalost 

a dodrţování legislativy občanského zákoníku pro majitelku nutností. 
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Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

Zákon o obchodních korporacích vymezuje podnik, podnikání, podnikatele, jednotlivé 

obchodní společnosti a je v něm definováno vše, co se týká podnikání. Majitelka se 

rozhodla zaloţit společnost s ručením omezeným a právě v zákoně o obchodních 

korporacích jsou uvedeny informace a podmínky zaloţení společnosti s ručením 

omezeným.  

 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Mateřská škola Ovečka bude zaloţena jako společnost s ručením omezeným, tudíţ má 

jako právnická osoba se sídlem na území České republiky povinnost vést účetnictví. Dle 

zákona o účetnictví bude majitelka povinna účtovat o aktivech, pasivech, nákladech, 

výnosech a výsledku hospodaření.  

 

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

Zákon o dani z přidané hodnoty vymezuje předmět daně, kterým je poskytnutí sluţby za 

úplatu osobou, která je povinná k dani, v rámci ekonomické činnosti s místem plnění 

v tuzemsku. Základní sazba daně činí 21 %. V případě, ţe mateřská škola splní 

podmínky tohoto zákona, kterými jsou překročení obratu jednoho milionu Kč za 

dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců, stane se tak povinným plátcem daně 

z přidané hodnoty. 

 

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

Pro provozování mateřské školy je také nutné dodrţování zákona o daních z příjmů. 

V zákoně o daních z příjmů se zvoleného podnikání týká část druhá, která vymezuje daň 

z příjmů právnických osob, a také společná ustanovení. Mateřská škola, jakoţto 

právnická osoba, bude poplatníkem daně z příjmu právnických osob. V této části 

zákona o daních z příjmů je vymezeno, co je a není předmětem daně, způsob stanovení 

základu daně a poloţky sniţující tento základ. Sazba daně z příjmů právnických osob 

činí 19 %. 
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákoník práce se zvoleného podnikání týká také, jelikoţ majitelka bude 

zaměstnavatelem. Zákoník práce tak upravuje pracovní poměr, pracovní dobu, 

odměňování a bezpečnost zdraví při práci. 

 

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

vzdělávání (školský zákon) 

Pro provozování mateřské školy bude nutné, aby se podnikatelka řídila školským 

zákonem. Tento zákon obsahuje celkem dvacet částí, přičemţ předškolní vzdělávání je 

obsahem části druhé. Tato část pojednává o organizaci a cílech předškolního 

vzdělávání. Je zde například určeno, ţe se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve 

věku od tří do šesti let. Dále je zde uvedeno, ţe o přijetí dítěte do mateřské školy 

rozhoduje ředitel a přijetí můţe být uskutečněno i v průběhu školního roku. Bude tedy 

nutné, aby se majitelka tímto zákonem také řídila. 

 

Vyhláška č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání 

Vyhláška o předškolním vzdělávání vymezuje podmínky provozu a organizaci mateřské 

školy. Určuje maximální počet dětí ve třídě a na pracovníka, provoz školky přes letní 

prázdniny, stravování dětí a jejich bezpečnost. V zákoně je stanoveno, ţe maximální 

počet dětí ve třídě je 24. Tuto podmínku mateřská škola Ovečka splňuje, protoţe bude 

nastavena na maximální kapacitu 20 dětí. Dále je zde uvedeno, ţe na jednoho pedagoga 

při pobytu venku připadá nejvýše 20 dětí. V mateřské škole Ovečka bude připadat na 

jednoho pedagoga 10 dětí, čímţ je tato podmínka také splněna. Provoz mateřské školy 

lze v době letních prázdnin omezit či úplně přerušit. Mateřská škola Ovečka bude 

ovšem nabízet své sluţby i v měsících červenci a srpnu, pouze upraví provozní dobu, 

kvůli čerpání dovolených. 

 

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

Zákon o pedagogických pracovnících vymezuje činnost pedagogického pracovníka  

a jeho předpoklady. Předškolního vzdělávání se týká díl druhý, a to konkrétně § 6, který 

pojednává o odborné kvalifikaci učitele mateřské školy. Je nutné, aby majitelka přijala 

pracovníka, který získal odbornou kvalifikaci, buď vysokoškolským vzděláním, nebo 
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vyšším odborným vzděláním, nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou, a to vţdy 

se zaměřením na přípravu učitelů mateřské školy. 

 

Vyhláška č. 107/2008 Sb., o školním stravování 

Vyhláška o školním stravování pojednává o organizaci školního stravování, a to zda 

stravování poskytuje školní zařízení nebo jiná osoba poskytující stravovací sluţby. Dále 

je zde rozlišována školní jídelna, vývařovna a výdejna. Mateřská škola Ovečka bude mít 

školní jídelnu - výdejnu, coţ znamená, ţe provozní pracovník bude vydávat jídla, která 

připravil jiný provozovatel stravovacích sluţeb. Dětem bude vydávána přesnídávka, 

oběd a svačina. Z výše uvedeného vyplývá, ţe mateřská škola Ovečka nemusí 

disponovat kuchyní. Postačí tak místnost vybavená dřezem, umyvadlem  

a kuchyňským nádobím, které poslouţí k přípravě jídla dětem. 

 

Vyhláška č. 602/2006 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby  

a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných 

Tato vyhláška pojednává o podmínkách při uvádění pokrmů do oběhu, značení pokrmů 

a zásadách osobní a provozní hygieny. Z tohoto zákona pro majitelku vyplývá nutnost 

udrţování veškerých místností v budově v čistém stavu, neumoţnění vstupu 

nepovolaných osob do místnosti přípravy stravy, zákaz kouření v prostorách určených 

k přípravě potravin a skladování úklidových prostředků mimo místnost, kde je 

připravována strava. 

 

Vyhláška č. 343/2009 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení  

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

Tato vyhláška vymezuje uspořádání provozovny a prostoru, kde se dítě pohybuje. 

Například velikost herny a loţnice musí činit minimálně 4 m
2
 na jedno dítě, místo na 

spací lůţko musí činit minimálně 1,7 m
2
. Školka musí být vybavena šatnou, kde je 

plocha minimálně 0,25 m
2
 na jedno dítě. Záchody a umývárny musí být větrány  

a osvětleny. Ve výukové místnosti musí být alespoň jedno umyvadlo s pitnou vodou. Na 

pět dětí připadá jedna mísa a umyvadlo. Umyvadlo je ve výšce 50 cm. V umývárně jsou 

jedna aţ dvě sprchy, které musí být řešeny tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez 

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

Vyhláška o technických poţadavcích na stavby vymezuje poţadavky, které musí stavba 

splňovat. Jsou jimi například poţární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, stabilita, 

ochrana proti hluku, energetická nenáročnost a bezpečnost.  

 

Z výše uvedených zákonů, kterými se mateřská škola Ovečka musí řídit, lze 

konstatovat, ţe legislativní faktory nejsou pro provozování mateřské školy Ovečka 

nepříznivé. Tyto faktory tedy nijak nebrání majitelce v zaloţení a provozování mateřské 

školy. 

 

 

 

2.2.3 Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí má na existenci mateřské školy velký vliv. Klíčovým zákazníkem 

mateřské školy je rodič, který platí za své dítě školné. Nejdůleţitější roli zde hraje 

rodinný rozpočet. Na ten působí mnoho ekonomických faktorů, kterými jsou 

nezaměstnanost, daňové hledisko, a také inflace. 

 

 

Nezaměstnanost 

Při provozování mateřské školy je nutné vzít v úvahu míru nezaměstnanosti, a to proto, 

ţe klíčovým zákazníkem školky je rodič, který školné platí. Ztráta zaměstnání s sebou 

přinese nedostatek finančních prostředků. Omezené finance rodiny by tak mohly 

způsobit, ţe jeden z rodičů zůstane s dítětem doma a do školky jej nebude dávat. 

Vysoká nezaměstnanost by mohla zapříčinit menší naplnění kapacity školky a majitelka 

by tak nedosahovala očekávaných příjmů. Míra nezaměstnanosti je v Jihomoravském 

kraji vyšší, neţ je průměr České republiky. Nezaměstnanost se jak v České republice, 

tak i v Jihomoravském kraji neustále zvyšuje. 
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Tabulka 12: Obecná míra nezaměstnanosti 

Rok Česká republika Jihomoravský kraj 

2011 6,7 % 7,5 % 

2012 7,0 % 8,1 % 

2013 7,0 % 6,8 % 

2014 7,4 %                     8,08 % 
(Zdroj: vlastní zpracování dle 19) 

 

 

Daňový aspekt 

Na rodinný rozpočet má vliv také daňové hledisko. Od roku 2015 vstoupila v platnost 

druhá sníţená sazba DPH, které podléhá nákup kojenecké výţivy, potravin pro malé 

děti, léků, knih a mlýnských výrobků. Základní sazba DPH činí v současnosti 21 %, 

první sníţená sazba DPH je 15 % a druhá sníţená sazba DPH činí 10 %. Zavedení této 

druhé sníţené sazby DPH má jistě příznivý dopad na rodinné rozpočty potenciálních 

zákazníků. 

 

 

Inflace 

Při provozování mateřské školy je nutné zohlednit také míru inflace. Inflace je růst 

cenové hladiny, nebo také sníţení kupní síly peněz. Rostoucí inflace by mohla způsobit 

nedůvěru potenciálních zákazníků školky v budoucí vývoj cen, coţ by mělo na 

provozování mateřské školy negativní dopad. V roce 2012 byla inflace na úrovni 3,3 %  

a postupně se sniţovala. V roce 2014 činila inflace 0,6 %. Takhle nízká inflace byla 

naposledy v roce 2003, kdy dosahovala 0,1 %.  

 

Tabulka 13: Inflace v České republice 

Rok Česká republika 

2011 1,9 % 

2012 3,3 % 

2013 1,4 % 

2014 0,6 % 
(Zdroj: vlastní zpracování dle 20) 

 

Z hlediska ekonomického prostředí má na provozování mateřské školy velký vliv 

rodinný rozpočet. Kombinace vysoké míry nezaměstnanosti, vysoké inflace  

a omezeného rodinného rozpočtu by mělo negativní dopad na chod mateřské školy. 
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Nezaměstnanost se oproti loňskému roku zvýšila, ovšem toto zvýšení není nijak 

kritické. Velmi pozitivní vliv na rodinný rozpočet má zavedená druhá sníţená sazba 

DPH a stále se sniţující inflace.  

 

 

 

2.2.4 Politické prostředí 

Současná vládní koalice ANO, ČSSD a KDU - ČSL vytváří v České republice takovou 

politickou situaci, která se jeví jako mnohem příznivější, neţ byla situace za předchozí 

vlády. Prioritami současné vlády je zlepšení podmínek svobodného podnikání, 

vytvoření pracovních míst, lepší vymahatelnost práv, pomoc lidem v nouzi, podpora 

rodin s dětmi, moderní doprava, zrušení poplatků ve zdravotnictví a mnoho dalších. 

Současná vláda v letošním roce sníţila sazbu DPH na léky, knihy a dětské pleny  

a výţivu. Dále prosadila porodné i na druhé dítě a zrušila poplatek za pobyt v nemocnici 

a poplatek v ambulancích lékařů. Z výše uvedených změn je patrné, ţe vláda plní 

závazky volebního programu, politická situace je mnohem stabilnější a pozitivnější. 

Vláda se těmito změnami snaţí pomoci rodinám s dětmi, coţ je pro zvolenou oblast 

podnikání velmi přínosné. 

 

 

 

2.2.5 Technologické prostředí 

Technologické prostředí obklopuje kaţdé podnikání, ovšem na kaţdou oblast působí 

jinak. Zvolenou oblast podnikání mimoškolní výchova a vzdělávání neovlivňuje nijak 

podstatně. Za zmínku zde však stojí, ţe by majitelka měla sledovat nejnovější příručky  

a metody, které souvisí se vzděláváním a různými technikami hraní a učení. 

 

 

Ze SLEPT analýzy vychází, ţe jednotlivé faktory jsou poměrně příznivé pro 

provozování mateřské školy. 
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2.3 Porterova analýza 

2.3.1 Současná konkurence v odvětví 

V Ivančicích se v současné době nachází celkem 5 státních mateřských škol s celkovou 

kapacitou 318 dětí, která je 100% naplněna. Soukromá školka zde nepůsobí ţádná. 

Poptávka po místě ve školce je mnohonásobně vyšší neţ nabídka míst. Následuje 

přehled státních mateřských škol v Ivančicích. 

 

Mateřská škola Chřestová 

adresa: Chřestová 17, Ivančice 664 91 

otevírací doba: 6:30 - 16:00 

kapacita: 56 dětí 

aktivity nad rámec: keramika  

 

Mateřská škola - Jabloňová školička 

adresa: Na Úvoze 1, Ivančice 664 91 

otevírací doba: 6:30 - 16:00 

kapacita: 118 dětí 

aktivity nad rámec: - 

 

MŠ Ivančice - Alexovice 

adresa: Tovární 16, Ivančice 664 91 

otevírací doba: 6:30 - 15:30 

kapacita: 56 dětí 

aktivity nad rámec: hudebně - pohybový krouţek, výtvarný krouţek, počítačový 

krouţek, plavání 

 

MŠ Ivančice - Němčice 

adresa: Školní 34, Ivančice 664 91 

otevírací doba: 6:30 - 15:30 

kapacita: 56 dětí 

aktivity nad rámec: hudebně - pohybový krouţek, výtvarný krouţek, počítačový 

krouţek, plavání 
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Základní škola a mateřská škola 

adresa: Řeznovice 88, Ivančice 664 91 

otevírací doba: 6:45 - 15:30 

kapacita: 32 dětí 

aktivity nad rámec: keramika, taneční krouţek, divadlo 

 

Umístění dítěte do státní školky není vţdy aţ tak snadné. O přijetí dítěte do školky 

rozhoduje ředitelka v souladu se školským zákonem. V případě vyššího počtu ţádostí  

o přijetí, neţ umoţňuje kapacita školky, si ředitelka stanoví kritéria, podle nichţ bude 

děti přijímat. Kdyţ jsou například dítěti 3 roky a ţije v místě školky, tak to ještě není 

záruka přijetí. Často totiţ rozhoduje i to, zda má v místě školky trvalé bydliště, a také 

raději přijmou dítě starší. Školné v těchto 5 školkách činí 200 Kč a stravné asi 660 Kč 

měsíčně. Aktivity nad rámec výuky v MŠ nejsou zahrnuty v ceně školného. Ţádná 

z těchto školek neposkytuje výuku anglického jazyka, jsou otevřené maximálně  

do 16 hodin a jsou zavřené v červenci a srpnu. Na těchto třech aspektech bych chtěla 

postavit konkurenční výhodu. 

 

2.3.2 Potenciální konkurence 

Hrozba vstupu nových konkurentů je poměrně vysoká, jelikoţ poptávka po místech ve 

školce je mnohonásobně vyšší neţ její nabídka. Vstup do tohoto odvětví není nijak 

zvlášť náročný, ovšem jsou zde určité překáţky. Jednou z překáţek jsou finanční 

prostředky na prostory, vybavení a provoz školky. Dále je třeba respektovat legislativní 

normy a řídit se jimi. Také je důleţité mít kvalifikovaný a zodpovědný personál. Výše 

zmíněné bariéry nejsou nepřekonatelné, tudíţ zde existuje hrozba vstupu nové 

konkurence. Na druhou stranu, poptávka po místech ve školce je o tolik vyšší neţ 

nabídka, ţe tato hrozba by neměla podnikání mateřské školy Ovečka nijak zvlášť 

ohrozit.  

 

2.3.3 Hrozba substitutů 

Jak jsem jiţ zmínila dříve, v Ivančicích jsou pouze státní školky, představující přímou 

konkurenci a jejich kapacita nepostačuje poptávce. Mezi substituty by se dalo zařadit 

hlídání dětí prarodiči, příbuznými, au pair a paní na hlídání. Hlídání dětí prarodiči 
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v dnešní době upadá, a to kvůli prodluţující se době odchodů do důchodu. Hlídání dětí 

příbuznými se dá povaţovat za občasné, bráno spíše jako výpomoc. Au pair představuje 

variantu hlídání dětí, která ovšem není v České republice příliš rozšířená. Paní na 

hlídání dochází do domu a věnuje se dítěti. Za předpokladu, ţe paní na hlídání platíme 

50Kč/hodinu a hlídá 8 hodin denně, tak jí za celý měsíc zaplatíme 8 000 Kč. Tato částka 

je srovnatelná, ne-li vyšší v porovnání s částkou školného v soukromé školce. Hrozba 

substitutů tedy není velká. 

 

2.3.4 Smluvní síla dodavatelů 

Našimi dodavateli budou dodavatelé nábytku, hraček, výtvarných pomůcek, elektroniky 

a dodavatel stravy. Smluvní síla dodavatelů nábytku, hraček, výtvarných pomůcek  

a elektroniky nebude příliš vysoká. Je to z důvodu velké konkurence v tomto odvětví, 

tudíţ si vybereme tu nejvýhodnější cenovou nabídku v porovnání s kvalitou. Ve školce 

nebudeme vařit, ale budeme stravu dováţet. Dodavatele zvolíme podle kvality stravy, 

ceny stravy a vzdálenosti jeho sídla a naší školky. Smluvní síla dodavatelů stravy 

nebude příliš významná, jelikoţ se v Ivančicích nachází spousta restaurací.  

 

2.3.5 Smluvní síla odběratelů 

Odběrateli našich sluţeb budou zákazníci, kterými jsou rodiče. Smluvní síla zákazníků 

můţe spočívat v rámci ceny, a také sluţeb. Z hlediska ceny jejich vyjednávací síla 

nebude příliš velká, jelikoţ cena bude vycházet z nákladů. Cenu nelze přizpůsobit ani 

konkurenci, jelikoţ v Ivančicích ţádná soukromá školka nepůsobí. Na druhou stranu 

nemůţeme stanovit cenu příliš vysokou, protoţe bychom o potenciální zákazníky přišli. 

Z hlediska poskytované kvality sluţeb bude vyjednávací síla odběratelů vysoká, a to 

z důvodu naší závislosti na nich. Budeme naslouchat rodičům, jejich přáním  

a poţadavkům, protoţe kdyţ uţ dítěti soukromou školku rodiče zaplatí, tak očekávají 

určitou kvalitu. V tomto případě platí, ţe cena musí odpovídat kvalitě. Čím větší bude 

počet potenciálních zákazníků, tím niţší smluvní sílu budou mít. 
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2.4 McKinsey 7S Framework 

2.4.1 Strategie 

Strategie společnosti vychází z cílů společnosti. Posláním mateřské školy Ovečka je 

výchova a vzdělávání dětí předškolního věku. Hlavním cílem mateřské školy Ovečka  

je mít co moţná nejvíce spokojených dětí a jejich rodičů a kladné provoní cash flow. 

 

Cíle společnosti:  

 velký počet spokojených dětí a jejich rodičů, 

 kvalitně poskytované sluţby, 

 mít spokojené a pracovité zaměstnance, 

 vytvoření a udrţení si dobrého jména společnosti, 

 kladné provozní cash flow. 

 

Jak jsem jiţ dříve zmínila, v Ivančicích je pouze pět státních školek, disponující 

kapacitou, která nepostačuje poptávce. Navíc jejich otevírací doba a sluţby jsou 

omezené. Na jednoho pedagoga tam připadá aţ dvacet dětí, takţe individuálnější přístup 

není moţný. Mateřská škola Ovečka bude mít otevírací dobu o hodinu a půl delší, bude 

nabízet výuku anglického jazyka a provoz nepřeruší ani v červenci a srpnu. Mateřská 

škola bude mít i webové stránky, kde budou dostupné veškeré informace, které by 

mohly rodiče zajímat. Také bude mít profil na Facebooku, kde si rodiče mohou mezi 

sebou vyměňovat názory a v případě spokojenosti nás doporučovat dále. Naše strategie 

je zaloţena na kvalitně poskytované sluţbě za odpovídající cenu tak, aby se dítě samo 

přirozeně rozvíjelo a učilo.  

 

2.4.2 Struktura 

V soukromé školce je liniová organizační struktura, v jejímţ čele stojí majitelka 

společnosti. Té jsou podřízeny dvě pedagogické pracovnice s odpovídajícím vzděláním 

a jeden provozní pracovník.  

 

2.4.3 Spolupracovníci 

Při výběru zaměstnanců si majitelka stanovila určitá kritéria, která musí zaměstnanci 

splňovat. Pedagoţky musí mít odpovídající vzdělání. Dále se majitelka zaměří na 
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osobní pohovor s uchazeči. Je totiţ důleţité, aby splňovali jak poţadavky vzdělání,  

tak i schopnost mluvit, naslouchat a „umět to s dětmi“. Především kvalitní pedagogický 

pracovník bude významným faktorem pro úspěšné fungování školky. Je proto nutné, 

aby majitelka své zaměstnance motivovala a umoţnila jim tvůrčí přístup.  

 

2.4.4 Schopnosti 

Schopnosti majitelky, pedagoţek a provozního pracovníka budou odlišné. Majitelka 

bude zároveň jednatelka společnosti a bude se věnovat účetnictví, marketingu, 

managementu a v případě velkého počtu dětí bude vypomáhat pedagoţkám. Dvě 

pedagoţky budou mít na starost celodenní chod školky a na kaţdou pedagoţku připadne 

10 dětí při maximálním naplnění kapacity školky. Je třeba, aby tyto pedagoţky měly 

alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání se zaměřením na 

přípravu pedagogů mateřské školy, pedagogickou praxi minimálně 1 rok, uměly 

anglický jazyk a měly schopnost jej vyučovat, dovedly hrát alespoň na jeden hudební 

nástroj, měly pozitivní vztah k dětem, byly spolehlivé, zodpovědné a bezúhonné. 

Provozní pracovník bude mít na starost úklid prostor školky a vydávání stravy. 

Majitelka vyţaduje, aby měl tento pracovník alespoň ukončené základní vzdělání, byl 

pečlivý, spolehlivý a bezúhonný. 

 

2.4.5 Styl řízení 

Majitelka mateřské školy uplatňuje k zaměstnancům demokratický přístup. Zaměstnanci 

mají moţnost svobodného vyjádření názorů a návrhů. Majitelka si je vyslechne  

a rozhodne se dle svého nejlepšího uváţení. 

 

2.4.6 Systémy 

Mateřská škola bude vyuţívat produkty Microsoft Office, a to především MS Word,  

MS Excel a MS Outlook. Co se týče ekonomického systému, tak majitelka zvolí systém 

POHODA, který jí bude slouţit k vedení účetnictví. Ochranu počítače zajistí antivirový 

program AVG. Dále je třeba připojení k internetu, které zajistí místní společnost 

Selfnet. Komunikace mezi ředitelkou školky a jejími zaměstnanci bude probíhat ústně  

a telefonicky. Rodiče budou mít moţnost kontaktovat mateřskou školu telefonicky,  

e-mailem, osobně či prostřednictvím Facebooku. Pedagogické pracovnice si povedou 
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knihu docházky dětí, včetně objednávky stravy a jejího zaplacení. Tuto knihu bude mít 

k dispozici také ředitelka školky, která vše zaznamená do systému POHODA. Ředitelka 

školky bude komunikovat s dodavatelem stravy telefonicky, stejně tak v případě 

domlouvání výletů. Své sluţby bude mateřská škola prezentovat na svých webových 

stránkách. 

 

2.4.7 Sdílené hodnoty 

Společnost bude usilovat o to, aby byly děti ve školce spokojeny, aby se do ní těšily. 

Taktéţ zaměstnanci musí být spokojeni se svou prací, protoţe se jejich spokojenost 

odrazí na spokojenosti dětí a tím i jejich rodičů. Proto se budeme snaţit vytvořit ve 

školce příjemnou atmosféru, díky které budou děti spokojeny. 

 

 

 

2.5 SWOT analýza 

2.5.1 Silné stránky 

 Výuka anglického jazyka - mateřská škola Ovečka nabízí výuku anglického 

jazyka, kterou ţádná školka v Ivančicích neposkytuje. Právě výuka anglického 

jazyka by mohla přilákat zájem rodičů, aby dítě do mateřské školy Ovečka 

umístili. 

 Celoroční provoz - mateřská škola Ovečka je k dispozici celoročně, tedy  

i v měsíci červenci a srpnu, kdy jsou státní školky zavřeny. 

 Otevírací doba - mateřská škola Ovečka má provozní dobu od 6
30

 do 17
30

, coţ je 

o hodinu a půl delší otevírací doba oproti konkurenčním státním školkám. 

Rodiče, kteří dojíţdějí do zaměstnání, tuto provozní dobu jistě uvítají. 

 Individuální přístup - díky menšímu počtu dětí umoţňuje mateřská škola 

Ovečka intenzivnější péči a práci s dětmi oproti státní školce, kde je počet dětí 

na pedagoga aţ dvakrát takový.  

 Umístění mateřské školy - sídlo mateřské školy Ovečka bude na ulici, která je při 

hlavní cestě do Brna, kam rodiče dětí dojíţdí do zaměstnání.  
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2.5.2 Slabé stránky 

 Nově vzniklá mateřská škola - rodiče o nově vzniklé mateřské škole moc neví  

a je zde tedy také nutná propagace. 

 Potřeba finančních prostředků - jako kaţdá začínající společnost i mateřská 

škola Ovečka bude potřebovat finanční prostředky, které jí pomohou v začátku 

podnikání. 

 Vyšší cena oproti státní školce - navštěvovat soukromou školku budou s největší 

pravděpodobností pouze ty děti, jejichţ rodiče budou disponovat průměrnými či 

nadprůměrnými příjmy. 

 Potřeba kvalifikovaných pracovníků - pedagogické vzdělání, praxe, hra na 

hudební nástroj, spolehlivost, pozitivní vztah k dětem. 

 

2.5.3 Příleţitosti 

 Nedostatečná kapacita současných školek - poptávka po místech ve školce je 

vyšší neţ jejich nabídka, mnoho dětí se v Ivančicích do školky vůbec nedostane. 

 Očekávaný příliv obyvatel - v Ivančicích vzniká výstavba rodinných domů,  

a také nákupních center, tudíţ se očekává přistěhování obyvatel do Ivančic. 

 Zvědavost obyvatel - zájem rodičů vyzkoušet sluţby soukromé školky. 

 Možnost rozšíření kapacity školky - v případě většího zájmu majitelka rozšíří 

kapacitu a přijme dalšího pedagoga. 

 

2.5.4 Hrozby 

 Hrozba vstupu nového konkurenta na trh - se vstupem dalšího konkurenta na trh 

hrozí menší počet zájemců o mateřskou školu Ovečka. 

 Obava z nenaplnění kapacity školky - nenaplnění kapacity mateřské školy 

Ovečka můţe souviset s nedůvěrou rodičů o umístění dítěte do ní. Také špatně 

zvolená propagace na důvěře rodičů nepřidá. S nenaplněním kapacity můţe 

souviset také cena, která rodičům můţe připadat vysoká. 

 Špatně zvolený personál - nevhodní zaměstnanci mohou mít nepříznivý vliv na 

chod soukromé mateřské školy Ovečka. 

 Snížení porodnosti v budoucnu - sníţení porodnosti bude mít za následek niţší 

počet potenciálních uchazečů o mateřskou školu. 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 

Podnikatelský plán pro zaloţení mateřské školy Ovečka vychází z poznatků makro  

a mikro prostředí se zaměřením na region Ivančice. Návrh je koncipován pro zaloţení 

mateřské školy Ovečka jako společnosti s ručením omezeným. Tuto formu podnikání 

jsem zvolila z důvodu jejího snadného zaloţení, ručením v omezené výši  

a pozitivnějšího vnímání společnosti s ručením omezeným potenciálními zákazníky. 

Mateřská škola Ovečka povede účetnictví a bude plátcem DPH. 

 

3.1 Základní informace o podniku 

Tabulka 14: Základní údaje o podniku  

Název společnosti Mateřská škola Ovečka, s. r. o. 

Forma podnikání Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti Ivančice, Brno - venkov, 664 91 

Zahájení provozu MŠ Září 2016 

Základní kapitál 500 000 Kč 

Předmět podnikání 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 

včetně lektorské činnosti. 

Podnikatel Bc. Šárka Soukupová 

Počet zaměstnanců 4 

Telefon +420 604 442 852 

E-mail msovecka@gmail.com 

Webové stránky www.msovecka.cz 

Vize podniku 
Mateřská škola Ovečka bude poskytovat výchovu  

a vzdělávání pro děti předškolního věku. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

3.2 Popis mateřské školy 

3.2.1 Sluţby mateřské školy Ovečka, s. r. o. 

Posláním mateřské školy Ovečka bude výchova a vzdělávání dětí předškolního věku. 

Toto vzdělávání bude dětem poskytováno formou docházky do mateřské školy. Součástí 

kaţdodenního harmonogramu budou výtvarné, hudební a pohybové aktivity pro děti. 

Naše mateřská škola bude také dětem poskytovat kvalitní výuku anglického jazyka, a to 

formou her a písní. Naši pedagogové budou s dětmi komunikovat tak, ţe ani nepoznají, 

mailto:msovecka@gmail.com
http://www.msovecka.cz/
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ţe se něco učí. Po určité době tak budou děti schopné komunikovat základními slovy 

anglického jazyka, a také porozumět slovům odpovídajícím jejich duševní vyspělosti. 

V souvislosti se zájmem rodičů o určitou činnost bude nabídka poskytovaných sluţeb 

postupně upravována. 

 

 

3.2.2 Provozovna mateřské školy Ovečka, s. r. o. 

Mateřská škola Ovečka bude působit ve městě Ivančice, které je od Brna vzdálené  

25 km. Místo provozovny je v současné době v jednání. Nejvhodnější prostory se nabízí 

ve Středisku volného času v Ivančicích, s moţností parkování před budovou. Školka by 

sídlila v ulici, která je při hlavní cestě na Brno, kam mnozí rodiče dětí dojíţdí do 

zaměstnání. Výhodou je také fakt, ţe se bude nacházet na okraji Ivančic, a tudíţ mohou 

pedagoţky s dětmi chodit na vycházky do lesů a vyhnou se tak provozu dopravních 

prostředků. Vzhledem k rozsáhlé velikosti této budovy, by měla mateřská škola 

v pronájmu pouze její část. Prostory, které by měla školka v pronájmu, jsou rozděleny 

na kancelář, šatnu, sociální zařízení, koupelnu, přípravnu jídla, jídelnu a velkou třídu, 

kde je vyhrazen prostor k hraní a spánku. Součástí areálu je velká zahrada a hřiště, 

kterou by měla školka také k dispozici. Tato budova splňuje poţadavky: 

 na 5 dětí připadá 1 mísa a umyvadlo, které je umístěné ve výši 50 cm, 

 hygienické zařízení jsou oddělené dle pohlaví, 

 vnitřní i venkovní plocha musí činit minimálně 4 m
2
 na 1 dítě, 

 zahrada musí činit minimálně 30 m
2
, 

 pozemek je z důvodu ochrany dětí oplocen, 

 budova disponuje šatnami. 

 

 

3.2.3 Kapacita mateřské školy Ovečka, s. r. o. 

Mateřská škola Ovečka bude nabízet kapacitu pro 20 dětí ve věku od 3 do 6 let. Na 

kaţdého pedagoga připadne 10 dětí, přičemţ nebudou rozděleny do tříd, ale veškeré 

činnosti se budou konat společně. 
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3.2.4 Provozní doba mateřské školy Ovečka, s. r. o. 

Provozní doba mateřské školy Ovečka bude od 6:30 do 17:30 hodin. Otevírací doba 

naší školky je svým začátkem podobná konkurenčním školkám. Na rozdíl od nich je ale 

otevřená o hodinu a půl déle, coţ uvítá spousta pracujících rodičů. Naše školka 

nepřeruší svůj provoz ani v červenci a srpnu. 

 

 

3.2.5 Školné mateřské školy Ovečka, s. r. o. 

Cena zahrnuje všechny činnosti, které jsou ve školce prováděny, včetně výuky 

anglického jazyka. V ceně školného není zahrnuto stravné, ani náklady na účast dítěte 

na speciálních akcích. Částku za školné je moţno uhradit buď bankovním převodem, 

nebo v hotovosti v kanceláři školky, a to vţdy do 8. dne příslušného kalendářního 

měsíce (např. do 8. září musí rodič uhradit školné za září). 

 celodenní školné (5x týdně)  6500 Kč/měsíc          

 

 

3.2.6 Stravování v mateřské škole Ovečka, s. r. o. 

Mateřská škola Ovečka, s. r. o. nebude vařit, ale jednotlivá jídla si nechá dováţet ze 

základní školy TGM Ivančice, která tam jídlo vaří. Jídelna nabízí výběr ze dvou jídel. 

Mateřská škola Ovečka tak bude působit pouze jako výdejna. Dětem bude během dne 

podávána dopolední přesnídávka, oběd a odpolední svačina. Kromě těchto chodů si děti 

mohou během dne vzít navíc ovoce a zeleninu, ke které budou mít přístup. 

Samozřejmostí jsou nápoje v libovolném mnoţství během celého dne. Částku za stravu 

je moţno uhradit buď bankovním převodem, nebo v hotovosti v kanceláři školky, a to 

vţdy do 20. dne v měsíci na celý následující měsíc. Stravné se platí předem z toho 

důvodu, ţe mateřská škola musí tuto stravu objednávat a dováţet, a je tedy nutná 

záloha. V případě absence dítěte můţe rodič provést odhlášení stravy, a to den předem 

do 11 hodin. Odhlášení můţe provést telefonicky, emailem či osobně. Pokud tak 

neučiní, stravu musí uhradit, přestoţe propadá. V případě, ţe rodič stravné neuhradí do 

20. dne v měsíci, a tuto platbu neučiní ani po připomenutí této platby majitelkou školky, 

nebude dítěti umoţněno stravování do doby úhrady stravného. 

 celodenní stravné (5x týdně)  800 Kč/měsíc 
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3.2.7 Personál mateřské školy Ovečka, s. r. o. 

Mateřská škola Ovečka, s. r. o. bude mít ze začátku 4 zaměstnance. Dětem se budou 

věnovat 2 pedagoţky, které budou disponovat patřičným vzděláním, kvalifikací a budou 

mít kladný vztah k dětem. Úklid a vydávání stravy bude mít na starost provozní 

zaměstnanec. Majitelka mateřské školy bude zároveň zaměstnancem a bude se starat  

o veškerou administrativu, účetnictví, komunikaci s rodiči a v případě potřeby 

vypomůţe pedagoţkám. 

 

 

3.2.8 Cíle mateřské školy Ovečka, s. r. o. 

Mateřská škola Ovečka, s. r. o. má následující cíle:  

 velký počet spokojených dětí a jejich rodičů, 

 kvalitně poskytované sluţby, 

 mít spokojené a pracovité zaměstnance, 

 vytvoření a udrţení si dobrého jména společnosti, 

 kladné provozní cash flow. 

 

 

 

3.3 Organizační plán 

3.3.1 Organizační struktura 

Organizační struktura mateřské školy Ovečka, s. r. o. je liniová, coţ značí podřízenost 

všech pracovníků majitelce společnosti, která bude působit jako jednatelka. Té budou 

podřízeny dvě pedagogické pracovnice a jeden provozní zaměstnanec.  

 

Obrázek 7: Organizační struktura mateřské školy Ovečka, s. r. o. (vlastní zpracování) 
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3.3.2 Pracovněprávní vztahy 

Jak jsem jiţ zmínila dříve, mateřská škola Ovečka bude mít ze začátku 4 zaměstnance. 

Dětem se budou věnovat 2 pedagogické pracovnice, pro jejichţ přijetí je nutné, aby 

měly alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání se zaměřením 

na přípravu pedagogů mateřské školy. Kromě poţadavku na vzdělání musí navíc 

splňovat další kritéria stanovená majitelkou. Dalším kritériem je například pedagogická 

praxe minimálně 1 rok, znalost anglického jazyka, dovednost hrát alespoň na jeden 

hudební nástroj, pozitivní vztah k dětem, spolehlivost, zodpovědnost a bezúhonnost. 

Tyto zaměstnankyně budou pracovat v hlavním pracovním poměru s pracovní dobou 

8,5 hodiny denně, včetně přestávky. Pracovní smlouvu zaměstnankyně dostanou 

zpočátku na jeden rok se zkušební dobou tří měsíců, a v případě spokojenosti jak 

majitelky, tak zaměstnankyně, bude smlouva prodlouţena na dobu neurčitou. 

Úklid a vydávání stravy bude mít na starost provozní zaměstnanec. Tento zaměstnanec 

také podepíše pracovní smlouvu nejdříve na dobu určitou, a to s tří - měsíční zkušební 

dobou. Pracovní doba tohoto zaměstnance bude také činit 8,5 hodiny, včetně přestávky. 

Pracovní smlouvy jak pedagogických pracovníků, tak i provozního zaměstnance budou 

písemné a budou obsahovat všechny potřebné náleţitosti, jako je identifikace účastníků 

smlouvy, datum vyhotovení, podpisy, druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do 

práce, mzdu, pracovní dobu apod. Zaměstnavatel bude za zaměstnance odvádět povinné 

platby sociálního a zdravotního pojištění, a také zálohy na daň. 

 

 

3.3.3 Pracovní doba 

Mateřská škola Ovečka, s. r. o. bude mít provozní dobu od 6:30 do 17:30. Pracovní 

doba pedagogických pracovníků i provozního zaměstnance bude 8,5 hodiny denně. 

Z důvodu jedenáctihodinové provozní doby školky bude přítomnost pedagogů 

uzpůsobena tak, aby se střídali na pozdějším příchodu a dřívějším odchodu. 

Zaměstnanci se budou střídat na pracovišti vţdy s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 a od 

9:00 do 17:30. V době od 6:30 do 8:00 bude mít děti na starost majitelka. Pracovní doba 

byla navrţena tak, aby při hlavních aktivitách a výuce anglického jazyka byly vţdy 

přítomny obě pedagoţky. Doba, po kterou bude hlídat děti majitelka, představuje dobu 

scházení se dětí ve školce. Nepřítomnost jednoho z pedagogů bude vţdy v době, kdy 
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budou probíhat takové aktivity, u kterých není nezbytně nutná přítomnost obou 

pedagogů. Provozní pracovník bude ve školce přítomen v době od 8:00 do 16:30. V této 

době bude tento pracovník dětem vydávat stravu a v době vycházek dětí se bude 

zabývat úklidem. Provoz mateřské školy zůstává nepřerušen také v měsíci červenci  

a srpnu. V tomto období bude provozní doba školky upravena dle čerpání dovolených,  

a také dle počtu dětí ve školce.  

 

 

3.3.4 Mzda 

Majitelka školky si při výběru pedagogických zaměstnanců stanovila následující 

kritéria: 

 alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání se zaměřením 

na přípravu pedagogů mateřské školy, 

 pedagogická praxe minimálně 1 rok, 

 znalost anglického jazyka a schopnost jej vyučovat, 

 dovednost hrát alespoň na jeden hudební nástroj, 

 pozitivní vztah k dětem, 

 spolehlivost, zodpovědnost a bezúhonnost. 

 

Kritéria při výběru provozního pracovníka: 

 alespoň ukončené základní vzdělání, 

 pečlivost, spolehlivost a bezúhonnost. 

Měsíční hrubá mzda pedagogického pracovníka bude činit 16 000 Kč, provozního 

pracovníka 10 000 Kč a majitelky školky 13 000 Kč. 

 

 

3.3.5 Harmonogram školního dne a školního roku 

6:30  Mateřská škola se otevírá. 

6:30 - 8:00 Scházení dětí ve školce, individuální i kolektivní hry dle přání dětí. 

8:00 - 8:30 Pohybová činnost, cvičení, protahování. 

8:30 - 9:00 Dopolední svačina. 
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9:00 - 10:30 Angličtina hrou, proţitkové učení  - děti se učí, aniţ si to uvědomují. Děti 

si jednoduše osvojí slovíčka, naučí se básničky a písničky v angličtině. 

10:30 - 12:00 Činnosti na školním hřišti, vycházky. V případě nepříznivého počasí se 

doba určená pro pobyt venku vyuţije pro jinou aktivitu vhodnou počasí. 

12:00 - 12:30 Oběd. Dětem jsou vštěpovány hygienické návyky a správné drţení   

příborů. 

12:30 - 14:30 Odpočinek, pohádky, říkanky a hádanky v angličtině. Děti, které nechtějí 

spát, nenutíme. Mohou si potichu hrát tak, aby nerušily ostatní děti. 

14:30 - 15:00 Odpolední svačina. 

15:00 - 16:30 Odpolední hudební, výtvarné a pohybové aktivity v anglickém jazyce. 

16:30 - 17:30 Individuální nebo kolektivní hry dle přání dětí. V této době děti postupně               

odchází domů. 

17:30  Mateřská škola se zavírá. 

 

 

Akce během školního roku 

 Halloweenská oslava - děti vyzdobí třídu a zahradu dýněmi a společně s rodiči 

stráví odpoledne plné soutěţí a her ve školce.  

 Mikuláš - příprava básniček a písniček pro čerta, mikuláše a anděla. Odpoledne 

plné her, písní a soutěţí. 

 Vánoce - zdobení vánočního stromečku, zdobení cukroví, zpívání koled. 

 Masopustní karneval - učitelé i děti se převléknou do libovolných masek  

a tancují, zpívají. 

 Svátek matek - děti ke dni matek vyrobí maminkám dárek. 

 Den dětí - pro děti jsou nachystány soutěţe a odměny. 

 Oslavy narozenin - dítě v den svých narozenin bude mít připraven malý dárek  

a ostatní děti mu zazpívají písničku. 

 Rozloučení se školáky - dítě opouští školku a nastupuje do školy. Ostatní děti se 

s ním rozloučí písničkami, básničkami a odnese si malý dárek. 

 Výlety - během školního roku budou mít děti moţnost absolvovat výlety do 

zoologické zahrady, divadla, planetária, aquaparku, jeskyně v moravském krasu. 
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3.4 Marketingový plán 

3.4.1 Produkt 

Mateřská škola Ovečka, s. r. o. bude působit ve městě Ivančice a bude nabízet výchovu 

a vzdělávání dětí ve věku od 3 do 6 let. Toto vzdělávání bude dětem poskytováno 

formou docházky do mateřské školy. Mateřská škola Ovečka bude také dětem 

poskytovat kvalitní výuku anglického jazyka, a to formou her a písní. Součástí 

kaţdodenního harmonogramu budou výtvarné, pohybové a hudební aktivity pro děti, 

četba anglických pohádek, říkanek, činnosti na školním hřišti a vycházky. V souvislosti 

se zájmem rodičů o určitou činnost bude nabídka poskytovaných sluţeb postupně 

upravována. Mateřská škola Ovečka, s. r. o. bude nabízet kapacitu pro 20 dětí a dětem 

se budou věnovat 2 pedagoţky. Děti nebudou rozděleny do tříd, ale veškeré činnosti se 

budou konat společně. Provozní doba mateřské školy Ovečka, s. r. o. bude od 6:30 do 

17:30 hodin. Naše školka také svůj provoz nepřeruší ani v červenci a srpnu. 

 

 

3.4.2 Cena 

Stanovení ceny školného na základě srovnání s cenami konkurence není moţné, jelikoţ 

v Ivančicích ţádná soukromá mateřská škola nepůsobí. Cena školného bude tedy 

vypočtena dle předběţné kalkulace, v níţ bude zohledněn prostor pro zisk. 

Přímé mzdy zahrnují měsíční mzdy dvou pedagoţek a provozního pracovníka, kteří 

budou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr s pracovní dobou 8,5 hodiny, včetně 

přestávky. Tato poloţka zahrnuje také měsíční plat majitelky, která se bude věnovat 

administrativní činnosti a vypomáhat pedagoţkám.  

Do správní reţie je zahrnuta měsíční platba za pronájem prostor školky.  Dále do této 

reţie patří inkaso, zahrnující měsíční zálohové platby vody, elektřiny a topení. Do 

správní reţie jsou rovněţ zahrnuty měsíční poplatky za sluţby, kterými jsou poplatky za 

internet, telefon, televizní a rozhlasové poplatky a poplatky za čištění lůţkovin. Další 

poloţku této reţie představuje měsíční pojistné týkající se dětí, zaměstnanců a budovy. 

Majitelka školky je ze zákona povinna být pojištěná pro případ své odpovědnosti za 

škodu při pracovním úrazu svých zaměstnanců. Poloţka pojištění také zahrnuje 

pojištění při škodě způsobené dětem a pojištění budovy. Správní reţie dále obsahuje 

měsíční výdaje za materiál a pomůcky, které bude nutné průběţně dokupovat dle jejich 
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spotřeby. Těmito pomůckami se rozumí zejména výtvarné potřeby, papír, pastelky, 

lepidla apod. 

Odbytová reţie představuje náklady na propagaci, kterými se rozumí měsíční platby za 

správu webových stránek, tisk letáčků, pozvánek, různé reklamní akce apod. 

 

Tabulka 15: Předběţná kalkulace nákladů 

Poloţka Měsíční částka 

Přímé mzdy 73 700 Kč 

Správní reţie 

 nájemné 

 inkaso 

 sluţby 

 pojistné 

 materiál, pomůcky 

22 100 Kč 

  9 000 Kč 

  4 500 Kč 

  2 700 Kč 

  1 400 Kč 

  4 500 Kč 

Odbytová reţie   2 400 Kč 

Vlastní náklady výkonu 98 200 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Vlastní náklady výkonu činí 98 200 Kč měsíčně a není zde zahrnut zisk. Náklady na  

1 dítě za měsíc činí 4 910 Kč (98 200/20 = 4 910).  Cena školného je stanovena částkou 

6 500 Kč měsíčně. V ceně školného není zahrnuto stravné. Mateřská škola Ovečka,  

s. r. o. nebude vařit, ale jednotlivá jídla si nechá dováţet ze základní školy TGM 

Ivančice, která tam jídlo vaří. Cena stravného bude činit 800 Kč měsíčně a děti si 

mohou vybrat ze dvou druhů jídel. Dětem bude během dne podávána dopolední 

přesnídávka, oběd a odpolední svačina. Samozřejmostí je dostatek pití a ovoce po celý 

den. Celková částka, kterou rodiče za dítě ve školce zaplatí, činí 7 300 Kč měsíčně. 

Měsíční školné při maximálním naplnění kapacity školky činí 146 000 Kč a je tady 

prostor pro určitou finanční rezervu. 

 

 

3.4.3 Místo 

Mateřská škola Ovečka, s. r. o. bude působit ve městě Ivančice. Místo provozovny 

mateřské školy je v současné době v jednání. Nejvhodnější prostory se nabízí ve 

Středisku volného času v Ivančicích. Vzhledem k rozsáhlé velikosti této budovy, by 

měla mateřská škola v pronájmu pouze její část.  Majitelka by měla provozovnu 

v pronájmu za 9 000 Kč měsíčně. Prostory, které by měla školka k dispozici, zahrnují 
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kancelář, šatnu, sociální zařízení, koupelnu, přípravnu jídla, jídelnu a velkou třídu, kde 

je vyhrazen prostor k hraní i spánku. K dispozici školce bude také velká zahrada  

a hřiště, jeţ je součástí oploceného areálu. Umístění provozovny školky by bylo 

z pohledu dojíţdějících rodičů do zaměstnání vhodné. 

 

 

3.4.4 Propagace 

Mateřská škola Ovečka, s. r. o. plánuje zahájit svou činnost a působit v oblasti výchovy 

a vzdělávání. K tomu, aby byla úspěšná, je nejdříve nutné, aby se tato školka dostala do 

povědomí co největšího počtu rodičů, jakoţto budoucích zákazníků. Propagace tak bude 

nápomocna k tomu, aby se široká veřejnost dozvěděla co nejvíce informací  

o mateřské škole Ovečka s. r. o. Zákazníci mateřské školy budou především mladé 

rodiny, u kterých se předpokládá internetová gramotnost, tudíţ naděje úspěšné 

propagace je vkládána právě do internetu. Mateřská škola ovšem nebude propagována 

pouze prostřednictvím internetu, ale také vyuţije distribuci letáků. 

 

Webové stránky společnosti 

Webové stránky společnosti představují jednu z nejzákladnějších forem propagace 

společnosti. Zákazníci zde mohou nalézt základní informace o mateřské škole, 

organizační plán, provozní dobu, školné, jídelníček, fotogalerii. Tyto stránky umoţní 

také omlouvání dětí ze školky, objednání obědů atd. Jsou zde také k dispozici veškeré 

kontakty, které by rodiče mohli v případě potřeby vyuţít. Realizace webových stránek 

dle poţadavků jednatelky trvá přibliţně 1 týden a stojí kolem 8 900 Kč. Tyto webové 

stránky jdou také propojit se sociální sítí a usnadní tak komunikaci. Vzhledem ke 

zvolenému oboru podnikání budou zvoleny především barevné a veselé motivy stránek. 

Dále je nutné počítat s náklady na údrţbu a aktualizaci stránek, jejichţ výše se pohybuje 

kolem 600 Kč měsíčně. Tyto aktualizace umoţní, aby se rodiče dozvěděli nejnovější 

aktuality ze ţivota školky. Roční náklady na provozování webových stránek školky 

budou ve výši 7 200 Kč. 
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Katalog firem 

Jedním z dalších způsobů propagace je registrace do katalogu firem na adrese firmy. cz. 

Registrace spočívá ve vyplnění názvu nebo identifikačního čísla společnosti, kontaktu, 

adresy a je zde krátce popsána činnost společnosti. Zákazníci, kteří kontakty takto 

vyhledávají, vybírají firmy dle oblasti a lokality, ve které se daná firma pohybuje. Tato 

registrace je zdarma. 

 

Distribuce letáků 

Mateřská škola Ovečka, s. r. o. zvolí také jako způsob propagace distribuci letáků. 

Letáky umístí tam, kde je největší předpoklad toho, ţe se leták dostane do rukou rodičů 

malých dětí. Jedním z míst, kam letáky mateřská škola umístí, jsou čekárny dětských 

lékařů v Ivančicích, a také v sousedních vesnicích. Je to z důvodu toho, ţe děti často 

chodí na různé prohlídky či očkování, a takto se o školce rychle dozví. Umístění letáků 

proběhne samozřejmě aţ po předchozí domluvě s lékařem. V Ivančicích a jeho okolí 

jsou celkem 4 ordinace pro děti. Další místo, kam školka letáky umístí, jsou dvě 

mateřská centra v Ivančicích. Jsou jimi Rodinné centrum měsíční houpačka a Mateřské 

a rodinné centrum klubíčko, které organizují takové aktivity, při kterých se setkávají 

děti s rodiči a ostatními členy rodiny. Na těchto místech je největší předpoklad výskytu 

malých dětí s rodiči, tudíţ předpoklad oslovení potenciálních zákazníků. Dále mateřská 

škola umístí letáky do lékáren a nákupního centra v Ivančicích. Bude natisknuto celkem 

1 000 ks barevných letáků formátu A5 (148 x 210 mm), povrchová úprava bude matná  

a cena se bude pohybovat kolem 1 740 Kč. Tyto letáky budou informovat o nově 

vzniklé mateřské škole, její nabídce sluţeb, ceně, provozní době atd. 

 

Profil na Facebooku 

V dnešní době je profil na Facebook.com velmi oblíbený, a to zejména u mladší 

generace. Na tomto profilu najdou rodiče potřebné informace, a také mohou s pedagogy 

komunikovat prostřednictvím zpráv. Vytvoření účtu na Facebooku je zdarma. 
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Tabulka 16: Celkové náklady na propagaci 

Náklady na propagaci Kč 

Webové stránky společnosti - tvorba  8 900 Kč 

Webové stránky - aktualizace (rok)  7 200 Kč 

Katalog firem zdarma 

Distribuce letáků  1 740 Kč 

Profil na Facebooku zdarma 

CELKEM 17 840 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

3.5 Finanční plán 

V této části diplomové práce je zpracován finanční plán, neboť dokládá reálnost 

zvoleného podnikání z finančního pohledu. 

 

 

3.5.1 Vklad majitelky do společnosti 

Majitelka společnosti vloţí z vlastních zdrojů do společnosti vklad v peněţní formě, a to 

v hodnotě 500 000 Kč. Tato částka bude představovat základní kapitál, který bude ihned 

převeden na bankovní účet.  

 

 

3.5.2 Počáteční výdaje společnosti 

Počáteční výdaje této společnosti představují náklady na zaloţení společnosti, které 

zahrnují náklady na sepsání zakladatelské listiny u notáře, ověření podpisů a listin, 

výpis z rejstříku trestů a z katastru nemovitostí, ohlášení ţivnosti, návrh na zápis do 

obchodního rejstříku, výpis z obchodního a ţivnostenského rejstříku. Dalšími výdaji 

jsou výdaje na vymalování prostor, jejich výzdoba dětskými motivy a podobně. Velkou 

poloţkou počátečních výdajů představují výdaje za nábytek, který musí majitelka 

pořídit. Bude se jednat o vybavení šatny skříňkami a botníkem, dále vybavení jídelny 

jídelními stoly a ţidlemi, pořízení lehátek, stolečků a ţidliček do hrací místnosti. Dále je 

třeba vybavit kancelář majitelky stolem, ţidlí a skříňkami. Stůl i ţidle je nutné pořídit  

i pedagoţkám do třídy. Další výdaje představují náklady na pořízení koberce, nádobí, 

prostředků pro úklid a lůţkovin. Kancelář majitelky je nutné vybavit multifunkční 
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tiskárnou, počítačem, CD přehrávačem a kancelářskými potřebami. Další velkou 

poloţku tohoto rozpočtu tvoří výdaje na pořízení pomůcek a hraček. V neposlední řadě 

je třeba počítat s náklady na propagaci. 

 

Tabulka 17: Počáteční výdaje mateřské školy 

Počáteční výdaj Částka 

Náklady na zaloţení společnosti 12 000 Kč 

Vymalování prostor, výzdoba   5 000 Kč 

Vybavení nábytkem 46 000 Kč 

Koberec 10 000 Kč 

Nádobí   6 500 Kč 

Prostředky pro úklid   2 000 Kč 

Kancelářské potřeby   4 000 Kč 

Lůţkoviny   8 000 Kč 

Multifunkční tiskárna   3 000 Kč 

Počítač 15 000 Kč 

CD přehrávač   2 000 Kč 

Pomůcky, hračky 45 000 Kč 

Propagace 10 640 Kč 

CELKEM                        169 140 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

3.5.3 Zahajovací rozvaha 

Majitelka společnosti plánuje otevřít mateřskou školu v září roku 2016. Zahajovací 

rozvaha je sestavená ke dni 1. 8. 2016 proto, aby bylo moţné provést veškeré úpravy  

a vybavení nábytkem do termínu otevření školky.  Zahajovací rozvaha zahrnuje aktiva  

a pasiva, jejichţ výše se sobě rovnají. Strana aktiv obsahuje stálá aktiva, která jsou 

tvořena zřizovacími výdaji vzniklými před zaloţením společnosti. Oběţná aktiva jsou 

tvořena bankovním účtem. Na bankovním účtu je splacený základní kapitál, který 

majitelka do společnosti vloţila z vlastních zdrojů. Strana pasiv obsahuje poloţky 

vlastního kapitálu, kde je jedinou poloţkou poloţka základní kapitál.  
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Tabulka 18: Zahajovací rozvaha mateřské školy k 1. 8. 2016 

Zahajovací rozvaha k 1. 8. 2016 

Aktiva Pasiva 

Stálá aktiva   12 000 Kč Vlastní kapitál 500 000 Kč 

  Zřizovací výdaje   12 000 Kč   Základní kapitál 500 000 Kč 

Oběţná aktiva 488 000 Kč Cizí zdroje            0 Kč 

  Bankovní účet 488 000 Kč   

Časové rozlišení            0 Kč Časové rozlišení            0 Kč 

AKTIVA CELKEM 500 000 Kč PASIVA CELKEM 500 000 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování)  

 

 

3.5.4 Provozní náklady 

Provozní náklady představují náklady za pronájem prostor školky. Dále do těchto 

nákladů patří inkaso, zahrnující zálohové platby vody, elektřiny a topení. Do 

provozních nákladů také spadají poplatky za sluţby, kterými jsou poplatky za telefon, 

internet, televizní a rozhlasové poplatky a poplatky za čištění lůţkovin. Další poloţku 

představuje pojistné. Majitelka školky je ze zákona povinna být pojištěná pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu svých zaměstnanců. Poloţka pojištění také 

zahrnuje pojištění při škodě způsobené dětem a pojištění budovy. Do provozních 

nákladů jsou také zahrnuty výdaje za materiál a pomůcky, které bude nutné průběţně 

dokupovat dle jejich spotřeby. Těmito pomůckami se rozumí zejména výtvarné potřeby, 

papír, pastelky, lepidla apod. V neposlední řadě spadají do provozních nákladů náklady 

na propagaci, představující správu webových stránek. 

 

Tabulka 19: Provozní náklady mateřské školy 

Provozní náklad Částka měsíční Částka roční 

Nájemné 9 000 Kč 108 000 Kč 

Inkaso 4 500 Kč   54 000 Kč 

Sluţby 2 700 Kč   32 400 Kč 

Pojištění 1 400 Kč   16 800 Kč 

Materiál, pomůcky 4 500 Kč   54 000 Kč 

Propagace   600 Kč     7 200 Kč 

CELKEM             22 700 Kč             272 400 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.5.5 Mzdové náklady 

Mzdové náklady představují platy dvou pedagoţek, provozního pracovníka a plat 

majitelky společnosti, jakoţto účetní. Všichni zaměstnanci pracují na hlavní pracovní 

poměr s 8,5 hodinovou pracovní dobou. Hrubá mzda pedagoţky je ve výši 16 000 Kč, 

mzda provozního pracovníka 10 000 Kč a mzda majitelky společnosti 13 000 Kč. 

 

Tabulka 20: Mzdové náklady na zaměstnance – pedagog (hrubá mzda 16 000 Kč) 

Poloţky Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Zdravotní pojištění (4,5 %) 720 Kč (9 %) 1 440 Kč 

Sociální pojištění   (6,5 %) 1 040 Kč    (25 %) 4 000 Kč 

Dílčí základ daně 21 500 Kč 

Záloha na daň (15%)   3 225 Kč 

Sleva na poplatníka   2 070 Kč 

Čistá mzda zaměstnance 13 085 Kč 

Mzdové náklady zaměstnavatele 21 440 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 21: Mzdové náklady na zaměstnance – účetní (hrubá mzda 13 000 Kč) 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 22: Mzdové náklady na zaměstnance – provozní pracovník (hrubá mzda 10 000 Kč) 

Poloţky Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Zdravotní pojištění (4,5 %) 450 Kč (9 %) 900 Kč 

Sociální pojištění (6,5 %) 650 Kč  (25 %) 2 500 Kč 

Dílčí základ daně 13 400 Kč 

Záloha na daň (15%)   2 010 Kč 

Sleva na poplatníka   2 070 Kč 

Čistá mzda zaměstnance   8 900 Kč 

Mzdové náklady zaměstnavatele 13 400 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

Poloţky Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Zdravotní pojištění (4,5 %) 585 Kč (9 %) 1 170 Kč 

Sociální pojištění (6,5 %) 845 Kč    (25 %) 3 250 Kč 

Dílčí základ daně 17 500 Kč 

Záloha na daň (15%)   2 625 Kč 

Sleva na poplatníka   2 070 Kč 

Čistá mzda zaměstnance 11 015 Kč 

Mzdové náklady zaměstnavatele 17 420 Kč 
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Celkové mzdové náklady zaměstnavatele na jednotlivé zaměstnance: 

 2 x pedagog    42 880 Kč 

 1 x účetní   17 420 Kč 

 1 x provozní pracovník 13 400 Kč 

CELKEM   73 700 Kč 

 

Celkové mzdové náklady zaměstnavatele za všechny 4 zaměstnance činí 73 700 Kč 

měsíčně. 

 

 

3.5.6 Odpisy majetku 

Pro pouţití daňových odpisů je rozhodující výše pořizovací ceny a délka pouţití 

majetku. Aby mohly být daňovým nákladem daňové odpisy, musí být pořizovací cena 

dlouhodobého hmotného majetku vyšší neţ 40 000 Kč a nehmotného majetku vyšší neţ 

60 000 Kč. U majetku, který je pod touto hranicí, jsou daňově uznatelné účetní odpisy. 

Na základě vnitropodnikové směrnice byla majitelkou stanovena hranice 5 000 Kč. 

Majetek, který nedosahuje této částky, je účtován přímo do nákladů a povaţuje se za 

drobný hmotný majetek. Majitelka si tyto náklady uplatní jednorázově v roce pořízení. 

Naopak majetek, jehoţ pořizovací cena je vyšší jak 5 000 Kč, ale niţší neţ 40 000 Kč je 

takový dlouhodobý hmotný majetek, který není daňově odpisovaným majetkem a je  

u něho daňově uznatelným nákladem účetní odpis. Doba odepisování byla stanovena na 

5 let a odepisuje se od měsíce, který následuje po měsíci, kdy byl majetek zařazen do 

uţívání. Důvod, proč jsem se rozhodla odepisovat i majetek s pořizovací cenou niţší 

neţ 40 000 Kč je takový, ţe kdyţ bych tento majetek zařadila do drobného hmotného 

majetku, tak se účtuje přímo do nákladů téhoţ roku, a tedy sníţí zdanitelný výnos téhoţ 

roku. Jelikoţ výnos v prvním roce podnikání nebude aţ tak vysoký, není ho třeba 

sniţovat. Naopak v dalších letech je v plánu, ţe bude mateřská škola dosahovat vyšších 

výnosů neţ v prvním roce podnikání. Z toho důvodu jsem se rozhodla tento majetek 

odepisovat. V prvním roce zahrnu do nákladů pouze část vstupní ceny a zbylé roční 

odpisy vyuţiji na zvýšení nákladů v dalších letech podnikání.  

Do drobného hmotného majetku, který nedosahuje částky 5 000 Kč, a je tedy účtován 

přímo do nákladů, spadá pořízení tiskárny, CD přehrávače a úklidových  
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a kancelářských potřeb. Do dlouhodobého hmotného majetku, převyšující hranici 

40 000 Kč, byl zařazen majetek, který je nezbytný pro vybavení mateřské školy. 

Poloţka nábytek zahrnuje jak dětský nábytek, tak nábytek pro zaměstnance a je nutno 

pořídit skříňky, botník, stoly, ţidle a lehátka. Dále tuto hranici převyšuje pořizovací 

cena za pomůcky a hračky. Do dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou 

vyšší neţ 5 000 Kč, ale niţší neţ 40 000 Kč patří koberec, nádobí, lůţkoviny a počítač. 

Součástí pořizovací ceny počítače je i software. Jelikoţ software není samostatně 

evidován, ale je součástí daného počítače, neodepisuje se samostatně. S vyřazením 

počítače z evidence zaniká i právo na software. 

Nábytek spadá do druhé odpisové skupiny s odpisovými sazbami 11 a 22,25 

s minimální dobou odepisování 5 let. Pomůcky a hračky patří do první odpisové 

skupiny s odpisovými sazbami 20 a 40 s minimální dobou odepisování 3 roky. Koberec, 

lůţkoviny, počítač a nádobí se odepisují účetně. 

 

Tabulka 23: Odpisy nábytku 

Nábytek (pořizovací cena 46 000 Kč) 

Rok Daňový odpis Oprávky Zůstatková cena 

2016   5 060 Kč   5 060 Kč 40 940 Kč 

2017 10 235 Kč 15 295 Kč 30 705 Kč 

2018 10 235 Kč 25 530 Kč 20 470 Kč 

2019 10 235 Kč 35 765 Kč 10 235 Kč 

2020 10 235 Kč 46 000 Kč          0 Kč 

 

Rok Účetní odpis Oprávky Zůstatková cena 

2016 2 300 Kč   2 300 Kč 43 700 Kč 

2017 9 200 Kč 11 500 Kč 34 500 Kč 

2018 9 200 Kč 20 700 Kč 25 300 Kč 

2019 9 200 Kč 29 900 Kč 16 100 Kč 

2020 9 200 Kč 39 100 Kč   6 900 Kč 

2021 6 900 Kč 46 000 Kč          0 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Tabulka 24: Odpisy pomůcek a hraček 

Pomůcky, hračky (pořizovací cena 45 000 Kč) 

Rok Daňový odpis Oprávky Zůstatková cena 

2016   9 000 Kč   9 000 Kč 36 000 Kč 

2017 18 000 Kč 27 000 Kč 18 000 Kč 

2018 18 000 Kč 45 000 Kč          0 Kč 

 

Rok Účetní odpis Oprávky Zůstatková cena 

2016   3 750 Kč   3 750 Kč 41 250 Kč 

2017 15 000 Kč 18 750 Kč 26 250 Kč 

2018 15 000 Kč 33 750 Kč 11 250 Kč 

2019 11 250 Kč 45 000 Kč          0 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 25: Odpisy drobného hmotného majetku 

Drobný hmotný majetek (pořizovací cena 39 500 Kč) 

Rok Účetní odpis Oprávky Zůstatková cena 

2016 1 975 Kč   1 975 Kč 37 525 Kč 

2017 7 900 Kč   9 875 Kč 29 625 Kč 

2018 7 900 Kč 17 775 Kč 21 725 Kč 

2019 7 900 Kč 25 675 Kč 13 825 Kč 

2020 7 900 Kč 33 575 Kč   5 925 Kč 

2021 5 925 Kč 39 500 Kč          0 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

3.5.7 Zakladatelský rozpočet 

Zakladatelský rozpočet zahrnuje vyjádření potřebného kapitálu v prvních třech měsících 

podnikání. Do tohoto kapitálu jsou zahrnuty počáteční výdaje na rozběh podnikání, dále 

běţné provozní náklady, mzdové náklady a v neposlední řadě je zde počítáno s jistou 

finanční rezervou. Tento rozpočet poslouţí majitelce k tomu, aby zjistila, zda si vystačí 

s vlastními finančními prostředky nebo zda bude muset poţádat o úvěr. 

 

Tabulka 26: Kapitál potřebný na první tři měsíce podnikání 

Kapitál potřebný na první tři měsíce Částka 

Počáteční výdaje 169 140 Kč 

Provozní náklady   68 100 Kč 

Mzdové náklady 221 100 Kč 

Finanční rezerva   40 000 Kč 

CELKEM 498 340 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Z tabulky vyšlo najevo, ţe majitelka bude potřebovat v prvních třech měsících 

podnikání kapitál ve výši 498 340 Kč. Při zohlednění výše základního kapitálu, kterým 

majitelka disponuje, nebude třeba ţádat o úvěr. Majitelka si vystačí s vlastními 

prostředky, ve kterých je zohledněna rezerva, a navíc lze předpokládat platby rodičů za 

školné kaţdý měsíc. 

 

 

3.5.8 Očekávané měsíční příjmy 

Cena školného včetně stravy ve školce činí 7 300 Kč měsíčně. Tohle školné bude 

jediným příjmem, díky kterému bude školka fungovat. Měsíční příjmy se odvíjí od 

naplněné kapacity školky. Mateřská škola Ovečka bude fungovat také v měsíci červenci 

a srpnu, kdy ostatní školky budou v Ivančicích zavřeny.  

 

 

Příjem za měsíc v závislosti na naplněné kapacitě: 

 4 děti (20 % naplnění kapacity) příjem 29 200 Kč / měsíc 

 8 dětí (40 % naplnění kapacity) příjem 58 400 Kč / měsíc 

 12 dětí (60 % naplnění kapacity)  příjem 87 600 Kč / měsíc 

 16 dětí (80 % naplnění kapacity)  příjem 116 800 Kč / měsíc 

 20 dětí (100 % naplnění kapacity)    příjem 146 000 Kč / měsíc 

 

 

3.5.9 Očekávané měsíční výdaje 

Předpokládané měsíční výdaje mateřské školy činí přibliţně 112 400 Kč a zahrnují 

náklady na nájemné, inkaso (voda, elektřina, topení), sluţby (telefon, internetové 

připojení, televizní a rozhlasové poplatky, čištění lůţkovin), pojištění, potřebný materiál 

a pomůcky, propagaci, mzdové náklady a náklady na stravování dětí. 
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Tabulka 27: Měsíční výdaje mateřské školy 

Měsíční výdaje Částka 

Nájemné   9 000 Kč 

Inkaso   4 500 Kč 

Sluţby   2 700 Kč 

Pojištění   1 400 Kč 

Materiál, pomůcky   4 500 Kč 

Propagace      600 Kč 

Mzdové náklady 73 700 Kč 

Stravování dětí 16 000 Kč 

CELKEM                        112 400 Kč 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

3.5.10 Analýza bodu zvratu 

Analýza bodu zvratu je důleţitá pro určení, kolik dětí musí do mateřské školy chodit, 

aby pokryla náklady a začala tvořit zisk. Celkové měsíční náklady se skládají 

z měsíčních fixních a variabilních. Variabilní náklady představují náklady na materiál, 

pomůcky a stravu dětí, protoţe se mění v závislosti na počtu přítomných dětí. Jejich 

celková výše činí 20 500 Kč za měsíc, coţ značí 1 025 Kč na jedno dítě měsíčně. Fixní 

náklady jsou ve výši 91 900 Kč měsíčně. 

 

Výpočet bodu zvratu: 

Fixní náklady (FN) = 91 900 Kč 

Variabilní náklady na 20 dětí (VN) = 4 500 Kč + 16 000 Kč = 20 500 Kč 

Variabilní náklady na 1 dítě (vn) = 20 500/20 = 1 025 Kč 

Cena (P) = 7 300 Kč 

Mnoţství (Q) = ? 

 

P * Q = FN + vn * Q 

7 300 * Q = 91 900 + 1 025 * Q 

Q = 14,6 = 15 dětí 
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Graf 9: Bod zvratu mateřské školy (vlastní zpracování) 

 

Bod zvratu této společnosti je při kapacitě 15 dětí ve školce, coţ odpovídá naplnění 

kapacity ze 75 %. 

 

 

3.5.11 Předpokládaná rozvaha 

Následující tři tabulky představují předpokládanou rozvahu Mateřské školy Ovečka  

s. r. o. ve zjednodušeném rozsahu pro prvních pět let podnikání, a to jak z pohledu 

optimistického, realistického, tak i pesimistického. Realistická varianta rozvahy 

předpokládá naplnění kapacity školky na 80 %, coţ odpovídá 16 dětem. Optimistická 

varianta rozvahy předpokládá naplnění kapacity školky na 100 %, coţ odpovídá  

20 dětem. Pesimistická varianta rozvahy předpokládá naplnění kapacity školky na 65 %, 

coţ odpovídá 13 dětem. Předpokládaná rozvaha Mateřské školy Ovečka s. r. o. je vţdy 

sestavena k 31. 12. daného roku a sumy aktiv a pasiv jsou sobě rovny. 

Dlouhodobý majetek je tvořen pouze hmotným majetkem, jehoţ hodnota má díky 

odpisům klesající trend. Je tedy zobrazena zůstatková cena hmotného majetku. Oběţná 

aktiva jsou tvořena zásobami a krátkodobým finančním majetkem. Zásoby tvoří 

prostředky pro úklid, kancelářské potřeby, pracovní pomůcky a ostatní materiál. 

Krátkodobý finanční majetek představuje bankovní účet. Vlastní kapitál tvoří základní 

kapitál, který majitelka do společnosti vloţila, a také výsledek hospodaření běţného 
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účetního období a nerozdělený výsledek hospodaření. Cizí zdroje představují 

krátkodobé závazky, a to nevyplacené prosincové mzdy zaměstnancům a závazky vůči 

dodavatelům. 

 

Tabulka 28: Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (v Kč) - realistická verze 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 29: Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (v Kč) - optimistická verze 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 30: Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu (v Kč) - pesimistická verze 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

3.5.12 Předpokládaný výkaz zisku a ztrát 

Následující tři tabulky představují předpokládaný výkaz zisku a ztráty Mateřské školy 

Ovečka s. r. o. ve zjednodušeném rozsahu pro prvních pět let podnikání, a to jak 

z pohledu optimistického, realistického, tak i pesimistického. Realistická varianta 

výkazu zisku a ztráty předpokládá naplnění kapacity školky na 80 %, coţ odpovídá  

16 dětem. Optimistická varianta výkazu zisku a ztráty předpokládá naplnění kapacity 

školky na 100 %, coţ odpovídá 20 dětem. Pesimistická varianta výkazu zisku a ztráty 

předpokládá naplnění kapacity školky na 65 %, coţ odpovídá 13 dětem. Výkaz zisku  

a ztráty Mateřské školy Ovečka s. r. o. podává přehled o výnosech, nákladech  

a hospodářském výsledku. 

Výkony neboli trţby za sluţby, jsou tvořeny příjmy plateb za školné od rodičů. Poloţka 

spotřeba materiálu obsahuje částky vynaloţené na prostředky na úklid, kancelářské 
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prostředky, a také nákup tiskárny a CD přehrávače. Poloţka opravy a udrţování 

zahrnuje počáteční výdaj za vymalování prostor a výzdobu. Mzdové náklady tvoří mzdy 

dvou pedagoţek, jedné účetní a jednoho provozního pracovníka. Poloţka zahrnuje 

kromě mezd také odvody pojištění. Dalšími náklady jsou nájemné, spotřeba vody, 

elektřiny, topení, poplatky za telefon a internet, rozhlasové a televizní poplatky, a také 

náklady na propagaci, které jsou tvořeny pravidelnými aktualizacemi. Dále náklady na 

pojištění, odpisy dlouhodobého hmotného majetku a ostatní provozní náklady, kde jsou 

zahrnuty například náklady na čištění lůţkovin. Poloţka ostatní sluţby představuje 

zřizovací výdaje, které souvisí se zaloţením podnikání. Výsledek hospodaření před 

zdaněním je rozdílem mezi výnosy a náklady. Tento výsledek je zdaněn 19 % sazbou 

daně. Po odečtení této daně od výsledku hospodaření před zdaněním dostaneme 

výsledek hospodaření za účetní období. 

 

Tabulka 31: Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (v Kč) - realistická verze 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tabulka 32: Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (v Kč) - optimistická verze 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 33: Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu (v Kč) - pesimistická verze 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

3.5.13 Předpokládané cash flow 

Následující tři tabulky představují předpokládaný přehled o peněţních tocích Mateřské 

školy Ovečka s. r. o. ve zjednodušeném rozsahu pro prvních pět let podnikání, a to jak 

z pohledu optimistického, realistického, tak i pesimistického. Tento výkaz podává 

přehled o příjmech a výdajích mateřské školy. 
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Tabulka 34: Přehled o peněţních tocích ve zjednodušeném rozsahu (v Kč) - realistická verze 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 35: Přehled o peněţních tocích ve zjednodušeném rozsahu (v Kč) - optimistická verze 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka 36: Přehled o peněţních tocích ve zjednodušeném rozsahu (v Kč) - pesimistická verze 

 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.5.14 Vybrané ekonomické ukazatele 

V této části práce jsou vypočteny základní ekonomické ukazatele Mateřské školy 

Ovečka s. r. o. za roky 2016 - 2018, a to ukazatele rentability, aktivity a zadluţenosti. 

Údaje pochází z realistické varianty. 

 

 

Ukazatele rentability 

 rentabilita celkového kapitálu ROA = 
zisk

celkový vloţený kapitál
 

 rentabilita vlastního kapitálu ROE = 
zisk

vlastní kapitál
 

 rentabilita trţeb ROS = 
zisk

trţby
 

 

Tabulka 37: Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability 2016 2017 2018 

ROA   7,54 % 25,14 % 20,10 % 

ROE   8,65 % 28,11 % 21,95 % 

ROS 10,14 % 15,28 % 15,28 % 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Rentabilita celkového kapitálu ROA vyjadřuje, jak je celkový kapitál výnosný bez 

ohledu na zdroj financování. V roce 2017 dochází k výraznému zvýšení tohoto 

ukazatele oproti roku, ve kterém bylo podnikání zahájeno. Rentabilita vlastního kapitálu 

ROE vyjadřuje výnosnost kapitálu, vloţeného vlastníky podniku. Rentabilita trţeb ROS 

hodnotí, kolik zisku podnik dosahuje při určité úrovni trţeb. I u těchto dvou ukazatelů 

platí předchozí vývoj, tedy nárůst v roce 2017 oproti roku 2016. 

 

 

Ukazatele aktivity 

 obrat celkových aktiv = 
trţby

celkový vloţený kapitál
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Tabulka 38: Ukazatele aktivity 

Ukazatel aktivity 2016 2017 2018 

Obrat celkových aktiv 0,74 1,65 1,32 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ukazatel obratu celkových aktiv udává počet obrátek celkových aktiv v trţbách. V roce 

2016 je počet obrátek niţší neţ v následujících letech. 

 

 

Ukazatele zadluženosti 

 celková zadluţenost = 
cizí kapitál

celková aktiva
 

 koeficient samofinancování = 
vlastní kapitál

celková aktiva
 

 

Tabulka 39: Ukazatele zadluţenosti 

Ukazatele zadluţenosti 2016 2017 2018 

Celková zadluţenost 12,89 % 10,57 %  8,45 % 

Koeficient samofinancování 87,11 % 89,43 % 91,55 % 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Ukazatel zadluţenosti vyjadřuje rozsah, v jakém podnik vyuţívá k financování 

podnikání cizích prostředků. Hodnoty ukazatele celkové zadluţenosti mají klesající 

vývoj, zadluţenost se sniţuje. Koeficient samofinancování vyjadřuje poměr, v jakém 

jsou aktiva financována vlastním kapitálem. Hodnoty tohoto ukazatele mají od roku 

2016 rostoucí trend. To svědčí o samostatnosti podniku.  

 

 

 

3.6 Analýza a hodnocení rizik 

Kaţdé podnikání s sebou nese rizika, která mohou způsobit, ţe očekávané výsledky 

budou rozdílné od reálných. Je proto důleţité rizika identifikovat, jen tak je podnikatel 

schopný riziko ovlivnit, či mu předejít. Některým rizikům je ovšem moţné se jen 

přizpůsobit. Při analýze rizik jsem vycházela ze SWOT analýzy, kde byly vymezeny 

slabé stránky a hrozby mateřské školy.  
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3.6.1 Malý zájem rodičů o mateřskou školu 

Malý zájem rodičů o umístění svého dítěte do mateřské školy Ovečka můţe být 

způsoben nedostatečnou propagací školky nebo příliš vysokou cenou. Riziko 

nedostatečné propagace se dá eliminovat například reklamou v místní kabelové televizi. 

Některým rodičům se můţe zdát cena školného příliš vysoká. To můţe být způsobeno 

tím, ţe v Ivančicích dosud ţádná soukromá mateřská škola nefungovala, a tudíţ rodiče 

na tuto cenu nejsou zvyklí. Pokud by většina rodičů povaţovala cenu za vysokou, tak by 

se tohle riziko dalo eliminovat sníţením školného, nebo moţností umístit dítě do školky 

pouze dopoledne.  

 

 

3.6.2 Nedostatečná kapacita školky 

Vznik soukromé mateřské školy v Ivančicích můţe mít ten následek, ţe o ni bude velký 

zájem. Tento zájem můţe být z důvodu nabízených sluţeb školky, provozní doby  

či nedostatečné kapacity stávajících školek. Mateřská škola Ovečka nabízí kapacitu pro 

20 dětí. Ovšem v případě velkého zájmu by se majitelka nebránila jejímu rozšíření. 

V tomto případě by si majitelka pronajala ještě jednu místnost ve Středisku volného 

času a vybudovala by více sociálního zařízení. Dále by přijala další pedagoţky, 

nakoupila více pomůcek, hraček apod. V případě tohoto rozšíření lze navýšit současnou 

kapacitu o dalších 20 dětí. Rozšíření školky by tedy představovalo celkovou kapacitu  

40 dětí při 4 pedagoţkách a rozdělení do dvou tříd.  

 

 

3.6.3 Nedostatek finančních prostředků 

Vznik mateřské školy není závislý na prostředcích získaných pomocí bankovního úvěru, 

ale financování bude zajištěno z vlastních zdrojů majitelky. Riziko nedostatku 

finančních prostředků v začátku podnikání je tedy nízké. Problém by mohl nastat aţ 

v případě, kdyţ potenciálních zájemců bude méně, neţ majitelka předpokládala. Tohle 

riziko by se dalo sníţit financováním z cizích zdrojů formou bankovního úvěru. Dále by 

mohlo dojít ke krádeţi či ţivelné pohromě. Tohle riziko bude sníţeno pojištěním 

budovy. 
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3.6.4 Vypovězení nájemní smlouvy 

Další riziko spočívá ve vypovězení nájemní smlouvy pronajímatelem. Tohle riziko lze 

zmírnit tím, ţe se předem stanoví doba pronájmu a moţné důvody výpovědi. Školka se 

potom musí ubírat tak, aby předešla důvodům vedoucím k výpovědi smlouvy. 

 

 

3.6.5 Vypovězení smlouvy o dováţce stravy do školky 

Problém by nastal také v případě, kdy současný dovozce stravy ZŠ TGM Ivančice 

vypoví smlouvu. Celodenní strava dítěte ve školce stojí 40 Kč. V tomto případě by 

mateřská škola řešila tento problém sjednáním smlouvy o dodávce stravy s některou z 

restaurací v Ivančicích. Strava od jiného dodavatele by ovšem znamenala pro rodiče 

vyšší cenu stravného. I v tomto případě je vhodné předem stanovit dobu smlouvy, 

důvody ukončení a důvody změny ceny, včetně její výše. 

 

 

3.6.6 Výběr nevhodných zaměstnanců 

Můţe se také stát, ţe majitelka přijme do pracovního poměru nevhodné zaměstnance. 

Tohle riziko by se dalo sníţit tím, ţe budou přijímáni pedagogové, kteří mají alespoň 

střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání se zaměřením na přípravu 

pedagogů mateřské školy a budou mít alespoň roční praxi. Dále bude majitelka při 

výběru klást důraz na to, aby pedagog disponoval znalostí anglického jazyka a byl 

schopný jej vyučovat, uměl hrát alespoň na jeden hudební nástroj a měl pozitivní vztah 

k dětem. Výběr bude provádět majitelka osobním pohovorem s uchazeči. Při výběru 

pedagogů vyuţije majitelka pomoc psychologa, který posoudí uchazečův vztah k dětem. 

Zaměstnancům bude nabídnuta smlouva na dobu určitou, a to na období jednoho roku 

s tří - měsíční zkušební dobou.  

 

 

3.6.7 Konkurence 

Velkým rizikem by bylo, kdyby současné státní mateřské školy rozšířily svou kapacitu. 

Dále by podnikání školky ohrozilo, kdyby na trh vstoupil nový konkurent v podobě 

soukromé mateřské školy. Rozdílem by mohlo být podnikání ve vlastních prostorách, 
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kdy by odpadly výdaje spojené s nájmem. Hrozbou by také bylo, kdyby vnikla 

soukromá mateřská škola ve stejné budově jako mateřská škola Ovečka, coţ je 

z kapacitního hlediska budovy moţné. Ovšem nový konkurent v podobě soukromé 

mateřské školy by měl velmi podobné náklady, tudíţ se předpokládá značně omezená 

cenová konkurence. Rozdíl by mohl být spatřen v rozsahu nabízených sluţeb, provozní 

době apod. Na tohle riziko se lze připravit pouze jedním způsobem, a to tak, ţe si za 

svého působení mateřská škola Ovečka získá přízeň co nejvíce rodičů a dětí a vybuduje 

si dobré jméno. Své působení chce mateřská škola stavět především na individuálním 

přístupu k dítěti, dlouhé otevírací době a na aktivitách spojených s anglickým jazykem. 

 

 

3.6.8 Úraz dítěte 

K úrazu dítěte můţe dojít v prostorách mateřské školy, na zahradě nebo na vycházce. Za 

dítě zodpovídá v době provozu mateřské školy pedagog. Je proto nutné, aby prostory 

mateřské školy byly bezpečné, a také je nutný nepřetrţitý dohled personálu. Zabránit 

úrazu dítěte není vţdy moţné a je nutné, aby měla školka sjednané pojištění 

odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti řeší také úrazy dětí ve školce. Je vhodné mít 

sjednané také úrazové pojištění pro děti. 

 

 

3.6.9 Změny legislativy 

Se změnami v legislativě musí počítat kaţdý podnikatel a na tyto změny se není moţné 

předem připravit. Tyto změny mohou nastat v oblasti daní, účetnictví apod. Tohle riziko 

není moţné eliminovat, ale je nutné tyto změny přijmout. 

 

 

3.6.10 Ostatní rizika (poškození majetku, krádeţ, ţivelná pohroma) 

Riziko krádeţe, poškození majetku či ţivelné pohromy nelze předem předvídat, a tudíţ 

není moţné se na tohle riziko připravit. V tomhle případě je vhodné, aby měla majitelka 

dopředu sjednané pojištění. 
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Tabulka 40: Analýza hodnocení rizik 

Riziko Scénář Pravděpodobnost Dopad Protiopatření 

Malý zájem 

rodičů 

nenaplnění 

kapacity 

školky 

malá velký 

reklama v místní 

kabelové televizi nebo 

sníţení ceny školného 

Nedostatek 

kapacity 

školka 

přichází o 

zisky od 

potenciálních 

uchazečů 

střední velký 

rozšíření kapacity 

školky, přijetí dalších 

pedagogů 

Hrozba 

konkurence 

sníţení 

zájmu o 

mateřskou 

školu Ovečka 

velká střední 

dobré jméno školky, 

rozšiřování nabídky 

sluţeb, sníţení ceny 

Výběr 

nevhodných 

zaměstnanců 

neefektivní 

práce s dětmi 
střední velký 

výběr zaměstnanců 

osobním pohovorem, 

smlouva na dobu 

určitou 

Vypovězení 

nájemní 

smlouvy 

ztráta prostor 

provozovny 
malá velký 

stanovení doby 

pronájmu a důvodů 

jeho ukončení 

Vypovězení 

smlouvy o 

dovážce 

stravy 

nemoţnost 

stravování 

dětí ve školce 

malá střední 

stanovení doby trvání 

smlouvy a důvodů 

ukončení 

Úraz dítěte 

ztráta důvěry 

rodičů ve 

školku 

střední střední 

dohled a pojištění 

pedagogů, dětí a 

budovy 

Změny 

legislativy 

provádění 

změn v 

podnikání 

střední malý 
kontrola aktuálních 

změn 

Nedostatek 

finančních 

prostředků 

nemoţnost 

pokračovat v 

podnikání 

malá velký 
financování formou 

bankovního úvěru 

Ostatní 

rizika 

poškození 

vybavení, 

krádeţ 

malá velký pojištění 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo vypracování podnikatelského plánu pro zaloţení 

Mateřské školy Ovečka, s. r. o. Mateřská škola Ovečka bude zaloţena jako společnost 

s ručením omezeným a své podnikání zahájí v září 2016. 

Ivančice jako místo podnikání jsem zvolila z důvodu růstu počtu obyvatel v poţadované 

věkové struktuře, a to vzhledem k zaměření tohoto podnikání. Také zde vznikly nové 

pracovní příleţitosti díky nově vzniklému obchodnímu řetězci TESCO a nákupní 

obchodní pasáţi. Největším důvodem je ovšem fakt, ţe současná kapacita ve školkách  

v Ivančicích nepostačuje poptávce po školce. Dotazníkovým šetřením jsem zjistila, ţe 

mnoho rodičů nedává své děti do školky v Ivančicích, a to z důvodu nedostatečné 

kapacity stávajících školek a krátké provozní doby. Spousta rodičů tak nemá šanci své 

dítě umístit do školky v tomto městě a musí je vozit do Brna, které je vzdálené  

25 kilometrů.  

V Ivančicích se v současné době nachází celkem 5 státních mateřských školek 

s celkovou kapacitou 318 dětí, která je 100 % naplněna a soukromá školka v Ivančicích 

nepůsobí ţádná. Poptávka po místě ve školce je mnohonásobně vyšší neţ nabídka míst. 

Z provedených analýz vyplynulo, ţe je na tomto trhu prostor pro zaloţení soukromé 

školky. Mateřská škola Ovečka s. r. o. můţe tedy vyuţít příleţitosti a vyplnit tuto 

mezeru na trhu. 

Po provedení výpočtu, jak velkého hrubého příjmu musí rodina dosahovat, aby si mohla 

dovolit umístit dítě do soukromé školky, vyšlo najevo, ţe rodina musí mít hrubý 

měsíční příjem alespoň 32 775 Kč. V případě dvou dětí musí dosahovat příjmu alespoň 

ve výši 45 865 Kč. Soukromou mateřskou školu si budou moci dovolit rodiny, které 

mají průměrný aţ nadprůměrný měsíční příjem. Vyšší cenová úroveň však musí 

odpovídat hodnotě poskytované zákazníkům. Z dotazníkového šetření vyplývá, ţe při 

umístění dítěte do soukromé mateřské školy by u rodičů hrály největší roli sluţby, které 

by školka poskytovala. Největší výhody spatřují rodiče v nepřetrţitém provozu 

v červenci a srpnu, ve výuce anglického jazyka, delší provozní době a individuálním 

přístupu.  



101 

 

Konkrétní místo provozovny je v současné době v jednání. Nejvhodnější prostory se 

nabízí ve Středisku volného času v Ivančicích, s moţností parkování před budovou. 

Školka by sídlila v ulici, která je při hlavní cestě na Brno, kam mnozí rodiče dětí dojíţdí 

do zaměstnání. Výhodou je také fakt, ţe se bude nacházet na okraji Ivančic, a tudíţ 

mohou pedagoţky s dětmi chodit na vycházky do lesů a vyhnou se tak provozu 

dopravních prostředků. Vzhledem k rozsáhlé velikosti této budovy, by mateřská škola 

měla v pronájmu pouze její část. Před zahájením činnosti bude nutné provést 

vymalování a výzdobu prostor, vybavit prostory potřebným nábytkem, hračkami  

a pomůckami. Dále bude nutné uvést mateřskou školu do povědomí obyvatel,  

a to vhodně zvolenou propagací.  

Posláním Mateřské školky Ovečka bude výchova a vzdělávání dětí předškolního věku. 

Dětem bude poskytována výuka anglického jazyka, a to formou her a písní. Školka bude 

mít ze začátku 4 zaměstnance, s kapacitou 20 dětí. Svůj provoz nepřeruší ani v červenci 

a srpnu a otevírací doba bude o hodinu a půl delší neţ je u ostatních školek v Ivančicích. 

Cena školného bude činit 6 500 Kč a stravného 800 Kč měsíčně, přičemţ cena stravy 

závisí na počtu obědů v měsíci. Rodiče tedy za dítě v mateřské škole Ovečka zaplatí 

celkem 7 300 Kč měsíčně. 

Majitelka společnosti vloţí z vlastních zdrojů do společnosti vklad v peněţní formě,  

a to v hodnotě 500 000 Kč. Realistická varianta předpokládá naplnění kapacity školky 

na 80 %, coţ odpovídá 16 dětem. V této variantě by jiţ v prvním roce podnikání byla 

činnost školky zisková. Optimistická varianta předpokládá naplnění kapacity školky na 

100 %, coţ odpovídá 20 dětem. Pesimistická varianta předpokládá naplnění kapacity 

školky z 65 %, coţ odpovídá 13 dětem. První rok podnikání by zaznamenal ztrátu, ale 

další roky by byly ziskové. Podle odhadů na prvních pět let podnikání by mateřská 

škola měla mít velkou šanci na úspěch svého působení a moţnost rozšířit svou kapacitu. 

Po zhodnocení všech provedených analýz a propočtů jsem došla k závěru, ţe zaloţení 

Mateřské školy Ovečka, s. r. o. je reálné. Na základě výše uvedených informací mohu 

konstatovat, ţe cíl diplomové práce se mi podařilo naplnit. 
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Příloha 1: Dotazníkové šetření (vlastní zpracování) 

 

Dotazník 

Dobrý den, jmenuji se Šárka Soukupová a studuji pátý ročník na fakultě podnikatelské 

VUT v Brně. Ráda bych Vás poţádala o vyplnění tohoto dotazníku, který slouţí jako 

podklad k mé diplomové práci, jejímţ tématem je podnikatelský plán na zaloţení 

soukromé mateřské školy v Ivančicích. Dotazník je anonymní a bude slouţit pouze pro 

účely zpracování diplomové práce.  

 

1) Bydlíte v Ivančicích nebo v okolí do 10 km? 

a) ano  

b) ne 

 

2) Máte dítě v předškolním věku, tedy od 3 do 6 let? 

a) ano 

b) ne (konec dotazování) 

 

3) Chodí Vaše dítě do mateřské školy v Ivančicích? 

a) ano 

b) ne 

 

4) Pokud ne, proč? 

a) nedostatečná kapacita 

b) vozím jej do školky v místě mého zaměstnání 

c) MŠ v Ivančicích nenabízí výuku anglického jazyka, kterou pro dítě 

vyţaduji 

d) MŠ v Ivančicích má krátkou provozní dobu 

e) dítě je doma společně s mladším sourozencem, který je mladší třech let 

 

5) Co Vám vadí na místních mateřských školách? 

a) provozní doba 

b) malá nabídka aktivit 



II 

 

c) velký počet dětí na jednoho pedagoga 

d) nevadí mi nic 

 

6) Vyuţil/a byste sluţeb soukromé mateřské školy, kdyby tu existovala? 

a) ano, ale záleţí na ceně 

b) ano, ale záleţí na sluţbách, které by poskytovala 

c) ano, ale záleţí na referencích 

d) ne 

e) nevím 

 

7) Kvůli kterému aspektu byste své dítě do soukromé školy umístil/a? 

a) výuka anglického jazyka 

b) delší provozní doba 

c) nepřetrţitý provoz v měsíci červenci a srpnu 

d) individuální přístup 

 

8) Jakou cenu soukromé MŠ měsíčně byste akceptoval/a? 

a) do 5 000 Kč 

b) do 6 000 Kč 

c) do 7 000 Kč 

d) do 8 000 Kč 

Děkuji 
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Příloha 2: Návrh zakladatelské listiny společnosti (vlastní zpracování) 

 

Zakladatelská listina 

 

Čl. 1 

Obchodní firma 

Mateřská škola Ovečka, s. r. o. 

 

Čl. 2 

Sídlo společnosti 

Sídlo společnosti je město Ivančice. 

 

Čl. 3 

Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti je Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, 

školení, včetně lektorské činnosti. 

 

Čl. 4 

Společníci 

Společnost má pouze jednoho společníka, kterým je zakladatelka Bc. Šárka Soukupová, 

bytem Moravské Bránice 159, 664 64. 

 

Čl. 5 

Základní kapitál společnosti a podíly společníků 

Základní kapitál společnosti činí 500 000 Kč, který byl v okamţiku podpisu této listiny 

splacen. 

 

Čl. 6 

Orgány společnosti 

Orgány společnosti tvoří: 

- valná hromada 

- jednatel 



IV 

 

Čl. 7 

Valná hromada 

Působnost valné hromady vykonává zakladatel jako jediný společník. 

 

Čl. 8 

Jednatel 

Jednatelem společnosti je Bc. Šárka Soukupová, trvale bytem Moravské Bránice 159, 

664 64. 

 

Čl. 9 

Jednání a podepisování za společnost 

Jednatel jedná samostatně jménem společnosti jako statutární orgán. K právním úkonům 

vymezeným v této smlouvě můţe jednatel udělit plnou moc třetí osobě. 

 

Čl. 10 

Účast ve společnosti, převod obchodního podílu 

Zakladatel má moţnost převést svůj obchodní podíl na třetí osobu. Smlouva o převodu 

obchodního podílu musí být písemná.  

 

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

Tato zakladatelská listina se řídí českým právem a nabývá platnosti a účinnosti dnem 

jejího podpisu. Zakladatelská listina je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nich dva obdrţí 

rejstříkový soud, dva zakladatel a dva společnost. 

 

 

V .......................... dne ............................ 

 

.................................................................. 

               podpis zakladatele 


