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Abstrakt 

Hlavním cílem mé diplomové práce je podnikatelský záměr – zaloţení mateřské školy   

v kraji Vysočina. Dílčím cílem je návrh variant financování předškolního vzdělávání        

a následné vyhodnocení nejvýhodnějšího způsobu financování. 

Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů související s podnikáním 

v daném oboru, společně s moţnosti zaloţení a  financování mateřských školek. 

V praktické části se zabývám konkrétním podnikatelským záměrem – zaloţení 

soukromé mateřské školky Lupínek a vyhodnocení nejlepší moţnosti financování           

a zjištění, zda– li je podnikatelský záměr vůbec realizovatelný.  

 

Klíčová slova: 

Školství, mateřská škola, financování, investice, úvěr, normativ 

Abstract 

The main aim of my diploma thesis is the business plan - the establishment of 

kindergartens in the. A partial draft variations to funding pre-school education and then 

evaluate the most beneficial method of financing. 

The theoretical part focuses on the definition of basic concepts related to business in the 

field, together with the possibility of setting up ,null, the financing of kindergartens. 

In the practical part deals with specific business plan - the establishment of private 

kindergartens Lupínek and evaluating the best financing options , as well as to 

determine whether it is a viable business plan . 

 

Key words: 

Education, kindergarten, financing, investment, loan, normative 
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Úvod 

Téma diplomové práce - Podnikatelský záměr mateřská škola Lupínek jsem si zvolila 

z důvodu dlouhodobého obtíţného umístění dětí předškolního věku do mateřských škol. 

V minulých letech značně opadl zájem o umístění dětí do mateřských škol, a to 

v důsledku úbytku narozených dětí, coţ vedlo k hromadnému zrušení těchto zařízení. 

Oproti tomu začátek 21. století byl ve znamení velkého „babyboomu“, který nebyl 

spojen se znovu otevřením mateřských škol a zapříčinil tak nedostatek volných míst pro 

děti předškolního věku. 

Analýza současného stavu v oblasti fungování a financování předškolních zařízení, 

problematické umístění dětí předškolního věku do mateřských škol,  se tak pro mě stalo 

výzvou. Jako oblast zkoumání jsem si vybrala fungování a financování těchto zařízení v  

soukromém sektoru. 

Hlavním cílem diplomové práce je podnikatelský záměr – zaloţení mateřské školy        

v kraji Vysočina. Dílčím cílem je návrh variant financování předškolního vzdělávání        

a následné vyhodnocení nejvýhodnějšího způsobu financování. 

Tato diplomová práce se skládá z části teoretické a praktické. Do teoretické části, první 

kapitoly je zahrnuto vymezení problému a cíle práce, kde blíţe specifikuji hlavní a dílčí 

cíle podnikatelského záměru.  

Druhá kapitola se nazývá teoretická východiska práce, kde jsou uvedeny základní 

pojmy související s podnikáním, podnikatelským záměrem. Podkapitoly tvoří úvod      

do podnikání, kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti (doba návratnosti, čistá 

současná hodnota, ukazatel rentability) a moţnosti financování podnikatelského 

záměru. Poslední podkapitola - předškolní vzdělávání tvoří další podrobnější členění, 

jako je legislativa ve školství, veřejné školy a jejich financování pomocí republikových             

a krajských normativů, soukromé školy, typy mateřských škol, funkce mateřské školy     

,výhody a nevýhody soukromých mateřských škol.  

Ve třetí kapitole se zabývám současnou situací na trhu, kde první podkapitolu tvoří 

SWOT analýza soukromé mateřské školy Lupínek, ta se dále člení na podrobnější 

rozklad silných, slabých stránek toho zařízení, dále na příleţitosti a případné hrozby. 
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Další samostatnou podkapitolou je SLEPT analýza, kde se zabývám pouze faktory, 

které podnikatelský záměr přímo ovlivňují, a to sociální, legislativní a politický faktor. 

Poslední podkapitola se nazývá Porterův model, který pomohl naznačit situaci na trhu 

z hlediska konkurence, pomocí hlubšího rozkladu na smluvní sílu kupujících, hrozbu 

substitutů, smluvní sílu dodavatelů a konkurenční prostředí. 

Poslední kapitolu tvoří vlastní návrhy řešení, zároveň je zde promítnutý konkrétní 

podnikatelský záměr. Začínající podkapitola je nazvaná mateřská škola Lupínek, zde se 

nachází obecné informace, představení podnikatelského záměru, výběr formy 

podnikání, zaměření činnosti a organizační struktura. Další podkapitolu tvoří investiční 

náklady    na realizaci projektu, kde jsou charakterizovány veškeré investiční náklady 

potřebné k realizaci podnikatelského záměru. Moţnosti financování je navazující 

podkapitolou, která je členěna na bankovní a dodavatelský úvěr. Zde nabízím 

komparaci variant financování z hlediska efektivního přístupu. Další podkapitolou je 

finanční analýza podniku. Do této analýzy je zahrnut plán nákladů, plán výnosů, 

následně vypočtený výsledek hospodaření a cash flow. Z těchto údajů lze snadno 

zhodnotit ekonomické investice podniku, coţ je poslední početní podkapitolou této 

práce. Patří sem doba návratnosti a čistá současná hodnota. Časový harmonogram, 

rizika projektu a přínos návrhu řešení, jsou poslední částí podkapitoly, a zároveň jsou 

závěrem mé diplomové práce. 
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1. Vymezení problému a cíle práce 

Cílem této diplomové práce je podnikatelský záměr – zaloţení soukromé mateřské 

školy v kraji Vysočina.  

Dílčím cílem je návrh variant financování předškolního vzdělávání a následné 

vyhodnocení nejefektivnějšího způsobu financování. V této práci pouţiji reálné 

hodnoty, z důvodu případné realizace podnikatelského záměru. 

V teoretické části se budu zabývat základními pojmy, které úzce souvisí 

s podnikatelským záměrem a moţnostmi financování podnikatelského záměru. 

V praktické části promítnu konkrétní podnikatelský záměr, a to zaloţení soukromé 

mateřské školy Lupínek. Nejprve provedu podrobné analýzy, které umoţní reálný 

náhled     na moţnosti mateřské školy na trhu. Následně budu sumarizovat investiční 

náklady, slouţící k vyčíslení finančních prostředků, které jsou nezbytně nutné pro volbu 

následujícího rozhodnutí, a to moţnosti financování. Na základě vypočtených údajů 

posoudím nejefektivnější variantu financování podnikatelského záměru.   
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2. Teoretická východiska práce 

V této kapitole se soustředím zejména na teoretické poznatky, které jsou 

nepostradatelné pro vypracování této diplomové práce.  

 

2.1. Úvod do podnikání 

„Podnikání je samostatná soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, jeho 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. „(14) 

 

Podnikatelský záměr 

 

Základem dlouhodobě prosperujícího a úspěšného podnikání je kvalitně vypracovaný 

podnikatelský záměr, neboli podnikatelský plán. Představuje nejúčinnější metodu 

sniţování podnikatelského  rizika.  

 

Poţadavky podnikatelského záměru 

Podnikatelský záměr by měl splňovat následující podmínky: 

 

o „být stručný a přehledný (jeho délka by neměla přesahovat padesát strojových 

stránek), 

o být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů (tj. má 

být srozumitelný pro bankéře a investory, coţ jsou zpravidla osoby bez hlubších 

technických základů), 

o demonstrovat výhody produktu či sluţby pro uţivatele, resp. zákazníka 

(investoři oceňují trţně orientovanou podnikatelskou činnost), 

o orientovat se na budoucnost, tj. ne na to, čeho jiţ firma dosáhla, ale na vystiţení 

trendů, zpracování prognóz a jejich vyuţití k charakteristice toho, co má být 

dosaţeno,  

o být co nejvěrohodnější a realistický (např. otevřené ohodnocení konkurence 

zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského záměru), 
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o nebýt příliš optimistický z hlediska trţního potenciálu, neboť to sniţuje jeho 

důvěryhodnost v očích poskytovatele kapitálu, 

o nebýt však ani příliš pesimistický, neboť při podceňování můţe být daný projekt 

pro investora málo atraktivní, 

o nezakrývat slabá místa a  rizika projektu (i případné chyby, kterých                        

se v minulosti firma dopustila) atd., 

o upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci                 

manaţerského týmu, a to nejen z hlediska nezbytných manaţerských                        

a podnikatelských dovedností, ale i schopnosti páce jako efektivního týmu, 

o prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v případě uţití bankovního 

úvěru k financování projektu, 

o získat zpět vynaloţený kapitál s patřičným zhodnocením, 

o být zpracován kvalitně i po formální stránce.“ (2) 

 

Struktura podnikatelského plánu 

 

o „Exekutivní souhrn (shrnutí a základní východiska) 

o Popis firmy 

o Popis nabízených výrobků a sluţeb 

o Analýza trhu 

o Marketingová strategie 

o Management firmy a lidské zdroje 

o Finanční plán 

o Analýza rizik 

o Přílohy“ (6) 

 

Druhy plánů  

Vyjma jiţ uvedeného podnikatelského plánu existují i odlišné druhy plánů, díky těmto 

aspektům můţeme v podniku plánovat jakoukoli činnost. Tyto plány mohou doplňovat 

a nebo být přímo součástí podnikatelského plánu.  

 

1. Strategický plán  
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Tento plán popisuje způsob budoucího rozvoje společnosti, pomocí kterého dosáhne 

předem stanovených cílů. Jedná se o dlouhodobý plán. (6) 

 

2. Marketingový plán  

Pomocí marketingového plánu navrhujeme a plánujeme moţnosti prosazení se na trhu a 

hodnotíme jaké výhody má vlastní podnik proti konkurenci. Často je tento plán součástí 

podnikatelského plánu.  (6) 

 

3. Výrobní plán  

Obsahem tohoto plánu je zachycení uceleného výrobního procesu (popis strojů a 

zařízení, pouţitých materiálů, dodavatelů, mnoţství vyráběných výrobků atd.). Výrobní 

plán se pouţívá hlavně u výrobních podniků, v ostatních případech se nazývá „obchodní 

plán“. (6) 

 

4. Organizační plán  

V tomto plánu jsou charakterizováni vlastníci podniku, jeho management, je zde určena 

podřízenost a nadřízenost vedoucích a uvádíme zde i popis pracovních postavení, platy                 

a benefity pracovníků. (6) 

 

5. Finanční plán  

Tento plán určuje potřebné finanční prostředky na provoz podniku, jeho rentabilitu a 

další ukazatele. Součástí plánu je výkaz zisku a ztráty, rozvaha a cash-flow. (6) 

 

6. Plán řízení kvality  

Nazýváme plán řízení jakosti a jeho nejvýznamnějším úkolem je přezkoumávání            

a dozor nad tím, jak se rozvíjí zavedený systém (TQM, ISO). (6) 

 

7. Plán výzkumu a vývoje  

Zde stanovujeme jaké výrobky či sluţby se budou vyvíjet, v jakém časovém horizontu 

bude  vývoj probíhat a z jakých finančních zdrojů bude vývoj financován. (6) 
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2.2. Analýza trhu a prostředí 

 

SWOT analýza  

Swot analýza je jednoduchá a účinná pomůcka při přípravě projektu a bývá součástí 

všech důleţitých strategických dokumentů. Jedná se o metodu strategického plánování, 

která efektivně pomáhá zejména v počáteční fázi projektové přípravy. Analýza se 

soustředí na dvě širší kategorie: vnitřní a vnější faktory. Ty se dále ještě dělí na svůj 

pozitivní a negativní aspekt. SWOT je zkratka, která spojuje počáteční písmena čtyř 

anglických výrazů. 

 

 

Akronym SWOT 

o Strengths – silné stránky 

o Weaknesses – slabé stránky 

o Opportunitis – příleţitosti 

o Threats – hrozby,  

 

vnitřními faktory jsou ty faktory, které se jiţ v danou chvíli vyskytují, a které se dělí na 

silné  a slabé stránky. Tyto faktory ovlivňují cenu podniku, znamená to,  ţe mohou  

zvyšovat nebo naopak sniţovat vnitřní hodnotu podniku. Z vnitřních faktorů pak 

vyplývají faktory vnější, které podnik nemůţe zcela dobře kontrolovat a ty jsou 

vymezeny jako hrozby a příleţitosti. (4) 

 

SLEPTE analýza  

Bývá často součástí rizikové analýzy, která je hodnocena mnoha aspekty. 

SLEPT analýza bývá nazývána jako prostředek pro analýzu změn okolí. Umoţňuje 

vyhodnotit případné dopady změn na vlastní projekt či podnikatelský záměr, které 

pocházejí z určitých oblastí podle odlišných faktorů.  (5)   

 

Základní faktory: 

 

o Social – sociální hledisko 
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- riziko je spojené s lidským činitelem vyplývající z určité míry zkušeností, kompetence 

i jednání všech relevantních subjektů, 

 

 

o Legal – právní a legislativní hledisko 

- je zpravidla tvořeno hospodářskou a legislativní politikou vlády jako jsou např. změny 

daňových zákonů, sníţení ochrany domácího trhu, změny rozpočtové a investiční 

politiky aj., 

 

 

o Economic – ekonomické hledisko 

- patří sem  zejména nákladová rizika, jeţ jsou vyvolána růstem cen.  Na základě  růstu 

cen totiţ můţe dojít k překročení plánované výše nákladů a,  to můţe následně způsobit  

nedosaţení předpokládaného výsledku hospodaření, 

 

 

o Policy – politické hledisko 

- toto hledisko zahrnuje  především stávky, národnostní a rasové nepokoje, války, 

teroristické akce, 

 

 

o Technology - technické a technologické hledisko 

- je sjednocené s aplikací výsledků vědecko-technického rozvoje a v nepříznivých 

případech vede např. k neúspěchu vývoje nových výrobků a technologií, nezvládnutí 

technologického procesu spojeného s poklesem výrobní kapacity aj. (2) 

 

Porterův model 

Porterův pětifaktorový model vymezuje konkurenční tlaky a rivalitu na trhu. Rivalita 

trhu podléhá vzájemnému působení základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci 

a substituty) a výsledkem jejich hromadného působení je ziskový potenciál odvětví.(4) 
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Obrázek 1: Porterův model 5 sil  

 

Zdroj: http://www.streateg.cz/Strategicka_analyza.html 

 

2.3. Marketingový mix 

 

Hlavní smysl marketingového přístupu je v celku jednoduchá. Pomocí určitého systému 

teoreticky propracovaných a otevřených nástrojů, principů a postupů dosáhnout v praxi 

toho, aby podnik byl schopen reagovat na přání zákazníků, jejich potřeby a očekávání 

lépe neţli jejich konkurence. Tímto podnik zvyšuje moţnost splnění svých stanovených 

podnikatelských cílů a dosaţení úspěchu na trhu. (1) 

 

Marketingový mix je soubor nástrojů, které napomáhají uspokojit poţadavky zákazníka 

tak, aby podnik dosáhl svých marketingových cílů. Marketingový mix se sestává ze čtyř 

vzájemně provázaných proměnných, které ovlivňují poptávku po vlastních produktech. 

Jsou definovány jako:  

 

o výrobek 

o cena 

o propagace 

o distribuce (7) 

 

http://www.streateg.cz/Strategicka_analyza.html
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V některých případech se můţeme setkat s 5P , zde je navíc pátý prvek, který je 

charakterizován jako  obal.  

 

Jedná se o faktory, které jsou podnikem snáze ovlivnitelné. 

 

o Výrobek – jedná se o jakýkoli výrobek či sluţbu na trhu, u které slouţí 

k uspokojování potřeb zákazníků a podléhají směně.  

 

o Cena – odvíjí se od cíle, kterého chceme dosáhnout např. zvýšení a 

maximalizace zisku, přeţití podniku, odstranění konkurence aj.  

 

o Propagace – pomocí tohoto nástroje se spojuje prodávající se zákazníkem a 

cílem je zvýšit počet prodaných výrobků nebo počet poskytnutých sluţeb. 

Zahrnuje reklamu, podporu prodeje, vytváření příznivého povědomí o firmě aj. 

 

o Distribuce –znázorňuje místo a způsob distribuce zboţí k zákazníkovi. 

 

V marketingovém mixu je nutné dodrţovat vzájemné vazby jednotlivých nástrojů, 

výsledek závisí na správné kombinaci všech sloţek marketingového mixu. Jedna 

vynikající sloţka marketingového mixu nemůţe zachránit situaci v případě, kdy podnik 

nevěnuje náleţitou pozornost ostatním sloţkám a zároveň jediná neodpovídající sloţka 

marketingového mixu, můţe váţně ohrozit i velmi dobře připravený projekt. 

 

2.4. Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti 

 

Na základě těchto kritérií, podnik zvaţuje zda je podnikatelský záměr realizovatelný         

a zda přispívá k dobrému hospodaření podniku. V opačném případě můţe dojít 

k zamítnutí podnikatelského záměru. 

 

Nejčastěji pouţívané kritéria k hodnocení ekonomické efektivnosti: 

 

o rentabilita kapitálu a to kapitálu vlastního, resp. celkového, 



 21 

 

o doba úhrady či doba návratnosti, 

 

o kritéria zaloţená na diskontování zahrnující čistou současnou hodnotu, index 

rentability a vnitřní výnosové procento. (2) 

 

2.4.1. Doba návratnosti 

 

Vypočtená hodnota nám udává čas, za který se vynaloţené kapitálové výdaje vrátí ve 

formě zisku po zdanění. Mezi hlavní výhody doby návratnosti patří jeho jednoduchost               

a srozumitelnost a mezi nevýhody patří určité nedostatky, díky kterým tento ukazatel 

slouţí jako doplňující hledisko. 

 

Hlavní nedostatky: 

 

o „ ignoruje časový průběh peněţního toku v rámci doby úhrady (je rozdílné 

zda vyšší čistý peněţní tok převládá na počátku , či na konci úhrady), 

o ignoruje příjmy projektu po době úhrady, takţe jejich moţná odlišnost dobu 

úhrady vůbec neovlivňuje, 

o zdůrazňuje rychlou finanční návratnost projektů s tendencí k přijímání příliš 

mnoha krátkodobých projektů a odmítání projektů dlouhodobých, tento 

nedostatek se projevuje zvláště tehdy, kdyţ firma uplatňuje jedinou ţádoucí, 

resp. normovanou hodnotu doby úhrady bez hledu na ţivotnosti projektů, 

o nerespektuje faktor času (tj. odlišnou časovou hodnotu peněz získaných, 

resp. vynaloţených v různých obdobích) i riziko projektu (kaţdý časově 

vzdálenější příjem je méně jistý neţ příjem časově bliţší).“ (2) 
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2.4.2. Čistá současná hodnota 

 

Součet současných (diskontovaných) hodnot všech peněţních toků transakce 

(investice). 

 

„Čistá současná hodnota (net present value) projektu představuje rozdíl současné 

hodnoty všech budoucích příjmů projektu a současné hodnoty všech výdajů projektu. 

Jinými slovy můţeme čistou současnou hodnotu definovat jako součet diskontovaného 

čistého peněţního toku projektu během jeho ţivota zahrnujícího jak období výstavby, 

tak i v období provozu.“ (2) 

 

Vzorec pro výpočet: 

 

Kde: 

PV  = současná hodnota 

CF =  hotovostní tok plynoucí z investice v období t 

r  =    diskontní sazba 

t = období (3) 

 

Na základě výpočtu můţe dojít ke třem situacím: 

 

o „Jestliţe platí ČSH > 0, je investiční projekt pro podnik přijatelný, zaručuje 

poţadovanou míru výnosu a zvyšuje trţní hodnotu podniku o částku ČSH, 

 

o Jestliţe platí ČSH < 0, je investiční projekt pro podnik nepřijatelný, protoţe 

nezajišťuje poţadovanou míru výnosu a jeho přijetí by sniţovalo trţní 

hodnotu podniku, 
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o Jestliţe platí ČSH = 0, je investiční projekt přijatelný, protoţe zaručuje 

poţadovanou míru výnosnosti, nezvyšuje však trţní hodnotu podniku.„(10) 

 

2.4.3. Ukazatel rentability 

 

Poměrovým ukazatelem efektivnosti investičního projektu je tzv. index rentability, 

který představuje poměr očekávaných diskontovaných peněţních příjmů z investice 

k počátečním kapitálovým výdajům. Investici je moţné přijmout za podmínek, kdyţ          

je uvedený podíl vyšší neţ jedna. (10) 

Hodnotí ziskovost podniku. Čím jsou vyšší  hodnota, tím lépe.  

 

RINV =  _ER________ 

 INV 

 

Er = průměrný čistý roční zisk z investic    

(pouţívá se pouze tam, kde je dosaţen nějaký zisk) (12) 

 

2.5. Předškolní vzdělávání  

 

Cíle předškolního vzdělávání 

 

„Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se  

na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních 

pravidel chování, základních ţivotních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní 

vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní 

vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do 

základního vzdělávání a poskytuje sociálně pedagogickou péči dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami.“(13) 
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Organizace předškolního vzdělávání  

 

1. „Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. 

2. Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro 

podání ţádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního 

roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. 

3. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o 

stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehoţ délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. 

4. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec,            

v níţ má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. 

5. Při přejímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodrţet podmínky stanovené 

zvláštním právním předpisem. 

6. O přijetí dítěte se zdravotním postiţením rozhodne ředitel mateřské školy na základě 

písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího 

lékaře. 

7. Dítě můţe být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. 

8. Zřizovatel můţe určit mateřskou školu nebo její odloučené pracoviště ke vzdělávání 

dětí zaměstnanců zřizovatele nebo jiného zaměstnavatele. Na tuto mateřskou školu 

nebo odloučené pracoviště se nevztahují odstavce 2 aţ 4 a § 35 odst. 1. O přijetí         

do této mateřské školy nebo odloučeného pracoviště rozhoduje ředitel na základě 

kritérií stanovených zřizovatelem, je-li jím stát, kraj, obec nebo svazek obcí,            

a v ostatních případech rozhoduje na základě kritérií stanovených vnitřním 

předpisem právnické osoby vykonávající činnost školy. Kritéria pro přijímání             

do mateřské školy se zveřejňují předem, a to způsobem umoţňujícím dálkový 

přístup. 

9. Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, neţ odpovídá provozu, 

v němţ je vzděláváno, můţe se ve zbývající době vzdělávat další dítě, aniţ by             

se započítávalo do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu                  

s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení 

podle § 144 odst. 1 písm. e). 
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10. V měsících červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské 

školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.                

Na přijímání dětí podle věty první se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí 

zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení podle § 144 odst. 1 písm. e), ředitel 

mateřské školy však je povinen zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání             

v témţ okamţiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí.“ (13) 

Jedna z funkcí, která spadá do veřejného sektoru je právě školství. Stát si zakládá na 

kvalitní a vysoké úrovni vzdělání, protoţe schopnosti, znalosti a dovednosti získané 

v jednotlivých typech škol mají významný vliv na sociální, hospodářský a kulturní 

rozvoj země. Z tohoto důvodu se jednotlivé země zaměřují na kvalitu školství a s tím 

související také potřebu vzdělávání. Dále je tato činnost jedna z nejvýznamnějších 

odvětví veřejného sektoru a jeho strategie je součástí vzdělávací politiky snad kaţdého 

státu. (9) 

Sektor školství produkuje převáţně veřejné (kolektivní) statky a rozhodujícím 

způsobem tak přispívá ke kultivaci lidských schopností. V současném školství a 

vzdělávání se setkáváme v podstatě se třemi základními druhy statků, tj. s čistými 

veřejnými statky, smíšenými statky a se statky privátními. (9) 

 

2.5.1. Veřejné školy a jejich financování 

 

Veřejné školy jsou řízeny školským zákonem. 

 

Legislativa ve školství  

„Zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném            

a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje  předškolní, základní, střední, vyšší 

odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, 

za nichţ se vzdělávání a výchova (dále jen “vzdělávání“) uskutečňuje, vymezuje práva 

povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů 

vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.“(13) 
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Podmínkou výkonu činnosti veřejné školy nebo školského zařízení je zápis do 

školského rejstříku.(13) 

Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední 

odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní 

umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky. Ministerstvo 

školství mládeţe a tělovýchovy stanoví prováděcím právním předpisem typy škol podle 

jejich zaměření pro účely jejich označování.(13) 

Vysoké školy se řídí odlišným zákonem a to z. č. 111/1998Sb., o vysokých školách             

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 

Zásady a cíle vzdělávání 

Vzdělávání je zaloţeno na zásadách:  

1. „rovného přístupu kaţdého státního občana České republiky nebo jiného 

členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace 

z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboţenství, národnosti, 

etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo 

jiného postavení občana, 

2. zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, 

3. vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech 

účastníků vzdělávání, 

4. bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České 

republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje 

stát, kraj, obec, nebo svazek obcí, 

5. svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledů soudobého stavu 

poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání, 

6. zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosaţených ve vědě, 

výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních 

pedagogických přístupů a metod, 

7. hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání 

stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy, 

8. moţnosti kaţdého se vzdělávat po dobu celého ţivota při vědomí 

spoluodpovědnosti za své vzdělávání.“(13) 
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§ 2 odst. 2 školského zákona vymezuje obecné cíle vzdělávání jako:  

a) „rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními 

způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský 

ţivot, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení             

se v průběhu celého ţivota, 

b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání,  

c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních 

lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální 

soudrţnost, 

d) pochopení a uplatňování principu rovnosti ţen a muţů ve společnosti, 

e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, 

kulturní, jazykové a náboţenské identitě kaţdého, 

f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení             

a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu 

pro souţití v národním a mezinárodním měřítku, 

g) získání a uplatňování znalostí o ţivotním prostředí a jeho ochraně vycházející 

ze zásad trvale udrţitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. 

Vzdělávání poskytované podle tohoto zákona je veřejnou sluţbou.“(13) 

Škola a školské zařízení uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů, které 

jsou definovány  § 3 školského zákona. (13) 

Kaţdý obor vzdělávání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní 

umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy. Ty 

vymezují závazný obsah, rozsah  a podmínky vzdělávání, jsou povinné pro tvorbu 

školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a ţáků, tvorbu           

a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše 

finančních prostředků přidělovaných podle § 104 aţ § 106.(13) 

Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro nějţ není vydán rámcový vzdělávací 

program, stanoví zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, náplň a časový plán 

vzdělávání, podmínky přijímaní uchazečů, průběhu ukončování vzdělávání, včetně 

podmínek pro vzdělávání ţáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, označení dokladu 

o ukončeném vzdělání, pokud bude tento doklad vydáván. Dále určí popis materiálních, 
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personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce           a ochrany 

zdraví, za nichţ se vzdělávání v konkrétní škole nebo školském zařízení 

uskutečňuje.(13) 

Kaţdá škola má odlišný název pro své ročníkové členění: 

o mateřská, základní a střední škola = třídy, 

o vyšší odborná škola = studijní skupiny, 

o konzervatoř a základní umělecká škola = oddělení,  

o jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky = kurzy. (13) 

 

Republikové normativy  

 J. Peková ve své publikaci Veřejná správa a finance definuje republikové normativy 

jako „průměrný příspěvek státu na pokrytí nákladů na jednoho ţáka na určitém typu 

školy nebo školního zařízení, jeţ byly stanoveny jako průměrné hodnoty pro celou 

republiku“. (9) 

Na základě schválení státního rozpočtu vypracuje Ministerstvo školství mládeţe a 

tělovýchovy rozpis  přímých vzdělávacích výdajů na jednotlivé kraje prostřednictvím 

republikových normativů. Republikové normativy podle školského zákona stanovuje 

Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy jako výši výdajů připadajících na 

vzdělávání a školské sluţby na jedno dítě, ţáka nebo studenta příslušné věkové 

kategorie v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání 

ve školách a školských zařízeních zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí na 

kalendářní rok. Výdaji se rozumí celková výše přímých neinvestičních výdajů 

poskytovaných ze státního rozpočtu. Normativ zahrnuje nejen výdaje na výuku, ale i 

další aktivity, které je třeba v rámci kraje zajistit, zájmové a další vzdělávání, 

stravování, ubytování, poradenské sluţby, vzdělávání dětí, ţáků a studentů aj. (11) 

Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy stanovuje pět základních  věkových skupin 

podle poskytovaného vzdělávání. Hlavním znakem zařazení do těchto skupin ovšem 

není věk dítěte, ţáka či studenta, ale skutečnost do kterého stupně vzdělávání se dítě, 

ţák či student řadí. 
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o dítě v předškolním vzdělávání (tzn. kategorie 3-5 let),  

o ţák plnící povinnou školní docházku (tzn. kategorie 6-14 let),  

o ţák v denní formě středního vzdělávání s výjimkou ţáka plnícího povinnou 

školní docházku; bez ţáků v denní formě nástavbového studia (tzn. kategorie 

15-18 let),  

o student v denní formě vyššího odborného vzdělávání (tzn. kategorie  

19-21 let), 

o počet lůţek v krajských zařízeních ústavní výchovy (KZÚV) pro děti a mládeţ 

(tzn. kategorie 3-18 let v KZÚV). (11) 

 

Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy je v úzkém kontaktu s Ústavem pro 

informace ve vzdělávání, který pro ministerstvo získává a kompletuje data od 

individuálních škol a ty pak řadí do věkových skupin, viz výše. Školy vyplňují k 30. 

září zahajovací výkaz, který posílají Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV). 

Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy sumarizuje tyto výstupy a zařadí příslušné 

výkony do výše uvedených pěti základních skupin. Tyto skupiny individuálně vynásobí 

republikovým normativem a vymezí tak normativní rozpis přímých výdajů na 

jednotlivý kraj. 

Krajský úřad s těmito daty přímo nepracuje, pouze se zajímá o celkové částky. Tyto 

částku následně úřad přepočítá a určí tak vlastní normativy, které následně přerozděluje 

školám a školským zařízením. 

 

Krajské normativy  

Krajské normativy, podle J. Pekové,  jsou „upravené republikové normativy, které        

co nejobjektivněji zohledňují podmínky jednotlivých škol a školských zařízení 

v příslušných krajích a jsou podrobněji členěné“. (9) 
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2.5.2. Soukromé školky 

Jan Svoboda se stal průkopníkem moderní předškolní výchovy v Čechách. V roce          

1832 zaloţil „vzornou opatrovnu“ v Praze na Hrádku. Toto zařízení navštěvovali děti ve 

věku tři aţ šest let, kde pomocí her, říkanek a zpěvu vštěpoval těmto dětem nenásilnou 

formou morální zásady a učil je základům čtení, psaní i němčiny. Vydal i několik 

vlivných publikací, mezi nejznámější patří např. Školka, Malý čtenář, Malý písař, Malý 

Čech  a Němec. 

Tyto školky bývají často zaměřené na určitý okruh aktivit. Můţeme narazit na školky 

cizojazyčné, školky pro vysoce schopné a talentované děti, školky pro pohybově nadané 

děti a další. 

Cizojazyčné školky - zajišťují kvalitní a specializované jazykové předškolní vzdělání. 

Veškerá komunikace s dětmi probíhá v cizím jazyce např. v anglickém, německém aj.         

cílem je navodit přirozené prostředí, které dítěti nebude cizí  a pomůţe odstranit 

případné bariéry, které dítě můţe pociťovat. Výhodou této školky je moţnost účasti dětí 

všech národností. 

Česko – cizojazyčné školky – v těchto zařízeních je hlavním mluvícím jazykem čeština, 

ale děti mají v programu zařazenou výuku anglického popřípadě jiného cizího jazyka. 

Firemní školky - představují zvláštní druh soukromých školek a zařízení, které zřizují 

zejména firmy pro děti svých zaměstnanců. Tento typ školek není podporován státem, 

coţ je jedna z nevýhod firemních školek a to  i přes to, ţe je na trhu velice oblíbená         

a ţádaná. 

2.5.3. Formy  mateřských škol 

Zaloţení mateřské školky můţeme dvěma způsoby. Jedna z moţností je zaloţit školku 

čistě soukromou a nebo státní, jejímţ zřizovatelem je obec či kraj.  

 

1. Mateřské školy zřízené státem, obcí, krajem, svazkem obcí (veřejné) dle zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

http://www.kindergarten.cz/cs/anglicke-skolky
http://www.kindergarten.cz/cs/firemni-skolky
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o Zřizovatel musí splňovat podmínky, které určuje školský zákon a následně 

podat ţádost o zařazení do školského rejstříku., Poskytnutí vzdělávacího 

programu určený zákonem, 

o Financování škol ze státního rozpočtu upravuje zákon č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, 

o Financování škol zřizovaných krajem nebo obcí upravuje zákon č. 561/2004 

Sb., školský zákon, 

o Kapitálové výdaje škol a školských zařízení a provozní výdaje, které nejsou 

přímými vzdělávacími výdaji, hradí jejich zřizovatelé 

o  Finanční prostředky na přímé vzdělávací výdaje hradí dané ministerstvo, 

MŠMT). Jedná se zejména o výdaje na platy a ostatní náklady vyplývající           

z pracovněprávních vztahů učitelů a ostatních pracovníků atd. 

o Krajský úřad přiděluje objem finančních prostředků (vypočtený 

vynásobením přepočteného normativu počtem dětí) školám a školským 

zařízením, které zřizuje. 

o Rodiče  přispívají finančními prostředky na stravování. 

o Školné se zde  pohybuje v intervalu 400 Kč – 1 000 Kč/měsíc.  

 

2. Mateřské školy soukromé - zřízené církevními právnickými osobami či jinými 

právnickými osobami, jejichţ předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo 

školských sluţeb podle školského zákona. Dotace církevním školám jsou 

poskytovány podle §7 odst.1 písm. c) zákon č. 218/2000 Sb. 

 

o Financování škol soukromých upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon §162 a podrobněji zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací 

soukromým školám, předškolním a školským zařízením, 

o Dotace ze státního rozpočtu dostávají soukromé školy z MŠMT 

prostřednictvím krajských úřadů. Poskytují se k financování neinvestičních 

výdajů. Výdaje na investice jsou pokrývány ze školného a z jiných 

soukromých zdrojů.(16) 
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3. Soukromá zařízení provozovaná v reţimu zákona č. 455/1991 Sb., o 

ţivnostenském podnikání.  

 

o Volba volné ţivnosti (děti starší tří let) nebo vázané ţivnosti (do tří let věku 

dítěte), 

o Příjmy za sluţbu jsou stanoveny na komerční bázi jejím poskytovatelem. 

o Tyto školky nemají nárok na ţádné dotace ani na příspěvky ministerstva. 

(15)  

 

2.5.4. Funkce mateřské školy 

Děti obvykle ve věku tří aţ šesti let navštěvují mateřskou školu, aby se naučily „jak se 

učit“ adekvátně komunikovat, hrát a interagovat se s jinými. Učitel poskytuje různé 

názorné materiály a připravuje aktivity pro podporu motivace dětí. 

Podpora studia cizího jazyka ve formě hry se slovíčky, podpora logického myšlení, a 

práce s počítače, podobně jako vztah k  hudbě, umění a akceptace společenské chování. 

Pro děti, které předtím strávily většinu času doma, můţe mateřská škola znamenat 

trénink, jak být bez strachu v nepřítomnosti rodičů. Mateřská škola téţ umoţňuje 

rodičům (zvláště matkám) vrátit se do zaměstnání. 

Po mateřské škole, v závislosti od země, děti pokračují další úrovní, která se obvykle 

nazývá první stupeň. 

Mateřská škola můţe být vyuţívána  půl dne (dopoledne nebo odpoledne) nebo můţe 

být vyuţívána od rána do večera (obvykle od 6 do 16:30). 

2.5.5. Výhody a nevýhody soukromých mateřských škol 

Ve fungování soukromé mateřské školky  převaţují dle mého názoru výhody. Jako 

jediný handicap můţeme spatřit vyšší částku za školné, které si nemůţe dovolit rozpočet 

kaţdé rodiny. Platí, ţe  za kvalitní sluţby, je třeba připlatit. Mezi elementární a 

nejdůleţitější výhody paří zejména: 
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o individuální přístup k dětem, z důvodu nízkého počtu dětí připadajícího         

na jednoho vychovatele, učitele, 

o široká a různorodá nabídka krouţků, 

o další řada aktivit mimo školku (poznávací výlety, exkurze, kulturní program,  

oslavy narozenin) 

o moţnost výuky cizího jazyka – anglického, německého aj. jazyka (v případě 

anglických školek probíhá komunikace pouze v angličtině), 

o vysoce kvalifikovaný a proškolený personál, 

o moţnost přijímání dětí niţšího věku, 

o provoz i o prázdninách, víkendech a na Silvestra, 

o dětem je zajištěna vyváţená a plnohodnotná strava, to musí být určitě i ve 

veřejné moţnost i individuálního menu pro děti trpící nějakou alergií. 

2.5.6. Moţnosti financování podnikatelského záměru 

 

Financování rozdělujeme na interní a externí zdroje. Interní zdroje  financování 

podnikatel nabývá z vlastní činnosti, jedná se zejména o samofinancování otevřené, 

samofinancování skryté, odpisy, rezervy a ostatní interní zdroje financování.  

 

Mezi externí zdroje financování patří zejména vklady vlastníků, dary, dotace a dluhové 

financování, kam se řadí, střednědobé a dlouhodobé fin. úvěry, emisní půjčky, exportní 

úvěry, krátkodobé formy dluhového zadluţení (obchodní úvěry, bankovní úvěry). Mezi 

specifické moţnosti financování patří leasing, faktoring, forfaiting a private equity. 

 

Podnikatelský záměr můţe být ohroţen nedostatečným zajištěním zdroje nebo zdrojů 

financování. Z podnikatelského záměru vyplývá, jaké zdroje bude podnik k financování 

vyuţívat. Dlouhodobý majetek by měl být vázán dlouhodobými zdroji, krátkodobě 

vázaný majetek, tzn. majetek určený k okamţité spotřebě, můţe být financovaný zdroji                  

s krátkodobou i dlouhodobou splatností. K financování podnikatelského záměru jsou 

nutné zejména dlouhodobé zdroje financování. V úvahu přichází vlastní zdroje, 

bankovní úvěr, leasing, venture capital, obchodní andělé, prvotní emise cenných papírů 

a dotace. (6) 



 34 

Rizikový kapitál (venture capital) 

Jedná se o pomoc malým a středním podnikům  ve formě poskytnutí finančních zdrojů 

ze soukromých sektorů. S penězi do podniku často vkládá čas, úsilí a třeba se i podílí na 

řízení podniku. Po určité době však tento rizikový kapitál z firmy odchází a je prodán. 

Cílem investora totiţ není dlouhodobě se podílet na řízení firmy, ale vydělat peníze.(10) 

Business angels 

V překladu znamená  - obchodní andělé. Do této skupiny se řadí zpravidla jednotlivci, 

podnikatelé, kteří mají velkou zásobu volného kapitálu, a chtějí se dále podílet na 

rozvoji a investování do inovativních projektů a společností. Tyto andělé přinášejí do 

podniku nejen své finance, ale i know how, zkušenosti a kontakty na nejrůznější osoby. 

Často se ve společnosti výrazně angaţují a mohou být přínosem pro daný podnik. 

Konečným cílem je však společnost v dohledné době prodat a celkově na jejím růstu 

vydělat.(10) 

 

Bankovní úvěr 

Všeobecně lze bankovní úvěr definovat jako zapůjčení finančních prostředků bankou a 

s nimi spojeného práva s těmito prostředky disponovat. Za tyto půjčené peněţní 

prostředky získá banka úrok, který je finanční odměnou za zapůjčení těchto prostředků. 

Úvěrový dluţník musí vrátit zapůjčenou sumu, tzv. jistinu, a současně zaplatí i 

stanovený úrok, který je pro dluţníka vzniklým nákladem za zapůjčené finanční 

prostředky . (8) 

 

Leasing  

„Leasing představuje třístranný právní vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem                       

a nájemcem, při kterém pronajímatel kupuje od dodavatele majetek a poskytuje jej              

za úplatu do uţívání nájemci. Z finančního hlediska leasing povaţujeme za alternativní 

formu financování dlouhodobých potřeb podniku.“(10) 

 

„Podle druhu pronajímaného předmětu se rozlišuje leasing movitých a nemovitých věcí. 

Podle délky pronájmu, převodu vlastnického práva k pronajímanému majetku na konci 

http://www.usporim.cz/eu-chce-chranit-obcany-v-bankovnictvi-investovani-pojisteni-626.html
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leasingu a účelem , kterému slouţí rozlišujeme provozní (operativní) leasing a finanční 

(kapitálový) leasing, který můţe být přímý, nepřímý a zpětný.“ (10) 

 

Forfaiting 

Forfaiting se svou povahou podobá hodně faktoringu. Jedná se o odkup pohledávek  a to 

zejména střednědobých a dlouhodobých vzniklých při vývozu resp. dovozu na úvěr.  

(10) 

 

Faktoring 

Základní myšlenka faktoringu spočívá postupování krátkodobých pohledávek (těmi se 

rozumí pohledávky se splatnosti do 90 dní) třetí osobě, tzv. faktoru. Faktorem je 

nejčastěji banka, nebo její dceřiná společnost.(10) 

 

Private equity  

je alternativním zdrojem financování inovativních projektů a podniků s potenciálem 

rychlého trţního růstu. Pojem private equity v překladu znamená soukromý kapitál. 

Tyto prostředky jsou vyuţívány pro střednědobé aţ dlouhodobé financování za účelem 

získání podílu na základním kapitálu podniků, jejichţ akcie nejsou obchodovány na 

burze.(10) 
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3. Analýza současné situace 

V této diplomové práci jsem se zaměřila na podnikatelský záměr v oboru školství, a to 

konkrétně na zaloţení soukromé mateřské školy Lupínek. Navrhnu moţné způsoby 

financování s následným výběrem nejefektivnější varianty financování. V následujících 

kapitolách se budu zaměřovat na interní a externí prostředí firmy a ostatními faktory 

působící na tento druh podnikání. Nejprve se, ale zaměřím na problematiku zařazení 

dětí do mateřské školy a aktuální stav naplněnosti zařízení v kraji Vysočina. 

 

3.1. Problematika zařazení dětí do mateřské školy 

 

Tato problematika trápí většinu domácností, kde vystupují malé děti předškolního věku. 

Hledání volného místa v mateřských školách pro jejich ratolesti je a v poslední době 

také bylo téměř beznadějné.  

V posledních letech se na trhu objevil problém, který byl vyvolán úbytkem narozených 

dětí na konci 90. let minulého století a naopak velkým „babyboomem“ na začátku             

21. století, coţ dokládá demografický vývoj, kterým se zabývám  v následné 

podkapitole. V současné době se na trhu objevuje nedostatek míst v mateřských 

školkách po celé České republice. V předchozích letech byly mateřské i základní školy 

rušeny z důvodu jejich nevyuţité kapacity, ovšem při zvýšení počtu narozených dětí jiţ 

nebyly znovu otevřeny. Nastal tak velký přetlak, který vyvolal  v problémy s volnými 

místy ve školkách, to způsobilo odmítání dětí niţšího věku a přeplněnost jednotlivých 

tříd v předškolních zařízení.  

 

3.2. Demografický vývoj v Kraji Vysočina 

 

Jak uţ jsem naznačila v předchozí podkapitole je demografický vývoj jedním                     

z významných faktorů, který ovlivňují vývoj v oblasti vzdělávání. Pro snadnější 

orientaci se zabývám pouze Krajem Vysočina.  
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Graf 1: Počet narozených dětí v Kraji Vysočina 

 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Dle statistických výkazů k 30. 9. 2011 existovalo v Kraji Vysočina 349 mateřských 

škol, z nich bylo 123 samostatných subjektů, 155 působilo jako součást základních škol 

a zbývající jsou místa poskytovaného vzdělávání a školských sluţeb. V tomto počtu je 

zahrnuta 1 speciální mateřská škola a není zahrnuta speciální mateřská škola při 

zdravotnickém zařízení. 

V mateřských školách (dále jen „MŠ“) bylo 738 tříd s 17 001 dětmi, coţ odpovídá              

v průměru 48,7 dětí na školu a průměrně 23 dětem na třídu. (10) 

 

Věková struktura dětí: 

 

do 3 let (nar. 1. září 2008 a později) 1 769 dětí, 

3leté (nar. 1. září 2007–31. srpna 2008) 4 465 dětí, 

4leté (nar. 1. září 2006–31. srpna 2007) 4 911 dětí, 

5leté (nar. 1. září 2005–31. srpna 2006) 4 885 dětí, 

starších (nar. 31. srpna 2005 a dříve) 971 dětí. (10) 

 
 

Věkové sloţení ve školním roce 2011/2012 počet dětí 
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Graf 2: Věkové sloţení dětí ve školním roce 2011/2012 
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Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina 

 
 

V roce 1996 klesl počet narozených v Kraji Vysočina pod hranici 5 000 dětí. Minimum 

bylo zaznamenáno v roce 2001 (4 568), historické maximum pak v roce 1975 (9 513).         

V roce 2007 (5 373 ţivě narozených) byl počet narozených dětí nejvyšší od roku 1994. 

(10) 

 
Přehled počtu mateřských škol v kraji Vysočina 

Tabulka 1: Přehled počtu mateřských škol v kraji Vysočina 

 
Zdroj: Český statistický úřad 

3.3. SWOT analýza mateřské školy Lupínek 

 

Aby firma dosáhla svých stanovených cílů a udrţela se v popředí na trhu oproti 

ostatním konkurenčním podnikům, musí zjistit, jaké faktory jí ovlivňují, a to jak uvnitř 

firmy tak i v okolí podniku. 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

4 808 4 809 4 826 4 880

12 698 13 035 13 452 13 988

12 042 12 378 12 789 13 317

291 194 301 620 314 008 328 612

283 951 294 266 306 489 320 931

22 740 23 568 24 584 25 737

22 713 23 533 24 542 25 671

Školní rok

Mateřské školy počet zařízení

počet všech tříd

počet běžných tříd

počet dětí

počet dětí v běžných třídách

přepočtený počet učitelů

z toho ženy
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Tabulka 2: SWOT analýza MŠ Lupínek 

V
n
it

řn
í 

p
ro

st
ře

d
í 

Silné stránky Slabé stránky 

 

o Zvyšování úrovně sluţeb  

 

o Dlouhodobá činnost podniku na trhu 

 

o Zkušenosti v oboru  

 

o Není omezena doba příchodu do určité 

doby 

 

o Začlenění rodičů do provozu školky  

 

o Odborné školení  

 

o Odborné vzdělání vychovatelky a 

majitelky 

  

o Hlídání dětí různých věkových kategorií 

  

o Osobní, individuální a přátelský přístup 

personálu 

 

 

o Absence nabídky dopravy 

dětí do školky a ze školky  

 

o Vyšší finanční spoluúčast 

neţ u státních školek  

 

o Významná konkurence 

v oboru  

 

o Propagace a reklama  

 

V
n
ěj

ší
 p

ro
st

ře
d
í 

Příležitosti Hrozby 

 

o Novela zákona  

 

o Snaha plnit přání zákazníka  

 

o Přizpůsobení se individuálním  potřebám 

dítěte 

 

o Nové metody výchovy 

 

 

o Cenový konkurenční boj  

 

o Růst nákladů  

 

o Špatná finanční situace 

rodičů  

 

o Změna legislativy  

 

Zdroj: Vypracováno autorem 
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3.3.1. Silné stránky podniku 

 

o Osobní, individuální a přátelský přístup personálu – MŠ je tu pro rodiče           

a jejich děti, coţ znamená, ţe se snaţí vyjít co nejvíce vstříc a splnit veškeré 

poţadavky rodičů. 

o Hlídání dětí různých věkových kategorií – na základě vázané ţivnosti můţe 

majitelka pečovat i o děti mladší tří let. 

o Odborné vzdělání vychovatelky a majitelky – výhoda pedagogického 

vzdělání majitelky a zaměstnance, není povinnost u vázané ţivnosti. 

o Odborné školení – majitelka i vychovatelka absolvovaly  odborné školení           

a semináře k výchově a hlídání dětí. Nebrání se tak novým metodám výuky. 

o Začlenění rodičů do provozu školky – pořádání různých kulturních akcí, 

narozeninové oslavy s účastí rodičů, dny v přírodě atd. 

o Není omezena doba příchodu do určité doby- rodiče nejsou striktně omezeny 

časem. 

o Dlouhodobá činnost podniku na trhu, tzn. zkušenosti v oboru – majitelka má 

zkušenost s vedením tohoto zařízení na základě vlastní praxe. 

o Zvyšování úrovně sluţeb – MŠ Lupínek se prezentuje několika činnostmi          

a kurzy jako např. jazykové, výtvarné, umělecké, kuchařské, ekologické 

kurzy  a jiné další. 

3.3.2. Slabé stránky podniku 

 

o Absence nabídky dopravy dětí do školky a ze školky - majitelka tuto sluţbu 

neposkytuje z důvodu chybějícího personálu pro tuto činnost. 

o Vyšší finanční spoluúčast neţ u státních školek – jelikoţ se jedná o 

soukromou školku, která si veškerý provoz hradí ze svého rozpočtu, cena je 

podstatně vyšší.  

o Významná konkurence v oboru – největší konkurence jsou státní mateřské 

školy zapsané ve školském rejstříku¸ jejich školné je daleko niţší. 

o Propagace a reklama. 



 41 

3.3.3. Příleţitosti 

 

o Novela zákona – děti různého věku mohou navštěvovat mateřskou školku, 

bez ohledu na rodičovský příspěvek. 

o Snaha plnit přání zákazníka – individuální přístup, moţnost domluvy a snaha 

pomoci je naše příleţitost jak se dostat do podvědomí klienta. 

o Nové metody výchovy – majitelka se těmto inovacím nebrání, naopak je 

nakloněna k novým metodám. Dnešní děti, jak je všeobecně známo jsou 

často aktivnější, duševně i rozumově vyzrálejší a to  si o  odlišnější přístup 

samo říká.  

 

3.3.4. Hrozby 

 

o Cenový konkurenční boj – MŠ zapsané  ve školském rejstříku pro nás nejsou 

velkými konkurenty, protoţe ty tu byly a budou, také patří mezi nejţádanější 

z hlediska finanční dostupnosti pro rodiče. Naší hrozbou jsou soukromé 

mateřské školky, které poskytují sluţbu finančně zajímavější, ovšem zde uţ 

hrozí riziko kvality výchovy a hlídání dětí, coţ si rodiče nemusí uvědomit         

a z hlediska špatné finanční situace zvolí konkurenční zařízení. 

o Růst nákladů – zvýšení nákladů na provoz způsobí zvýšení cen našich 

sluţeb, coţ můţe vést k tomu, ţe nebudeme pro rodiče finančně dostupný. 

o Špatná finanční situace rodičů – je to jedna z největších hrozeb pro naše 

podnikání, bohuţel finanční situace většiny rodin není taková jakou by 

chtěly, coţ můţe vést k zamítnutí varianty výběru umístění dítěte do 

soukromá mateřská školka.  

o Změna legislativy – odebrání rodičovského příspěvku.  
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3.4. SLEPT analýza 

 

Tato vnější analýza je prostředkem pro analýzu změn okolí. Jejím vytvořením 

pomůţeme vyhodnotit případné dopady jednotlivých změn na podnikání. Protoţe 

Mateřská škola Lupínek  se zabývá hlídáním dětí, je stěţejní sociální  a legislativní 

faktor. 

 

3.4.1. Sociální hledisko 

 

Ţivotní úroveň lidí je jednou z nejdůleţitějších faktorů pro existenci soukromé mateřské 

školky a podobné zařízení z důvodu finanční nedostupnosti pro rodiče. Je všeobecně 

známo, ţe rozdíl mezi státní MŠ a soukromou je markantní právě díky ceně za 

poskytnuté hlídací sluţby. Z toho plyne jediné, čím je horší ţivotní úroveň rodin, tím 

více se sniţuje zájem o soukromé zařízení poskytující sluţby na hlídání a výchovu dětí. 

Tato sluţba se pro ně stává nadstandardem. V takových případech  jsou rodiče nuceni 

hledávat jiný způsob hlídání, obrací se na pomoc v rodině, u známých aj. Ţivotní úroveň 

také úzce souvisí se zaměstnaností, respektive s nezaměstnaností. Kaţdý se 

zaměstnaných v jedné domácnosti pociťuje i jednoho nezaměstnaného, který můţe 

ovlivnit celý chod domácnosti.  Toto je situace, která se firmy dotýká nejvíc, v dnešní 

době kdy je situace na trhu práce nejistá.  

 

3.4.2. Legislativní  politický faktor 

 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře je nakloněn podnikatelskému záměru, 

kdy dítě které dovršilo 2 roky věku, není nijak omezeno v pouţívání zařízení. Umoţňuje 

tak lépe sladit práci s rodinným ţivotem, protoţe rodiče by dostávali příspěvek, kterým 

by pokryli alespoň částečně náklady na mateřskou školu nebo osobní hlídání dítěte a 

zároveň by mohli pracovat a získat tak další finanční prostředky.  
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3.5. Porterův model 

 

Základní konkurenční síly: 

1. konkurence 

2. dodavatelé 

3. odběratelé 

4. nově vstupující konkurence 

5. substituty 

 

3.5.1. Smluvní síla kupujících 

 

V našem případě jsou zákazníci rodiče, kteří mají moţnost výběru zařízení na hlídání         

a výchovu jejich dětí. Důleţitou roli zde hraje cena, kvalita sluţeb, lokalita, dobrá 

pověst, spolehlivost, osobní a v častém případě i individuální přístup aj. aspekty. Jelikoţ 

je kapacita těchto zařízení plná a volných míst je nedostatek, je zde malá 

pravděpodobnost přechodu ke konkurenci.  

 

3.5.2.  Hrozba substitutů 

 

V této oblasti můţeme nazvat hlavními substituty MŠ zapsané ve školském rejstříku, 

které jsou mnohem více poptávané a to z důvodu finanční dostupnosti pro rodiče, dále 

sem patří prarodiče, známí nebo ostatní členové rodiny, kteří jsou díky rodinnému 

zázemí a finanční nenáročnosti stále oblíbenou variantou hlídání dětí. Tato skupina lidí 

ovšem není tak často vyuţívaná z důvodu produktivního věku prarodičů. Z toho důvodu 

je hrozba substitutů velmi malá. 

 

3.5.3. Smluvní síla dodavatelů 

 

V tomto odvětví bych ráda zmínila ceny dováţených jídel. Vzhledem k narůstajícím 

poţadavkům a ke splňování určitých norem, můţe dojít k navýšení ceny za obědy         

a svačinky pro děti. 
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3.5.4. Konkurenční prostředí 

 

V tomto odvětví působí velké mnoţství těchto zařízení jako jsou např.  kluby a agentury 

na hlídání dětí, mateřské školky zapsané ve školském rejstříku, mateřské školky, které 

podnikají na základě ţivnostenského listu aj. Avšak na základě poskytnutých informací 

a průzkumu je zde stále hodně dětí, kteří se do těchto zařízení z kapacitních důvodů 

nedostanou. Zájem o tyto zařízení ze strany rodičů stále stoupá a tyto sluţby jsou velmi 

vyhledávány, tudíţ i přes velkou konkurenci, která na trhu není rivalita aţ tak velká.  

 

3.6. Marketingový plán 

 

Členění pomocí marketingového mixu. 

 

o Produkt 

 

Majitelka na trh podniku vstupuje zcela nově se sluţbou na hlídání a výchovu dětí 

předškolního věku. Tato sluţba je dále rozšířena o doplňkové sluţby, jako je tvoření 

v dílničkách, učení se základům cizích jazyků aj.  

 

o Cena 

 

Majitelka má sjednanou cenu  4 000 Kč na jedno dítě za umístění dítěte po dobu 

jednoho  měsíce. V této ceně je zahrnuto stravné, které se skládá z hlavního oběda a 

dvou svačinek, dále cena zahrnuje účast dítěte v nabízených krouţcích a dílnách. Cena 

je stanovená na základě nákladů a je na podobné úrovni jako konkurence. 

 

o Propagace 

 

Zvolená forma propagace je reklama v místním rádiu, kde hlavní znělka poběţí              

3 x do dvou hodin od 6:00 – 8:00, coţ je ideální čas pro naši cílovou skupinu. Právě 

v tento čas rodiče dětí jezdí do práce. Reklama se také bude nacházet na internetu,             

a na jiných veřejných místech ve formě letáků.  

 

o Distribuce 
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Sluţby na hlídání a výchovu dětí bude poskytováno na provozovně soukromé mateřské 

školy Lupínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

4. Vlastní návrhy řešení 

Tato část mé diplomové práce je zaměřena především na konkrétní podnikatelský záměr 

od jeho vzniku aţ po otevření soukromé mateřské školky. Je zde sestaven plán výdajů, 

příjmů, výsledek hospodaření a cash flow. Dále je zde podrobně popsána a vypočítána 

ekonomická efektivnost tohoto záměru a zhodnocení, zda-li je podnik na trhu 

realizovatelný.  

4.1. Mateřská škola Lupínek 

 

Na obrázcích se nachází prostředí, kde se bude soukromá školka nacházet, a jak bude 

vybavena.   

Obrázek 2: Mateřská škola Lupínek 

 

Zdroj: www.solnice.cz/?q=node/78 
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Obrázek 3: Interiér Mateřské školy Lupínek 

 

Zdroj: www.praha.eu/jnp/cz/home/metske_casti/praha_6/MS_parlerova_rekonstrukce.html 

 

4.1.1. Obecné informace 

Mateřská škola Lupínek, bude nově zaloţená soukromá školka na hlídání dětí v centru 

Jihlavy, která čerpá z několikaletých zkušeností s prací s dětmi, jak u nás tak v 

zahraničí. V posledních letech je nejčastější obavou maminek a tatínků, aby mohlo 

jejich dítě chodit do školky a oni se mohli věnovat svému zaměstnání, ale i to je 

v dnešní době problém. Počet dětí přibývá, ale míst ve školkách však nikoliv. Také 

sladění profesního  a rodinného ţivota je nevyhnutelnou kaţdodenní realitou pracujících 

rodičů. Toto zařízení připravuje děti nejen na pravidelnou docházku, pobyt v kolektivu, 

vštěpování základních znalostí a dovedností dětem, ale poskytne také čas rodičům              

na vyřizování jejich osobních nebo pracovních záleţitostí. 

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/metske_casti/praha_6/MS_parlerova_rekonstrukce.html
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Cílové skupiny: 

o Rodiče vracející se po mateřské dovolené do zaměstnání, kteří potřebují 

zkoordinovat rodinný a pracovní ţivot. 

o Dále do této skupiny přísluší rodiče, kteří se teprve chystají nastoupit do 

zaměstnání a potřebují nějaký čas na přípravu a změnu, která je čeká. 

o Třetí skupiny tvoří rodiče, kteří na základě vlastních individuálních 

rozhodnutí se rozhodnout o vyuţívání těchto zařízení. 

Mateřská škola se nachází v přízemní budově, má dostatečně velké prostory               

cca 230 m
2
 a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje různorodým činnostem dětí. 

Prostory zahrnují vstupní halu, šatnu dětí, koupelny a WC, místnost na spaní, funkční 

kuchyňka + přípravna jídel, kancelář, sklad slouţící jako úloţný prostor na zahradní 

hračky. Dětský nábytek, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení 

pro odpočinek dětí (lůţka) odpovídají počtu dětí. Jedná se o zdravotně nezávadný, 

bezpečný materiál s estetickým vzhledem.  

Vybavení školky (hračky, pomůcky, náčiní) odpovídá počtu dětí a je průběţně 

obnovované a doplňované. Na budovu mateřské školy navazuje bezprostředně                 

i zahrada. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby umoţňovaly dětem rozmanité pohybové 

a ostatní aktivity, děti tak mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale                  

i v interiéru mateřské školy. Všechny vnitřní  venkovní prostory splňují bezpečnostní                  

i hygienické předpisy. 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyváţená strava dle příslušných předpisů, je 

zachovaná vhodná skladba jídelníčků, dodrţovány technologie přípravy pokrmů                         

a nápojů. Děti mají  v průběhu celého dne je zajištěn dostatečný pitný reţim.   

V denním programu jsou respektovány nejen individuální potřeby aktivity, ale i spánku 

a odpočinku jednotlivých dětí. Je zde moţný adaptační reţim, který je  nabízen nově 

příchozím dětem. Návrh denního programu viz níţe je sestaven dle norem                             

a absolvovaných školení, je zaměřen velmi rozmanitě, aby byly uspokojeny poţadavky 

nejen dětí, ale i rodičů. Tento program se v průběhu roku mění a je přizpůsobován 

počasí, tradicím, zvyklostem, náladě, aj. moţnostem. 
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Návrh denního  reţimu 

Tabulka 3: Návrh denního reţimu 

 

7.00 – 8.00 

 

Příchod většiny dětí do školky, volná zábava, hraní. 

 

 

8.00 – 9.15 

 

Řízená činnost s dětmi jako je cvičení, malování, barvy, 

čísla, pohádky aj. 

 

9.15 – 9.45 

 

Hygiena, svačinka, hygiena. 

 

9.45 – 10.15 

 

Řízená činnost dle denního programu, jako např. opičí dráha, 

nácvik divadla, výroba tiskátek z brambor a následné 

obtiskování, ukazovací básničky, jednoduché vaření dále i 

vzdělávací programy pro děti jako je např. vystřihování, 

malování dle předlohy, povídání si o základních povoláních 

(co děla hasič, lékař, kuchař aj.)V případě hezkého počasí, 

vyuţití venkovního hřiště, kde probíhá stavění hradů z písku, 

prolézačky, skluzavky aj. 

 

10.15 – 11.30 

 

Vycházka 
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11.30 – 12.15 

 

Hygiena, oběd, hygiena 

 

12.15 – 13.45 

 

Spánek a odpočinek, pro pedagoga čas na úklid nádobí, 

úklid kuchyně, příprava na polední svačinky, příprava a 

úprava pomůcek pro další hraní jako např. řezat pastelky, 

smazat tabule aj. 

 

13.45 – 14.30 

 

Hygiena, svačinka, hygiena 

 

14.30 – 16.30 

 

Volná hra, vydávání dětí rodičům. 

 

Zdroj: Vypracováno autorem 

Denní program se různě obměňuje, zpestřuje a přizpůsobuje věku dítěte. Pomocí 

různých širokospektrálních her a zábav jsou dítěti nenásilnou formou vštěpovány i další 

dovednosti, postoje a základy slušného chování.  

Dílčí poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje: 

- Dbát o pořádek a čistotu, 

- vnímat  určitý řád,  

- pohybovat se ve skupině dětí a začleňovat se, spolupracovat, 

- zvládnout základní obsluhu a pracovní úkony, 
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- zdravit známé, rozloučit se, poděkovat, poprosit aj., 

- domluvit se pomocí slov a jednoduchých vět, 

- odloučit se na určitý čas od rodičů a učit se samostatnosti aj. 

 

4.1.2. Výběr formy podnikání 

 

Formu podnikání jsem zvolila OSVČ, z finančních důvodů. Při zahájení podnikání není 

potřeba tak velké mnoţství finančních prostředků jako je tomu u ostatních forem. 

K tomuto podnikání je třeba ţivnostenský list, který vydává Ţivnostenský úřad              

do 15 dnů od jeho zaţádání. 

 

Při výběru druhu ţivnosti jsem zvaţovala dva typy ţivnosti, a to volnou nebo vázanou. 

Volná ţivnost je omezená hranicí od 3 let věku dítěte, naopak vázaná nemá ţádné 

omezení, je pouze na zřizovateli, jakou věkovou hranici si určí.  

 

Podmínky ţivnosti 

V případě vázané ţivnosti je potřeba splňovat všeobecné podmínky, ale také odbornou 

způsobilost. Mezi všeobecné podmínky patří : 

 

o 18 let 

o Právní způsobilost 

o Trestní bezúhonnost 

 

Odborná způsobilost ve formě vzdělání : 

 

o všeobecné sestry 

o sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních sluţbách 

podle zákona o sociálních sluţbách (15) 

 

Pokud takovéto vzdělání podnikatelka nemá, můţe vyuţít institut odpovědného 

zástupce.  
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4.1.3. Zaměření činností 

 

Název společnosti:   Mateřská škola Lupínek 

 

Provozovna:    Hradební 25, Jihlava 

 

Jméno podnikatelky:   Veronika Berková 

 

Předmět podnikání:   Poskytování sluţeb v oblasti péče a výchovy dětí  

 

Odpovědná vedoucí:   Veronika Berková  

 

Druh ţivnosti:    Vázaná 

   

Hygienické normy 

Aby bylo moţné poskytovat péči o děti na základě ţivnosti musí zařízení splňovat 

poţadavky které upravuje vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických poţadavcích               

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

a mladistvých. Tímto zákonem se řeší především uspořádání staveb, vybavení 

nábytkem, úklid, voda apod. 

 

4.1.4. Organizační struktura 

Obrázek 4: Organizační struktura MŠ 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

 

Majitelka 

  

 

 

Pedagog 

 

 

Uklízečka 

 

 

Účetní 
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Majitelkou MŠ Lupínek je jiţ zmiňovaná Veronika Berková, která je zároveň 

pedagogem. Dohlíţí nejen na chod celé organizace – především se podílí na hlídání              

a výchově dětí, zajišťuje objednávky potřebného materiálu na provoz, dohlíţí na 

finanční chod podniku a řeší moţnosti zvýšení celkové úrovně MŠ. 

Dále zde pracuje pedagog Bc. Martina Chvátalová, která má nejen potřebné kvalifikační 

vzdělání, ale také praxi v oboru. Pracuje na plný úvazek. Hlavní náplní práce je hlídání 

a výchova dětí.  

Dalším článkem organizační skupiny je uklízečka, která je zaměstnaná na Dohodu o 

provedení práce, 25 hod měsíčně. Dochází kaţdý den. Jedná se o paní v důchodu. 

Posledním článkem organizační struktury je účetní Lenka Zimolínková, která je 

zaměstnaná taktéţ na Dohodu o provedení práce. 

   

4.2. Investiční náklady na realizaci projektu 

 

V této kapitole vyčíslím veškeré náklady spojené s realizací projektu. Jedná                         

se o náklady spojené např. nájmem, spotřebu, modernizace apod. 

 

Tabulka 4: Investiční náklady 

Název Částka v Kč 

Podlahové krytiny 120 000 Kč 

Interiérové vybavení 350 000 Kč 

Ostatní vybavení 50 000 Kč 

Řemeslné práce 60 000 Kč 

Ostatní náklady 50 000 Kč 

  

Celkem 630 000 Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Majitelka  Bc. Veronika Berková potřebuje k realizaci projektu prostorové uzpůsobení 

dětem předškolního věku. Prostor je nejprve potřeba upravit povrchově, tzn. podlahová 

krytina. Na základě doporučení a konzultace s odborníkem, zvolila variantu PVC 
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krytiny, společně s koberci. Částka byla vyčíslena v hodnotě 120 000 Kč, kde je 

zahrnutý nejen materiál, ale i potřebné práce.  

 

Další nezbytnou součástí patří zajisté vybavení interiéru, tato poloţka je finančně 

nejnákladnější. Jedná se o pořízení veškerého nábytku, jako např. kuchyňka + jídelní 

kout, postýlky, poličky, šatny, koupelny, záchody. Cenová nabídka v této oblasti             

je 350 000 Kč.  

 

Řemeslné práce tvoří důleţitou součást nákladů podnikatelského záměru. Jejich výše 

dosahuje 60 000 Kč a patří sem malířské a natěračské práce, montáţ a ostatní doplňkové 

práce.  

 

Poslední poloţku tvoří ostatní náklady, do které patří náklady typu (reklama, propagace, 

doprava, poplatky, pojištění, administrativní poplatky související s podnikáním,             

např. ţivnostenský list). Částka je vyčíslena ve výši 50 000 Kč. 

 

Celkové náklady spojené s realizací projektu činí 630 000 Kč. Náklady byly vyčísleny 

společností Kutil, s.r.o.,  na kterou jsme se obrátili, na základě doporučení, jejíţ hlavní 

činností je rekonstrukce a modernizace objektů.  

 

4.3. Moţnosti financování 

 

Majitelka MŠ, nemá dostatek disponibilních peněţních prostředků na financování 

projektu, a proto zvaţuje moţné varianty financování podnikatelského záměru. 

Předpokládá, ţe její záměr bude úspěšný a investice, které jsou potřeba vloţit                   

do podnikání budou návratné. Zvaţuje formy externích zdrojů financování:  

 

- Investiční úvěr 

- Dodavatelský úvěr 
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4.3.1. Bankovní úvěr 

Majitelka zvaţuje v první variantě financování prostřednictvím investičního úvěru. Na 

základě získaných podkladů od jednotlivých bank, vybrala dvě bankovní instituce, které 

vyhodnotila jako nejvíce přijatelné. Jedná se o Volksbank a ČSOB. 

 

Banka - Volksbank 

Tato banka nabízí investiční úvěr pro podnikatele s těmito podmínky: 

 

 Zajištění úvěru, stanoveno individuálně a po vzájemné dohodě 

s bankovním poradcem, zvolená forma zajištění ručitel,  

 jedná se úvěr střednědobý, s neměnnými anuitními splátkami, 

 podíl vlastních zdrojů min. 25 % z celkové investice. 

 

Majitelka ţádá o úvěr ve výši 470 000 Kč. Výše vlastních zdrojů je 160 000 Kč, čímţ     

je splněna podmínka podílu vlastních zdrojů 25 %. Další z podmínek je ručení třetí 

osobou, kterou bude David Svojsa. Výše úrokové sazby je 9,5% p.a. v délce 3 let.              

To znamená 12 splátek  s čtvrtletní anuitou ve výši 45 472,87 Kč.  

Tabulka 5: Splátkový kalendář - Volksbank 

Rok čtvrtletí Splátka (CZK) Úrok (CZK) Úmor (CZK) Úvěr (CZK) 

1 1 45 472,87 11 162,50 34 310,37 435 689,63 

1 2 45 472,87 10 347,63 35 125,24 400 564,40 

1 3 45 472,87 9 513,40 35 959,46 364 604,94 

1 4 45 472,87 8 659,37 36 813,50 327 791,44 

2 5 45 472,87 7 785,05 37 687,82 290 103,62 

2 6 45 472,87 6 889,96 38 582,90 251 520,71 

2 7 45 472,87 5 973,62 39 499,25 212 021,47 

2 8 45 472,87 5 035,51 40 437,36 171 584,11 
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3 9 45 472,87 4 075,12 41 397,74 130 186,37 

3 10 45 472,87 3 091,93 42 380,94 87 805,43 

3 11 45 472,87 2 085,38 43 387,49 44 417,94 

3 12 45 472,87 1 054,93 44 417,94 -0,00 

Zdroj: Vypracováno autorem 

Tabulka 6: Souhrnná tabulka Volksbank 

Pravidelná 

splátka: 
45 472,87 CZK Pravidelná splátka úvěru 

Celkově 

splacené: 
545 674,39 CZK Celková suma peněz na splacení úvěru 

Zaplacené 

úroky: 
75 674,39 CZK Suma zaplacených úroků 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Při výběru této varianty majitelka zaplatí celkem částku 545 647,39 Kč. Znamená to, ţe 

na úrocích  zaplatí částku 75 674,39 Kč.  

 

(zdroj: Volksbank) 

 

Banka - ČSOB 

Tato banka nabízí investiční úvěr pro podnikatele s těmito podmínky: 

 

o Jelikoţ majitelka je dlouhodobou klientkou této banky, získává nabídku 

lepších podmínek, v podobě niţší úrokové sazby, 

o zajištění úvěru, stanoveno individuálně a po vzájemné dohodě 

s bankovním poradcem, zvolená forma zajištění ručitel, 

o jedná se úvěr střednědobý, s neměnnými anuitními splátkami, 

o podíl vlastních zdrojů min. 20 % z celkové investice. 

 

Majitelka ţádá o úvěr ve výši 470 000 Kč. Výše vlastních zdrojů je 160 000 Kč, čímţ je 

splněna podmínka podílu vlastních zdrojů 20 %. Další z podmínek je ručení třetí 
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osobou, kterou bude stejná osoba jako v prvním případě - David Svojsa. Výše úrokové 

sazby je 9 % p.a. v délce 3 let. To znamená 12 splátek  s čtvrtletní anuitou ve výši 

45 128,18 Kč.  

Tabulka 7: Splátkový kalendář - ČSOB  

Rok Měsíc Splátka (CZK) Úrok (CZK) Úmor (CZK) Úvěr (CZK) 

1 1 45 128,18 10 575,00 34 553,18 435 446,82 

1 2 45 128,18 9 797,55 35 330,63 400 116,20 

1 3 45 128,18 9 002,61 36 125,56 363 990,63 

1 4 45 128,18 8 189,79 36 938,39 327 052,24 

2 5 45 128,18 7 358,68 37 769,50 289 282,74 

2 6 45 128,18 6 508,86 38 619,32 250 663,42 

2 7 45 128,18 5 639,93 39 488,25 211 175,17 

2 8 45 128,18 4 751,44 40 376,74 170 798,43 

3 9 45 128,18 3 842,96 41 285,21 129 513,22 

3 10 45 128,18 2 914,05 42 214,13 87 299,09 

3 11 45 128,18 1 964,23 43 163,95 44 135,14 

3 12 45 128,18 993,04 44 135,14 -0,00 

Zdroj: Vypracováno autorem 

Tabulka 8: Souhrnná tabulka ČSOB 

Pravidelná 

splátka: 
45 128,18 CZK Pravidelná splátka úvěru 

Celkově 

splacené: 
541 538,14 CZK Celková suma peněz na splacení úvěru 

Zaplacené 

úroky: 
71 538,14 CZK Suma zaplacených úroků 

Zdroj: Vypracováno autorem 
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Při výběru druhé varianty majitelka zaplatí celkem částku 541 538,14 Kč. To znamená, 

ţe na úrocích  zaplatí částku 71 538,14 Kč.  

 

Na základě získaných informací se majitelka organizace přiklání k moţnosti  čerpání 

úvěru  u ČSOB, protoţe rozdíl dvou stanovených investičních úvěru bank je 4 136,25 

Kč. Toto rozhodnutí podpořila i výhodnější nabídka vedení účtu a dlouholetá zkušenost 

s bankou ČSOB. 

 

4.3.2. Dodavatelský úvěr 

Dalším zdrojem externího financování je jiţ zmíněný dodavatelský úvěr. Tento úvěr je 

poskytnut dodavatelem a spočívá v principu odloţení platby za přijaté zboţí. Naším 

dodavatelem je společnost Kutil s.r.o., která má na starosti realizaci projektu v cílové 

hodnotě 630 000 Kč. Tato společnost nabídla majitelce vyuţití dodavatelského úvěru  

na základě dobrých dodavatelsko-odběratelských vztahů a případné pokračující budoucí 

spolupráce.  

 

Dodavatelský úvěr je úročený sazbou 7% p.a. na dobu 2 let, při měsíčních splátkách, 

kde splácení by bylo odloţeno na začátek následujícího roku. Dodavatelský úvěr by byl 

ve výši 500 000 Kč a je kryt směnkou.  

Tabulka 9: Splátkový kalendář - Dodavatelský úvěr 

Rok Měsíc Splátka (CZK) Úrok (CZK) Úmor (CZK) Úvěr (CZK) 

1 1 22 386,29 2 916,67 19 469,62 480 530,38 

1 2 22 386,29 2 803,09 19 583,20 460 947,18 

1 3 22 386,29 2 688,86 19 697,43 441 249,75 

1 4 22 386,29 2 573,96 19 812,33 421 437,42 

1 5 22 386,29 2 458,38 19 927,90 401 509,51 

1 6 22 386,29 2 342,14 20 044,15 381 465,36 
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1 7 22 386,29 2 225,21 20 161,07 361 304,29 

1 8 22 386,29 2 107,61 20 278,68 341 025,61 

1 9 22 386,29 1 989,32 20 396,97 320 628,63 

1 10 22 386,29 1 870,33 20 515,96 300 112,68 

1 11 22 386,29 1 750,66 20 635,63 279 477,04 

1 12 22 386,29 1 630,28 20 756,01 258 721,04 

2 1 22 386,29 1 509,21 20 877,08 237 843,95 

2 2 22 386,29 1 387,42 20 998,87 216 845,09 

2 3 22 386,29 1 264,93 21 121,36 195 723,73 

2 4 22 386,29 1 141,72 21 244,57 174 479,16 

2 5 22 386,29 1 017,80 21 368,49 153 110,67 

2 6 22 386,29 893,15 21 493,14 131 617,52 

2 7 22 386,29 767,77 21 618,52 109 999,00 

2 8 22 386,29 641,66 21 744,63 88 254,37 

2 9 22 386,29 514,82 21 871,47 66 382,90 

2 10 22 386,29 387,23 21 999,06 44 383,84 

2 11 22 386,29 258,91 22 127,38 22 256,46 

2 12 22 386,29 129,83 22 256,46 0,00 

Zdroj: Vypracováno autorem  

Tabulka 10: Souhrnná tabulka dodavatelský úvěr 

Pravidelná 

splátka: 
22 386,29 CZK Pravidelná splátka úvěru 

Celkově 

splacené: 
537 270,95 CZK Celková suma peněz na splacení úvěru 
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Zaplacené 

úroky: 
37 270,95 CZK Suma zaplacených úroků 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

V případě dodavatelského úvěru by majitelka zaplatila 37 270,92 Kč na úrocích, coţ ve 

srovnání s investičním úvěrem od ČSOB  rozdíl o 34 267,19 Kč méně na úrocích.  

 

Na základě zjištěných informací se za nejefektivnější způsob financování majitelka 

povaţuje vyuţití dodavatelského úvěru.  

 

4.4. Finanční analýza podniku 

 

Prostřednictvím finanční analýzy podniku stanovíme zda podnikatelský záměr můţe být 

úspěšný a realizovatelný. V této  části se zaměřím na příjmy a výdaje mateřské školky 

Lupínek, poté vyčíslím výsledek hospodaření, stanovím cash flow a budu se zabývat 

ekonomickou efektivností investice.  

 

4.4.1. Plán výdajů 

V této tabulce je uveden plán výdajů v jednotlivých letech potřebný na provoz 

soukromé mateřské školy.  

 

  Tabulka 11: Plán výdajů v Kč 

 

Název poloţky/ 

rok 

Plán výdajů v jednotlivých letech na provoz školky 

2012 2013 2014 2015 

Nájem prostoru 52 000 156 000 156 000 156 000 

Energie 20 000 60 000 60 000 60 000 

Vodné, stočné 8 000 24 000 24 000 24 000 

Mzdové náklady 83 000 231 000 231 000 231 000 
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Sociální, zdravotní 

pojištění - zálohy 
22 440 67 320 67 320 67 320 

Odpisy,  

podlahové krytiny 
8 000 24 000 24 000 24 000 

Odpisy,  

interiérové 

vybavení 

23 334 70 000 70 000 70 000 

Náklady na 

stravování 
137 200 411 600 411 600 411 600 

Udrţování 1 667 5000 5000 5 000 

Splátka úvěru 0 241 278,95 258 721,05 0 

Úroky 

z dodavatelského 

úvěru 

0 Kč 27 357 Kč 9 914 Kč 0 

Pojištění 500 1 500 1 500 1 500 

Ostatní náklady 4 000 12 000 12 000 12 000 

Celkem 360 131 1 331 055,95 1 331 055,05 1 062 420 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Nájem prostoru je ve smluvené výši 13 000 Kč za měsíc. V prvním roce realizace 

projektu částka činí pouze 60 000 Kč. z důvodu vzniku MŠ v září 2012. V dalších 

letech se bude započítávat nájemné celoročně, včetně prázdnin.  

 

Energie, vodné stočné bude placeno v měsíčních splátkách, formou záloh. 

 

Mzdové náklady se týkají 3 pracujících. Majitelka pracuje na ţivnostenský list a její 

hrubá mzda činí 18 000 Kč, ale nezapočítává do daňově uznatelných nákladů. 

Pedagogovi náleţí plat ve výši 16 500 Kč. Dále uklízečka a účetní jsou zaměstnané            

na Dohodu o provedení práce, kde splňují podmínky max. 300 hod. za rok, a jelikoţ 

výše platu nepřevyšuje hranici 10 000 Kč za měsíc, nemusí zaměstnavatel                   

ani zaměstnanec odvádět SP a ZP. Uklízečka bude odměňována částkou                  
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50Kč/na hodinu, coţ znamená ţe její mzda bude 2 000 Kč za měsíc a účetní má smluvní 

mzdu za odvedenou práci 9 000 Kč.  

 

Pro OSVČ platí od 1.1.2012 nové zálohy na sociální a zdravotní pojištění, které činí       

1 835,- na důchodové zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti (bez nemocenského 

pojištění) a 1 697,- na zdravotní pojištění. Tyto částky však platí pouze pro ty, kteří mají 

"podnikání" jako hlavní činnosti, nezapočítává do daňové uznatelných nákladů. 

 

Odpisy souboru movitých věcí patří do 2 skupiny a jsou odepisovány po dobu 5-ti let. 

 

Náklady na stravování zahrnují cenu obědu, která činí 25 Kč. a dále svačinku, která je 

v ceně 12 Kč. Svačinky na jeden den jsou dvě. Předpokládáme ţe kapacita školky bude 

zcela naplněna, na základě průzkumu se o tento typ školky jeví veliký zájem                     

a z informací z Magistrátu města Jihlavy majitelka zjistila ţe v roce 2012 ve městě 

Jihlava je 290 dětí, které nemají umístění v MŠ. Maximální kapacita školy při rozloze 

200m
2
 je 50 dětí v předškolním věku. Počítejme tedy průměrně 35 dětí z důvodů 

moţnosti onemocnění některých z nich. 

 

Splátky dodavatelského úvěru činí za rok 2013 ve výši 241 278,95 Kč a v roce              

2014 258 721,05 Kč. 

 

Úroky z dodavatelského úvěru jsou promítnuty pouze v roce 2013 a 2014, jelikoţ první 

splátka byla odloţena na rok 2013. 

 

Pojištění se týká pouze vybavení MŠ , jelikoţ pojištění budovy platí majitel objektu.  

 

Do ostatních nákladů zahrnujeme např. telefon, internet, reklamu a propagaci. 
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4.4.2. Plán příjmů 

 

Příjmem MŠ tvoří zejména platby přijaté od rodičů. Tato platba se provádí hotovostně   

i bezhotovostně, a to měsíc předem, je to opatření zejména pro neplatiče. Dalším 

příjmem jsou sponzorské dary, ve formě finančních prostředků.  

 

Cena je stanovena fixně 200 Kč/den tzn. 4 000 Kč na měsíc za jedno dítě.  

 

Majitelka nabízí moţnost i víkendového hlídání, sazba je 500Kč/den. V této sazbě není 

zahrnut příspěvek na stravu, to znamená ţe dítě musí mít připraveno jídlo z domu,          

nebo se připlácí 49 Kč. 

MŠ umoţňuje další rozvíjení znalostí a dovedností ve formě jazykových kurzů, 

uměleckých krouţku, sportovních aktivit atd. Za tyto činnosti se nepřiplácí, její výše          

je zahrnuta ve školném.  

 

Tabulka 12: Plán příjmů v Kč 

 

Název 

poloţky/rok 

Plán příjmů školky 

2012 2013 2014 2015 

Platby od rodičů 560 000 Kč 1 680 000 Kč 1 680 000 Kč 1 680 000 Kč 

Víkendové hlídání 16 000 Kč 48 000 Kč 48 000 Kč 48 000 Kč 

Ostatní příjmy 8 000 Kč 24 000 Kč 24 000 Kč 24 000 Kč 

Celkem 584 000 Kč 1 752 000 Kč 1 752 000 Kč 1 752 000 Kč 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Hlavní poloţkou příjmů jsou platby od rodičů, které činí 4 000 Kč na jedno dítě                 

za měsíc. Tato výše je dána fixně a zahrnuje hlídání max. do 16:30.  

 

Víkendové hlídání je povaţováno spíše za nahodilý příjem, kde na základě průzkumu 

jsem zjistila ţe je o tuto sluţbu zájem.  
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Do poloţky ostatní příjmy patří dary od sponzorů. 

 

4.4.3. Výsledek hospodaření 

 

Výsledek hospodaření se vypočítá porovnáním nákladů a výnosů.  V našem případě, 

jelikoţ majitelka vede daňovou evidenci se jedná o příjmy a výdaje.  

 

V případě ţe jsou příjmy větší jak výdaje, podnik vykazuje zisk v opačném ztrátu. 

 

Tabulka 13: Hospodářský výsledek MŠ Lupínek v Kč 

 

Název 

poloţky/rok 

Výsledek hospodaření 

2012 2013 2014 2015 

Výdaje celkem 360 131 1 331 055,95 1 331 055,05 1 062 420 

Příjmy celkem 

Trţby 584 000  1 752 000  1 752 000  1 752 000 

HV před 

zdaněním 
223 869 420 944 420 945 689 580 

Daň 15% 33 581 63 142 63 142 103 437 

Zisk 190 288 357 802 357 803 586 143 

Zdroj: Vypracováno autorem 
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4.4.4. Cash flow  

 

Cash flow nám znázorňuje tok peněţních prostředků. Tvoří jej rozdíl mezi příjmy                           

a výdaji za určité období. 

 

Tabulka 14: Cash flow MŠ Lupínek v Kč 

Název poloţky/rok 2012 2013 2014 2015 

Příjmy 584 000  1 752 000  1 752 000  1 752 000 

Výdaje 360 131 1 331 055,95 1 331 055,05 1 062 420 

VH po zdanění 190 288 357 802 357 803 586 143 

Odpisy 31 334 94 000 94 000 94 000 

Splátky úvěru 0 -241 278,95 -258 721,05 0 

Pořízení investice -630000 0 0 0 

CF -408 378 210 523 193 082 680 143 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Rok 2011 je pro majitelku ztrátový z důvodů vysoké finanční částky vynaloţené                

na pořízení investic. Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe podnik dosahoval zisku 

následný rok po zahájení činnosti, coţ je rok 2013. V dalších letech je jeho hodnota 

kladná a v roce 2013 dosahuje poměrně vysokých hodnot.  

 

4.5. Hodnocení ekonomické investice projektu 

 

V této části se zaměřím na výpočet ČSH a doby návratnosti pořízené investice. Hodnoty 

budou pouţity z předchozích vypočtených číselných údajů. 
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4.5.1. Doba návratnosti 

 

Pomocí tohoto ukazatele investor zjistí, za jak dlouhou dobu se mu vrátí finanční 

prostředky vloţené do investice.  

 

DN= 630 000 : 373 009= 1,68 

 

V případě, ţe majitelka vyuţije nejvýhodnější formu financování podnikatelského 

záměru, coţ je dodavatelský úvěr, bude doba návratnosti za 1,68 roku.   

 

Roční zisky  

Tabulka 15: Doba návratnosti 

Rok Roční zisk v Kč 

2012 190 288 

2013 357 802 

2014 357 803 

2015 586 143 

Průměr ročních zisků 1373 009 

Zdroj: Vypracováno autorem 
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4.5.2. Výpočet ČSH 

 

Pro výpočet čisté současné hodnoty jsem  zvolila diskontní sazbu  ve výši 5%, která 

odpovídá odhadu vývoje moţné inflace v následujících letech. 

 

Tabulka 16: Čistá současná hodnota v Kč 

Název 

poloţky/rok 
2012 2013 2014 2015 2016 

Provozní 

CF 
-408 378 210 523 193 082 680 143 680 143 

Diskontní 

sazba 
5% 

ČSH - 388 776 190 944 166 823 559 758 532 552 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Výpočet ČSH: 

 

 

 

 

Zde jsem vycházela z provozního cash flow mateřské školy. V roce 2012 a části roku   

2013  nezajišťuje investiční projekt poţadovaný výnos jak bychom si přáli, tudíţ je pro 

podnik nepřijatelný. Zlom nastává v průběhu roku 2013, kde se výpočty dostávají              

do kladných hodnot a postupují navyšujícím způsobem rok po roku. Pro majitelku je to 

dobrý signál, který avizuje zvyšující se míru výnosu, coţ znamená zvyšující se trţní 

hodnota podniku.  
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4.6. Globální souhrn projektu 

 

Podnikatelský záměr zaloţení mateřská škola Lupínek, byl navrţen jednak za účelem 

sníţení počtu dětí nezařazených do mateřských škol, dalším cílem je trţní růst podniku                    

a vybudování si určitého postavení na trhu.  V rámci interních  a externích faktorů jako 

je SWOT analýza, SLEPT analýza, Porterův model aj. jsem kladně vyhodnotila, 

moţnost realizace podnikatelského záměru s ohledem na působící faktory. Tento projekt 

zahajují obecné informace o mateřské školce s výběrem formy podnikání a organizační 

strukturou. Nepostradatelnou součástí tohoto záměru je také finanční plán, který byl 

sestaven pomocí reálných údajů, k případné realizaci podnikatelského záměru.                  

Na základě investičních nákladů, je následně stanovena nejvhodnější varianta 

financování těchto investic. K financování podnikatelského záměru můţeme pouţít dva 

bankovní úvěry a jeden dodavatelský úvěr. První bankovní úvěr byl vypočítán                     

na základě podmínek banky Volksbank a druhý pomocí podmínek banky ČSOB. Jak je 

zřejmé v tabulkách viz níţe jako nejvýhodnější varianta financování je dodavatelský 

úvěr. 

 

Tabulka 17: Výsledné údaje Volksbank 

Pravidelná splátka: 
45 472,87 

CZK Pravidelná splátka úvěru 

 Celkově splacené: 

545 674,39 

CZK 

Celková suma peněz na splacení 

úvěru 

Zaplacené úroky: 
75 674,39 

CZK Suma zaplacených úroků 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

 

Tabulka 18: Výsledná údaje ČSOB 

Pravidelná splátka: 45 128,18 CZK Pravidelná splátka úvěru 

Celkově splacené: 541 538,14 CZK 

Celková suma peněz na splacení 

úvěru 

Zaplacené úroky: 71 538,14 CZK Suma zaplacených úroků 

Zdroj: Vypracováno autorem 
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Tabulka 19: Výsledné údaje dodavatelský úvěr 

Pravidelná splátka: 22 386,29 CZK Pravidelná splátka úvěru 

Celkově splacené: 537 270,95 CZK 

Celková suma peněz na splacení 

úvěru 

Zaplacené úroky: 37 270,95 CZK Suma zaplacených úroků 

Zdroj: Vypracováno autorem 

 

 

Výše úrokových nákladů a splátek 

Graf 3: Výše úrokových nákladů a splátek 
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Zdroj: Vypracováno autorem 

 

Na první pohled je zřejmé, ţe varianta financování pomocí dodavatelského úvěru je pro 

majitelku výhodnější zejména niţšími úrokovými náklady a odloţenou první splátkou, 

(majitelka má více disponibilních prostředků pro své podnikání). Z hlediska bankovních 

úvěrů u majitelky lépe obstála banka ČSOB. 

Po vhodném výběru financování podnikatelského záměru, majitelka pokračuje ve 

zhotovení plánu nákladů a plánů výnosů. Na základě těchto údajů je vypočítán výsledek 

hospodaření a CF.   
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Po provedené finanční analýze a získaných dat, je proveden výpočet doby návratnosti, 

který vyšel 1,68. Po majitelku zařízení to znamená, ţe právě po 1,68 roce se jí 

vynaloţené finanční prostředky vrátí. Podobný vývoj je také u výpočtu ČSH, kde se 

hodnoty  dostávají do kladné podoby právě v roce 2013. Završením této práce je časový 

harmonogram, kde realizace projektu začíná v červnu a končí v září zahájením provozu 

mateřské školy Lupínek. V závěru práce jsou uvedeny rizika spojené s realizací tohoto 

projektu. 

 

4.7. Časový harmonogram 

 

Tento harmonogram  znázorňuje datumový soulad prací, který vede aţ k zahájení 

provozu tohoto podnikatelského záměru. 

Tabulka 20: Časový harmonogram 

Klíčová aktivita 
2012 

červen červenec srpen Září říjen listopad Prosinec 

Smlouva – nájem prostor         

Zápis do MŠ          

Podlahové krytiny          

Řemeslné práce         

Dokončovací práce         

Úklidové práce         

Výběr personálu         

Interiérové vybavení          

Ostatní vybavení          

Pojištění objektu a 

kontrola podmínek 

provozu(hygienické, 

poţární aj.) 

        

Testovací provoz         

Provoz soukromé MŠ        

Zdroj: Vypracováno autorem 
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V časovém harmonogramu jsou promítnuté veškeré činnosti, nezbytně nutné pro 

otevření a fungování zařízení na hlídání a výchovu dětí. Nejprve je důleţité mít 

sjednanou a podepsanou smlouvu o nájmu nebytových prostor a povolení k částečné 

rekonstrukci, coţ odstartuje proměnu interiéru slouţící dětem. Mezi tím je potřeba 

provést zápis dětí do mateřské školy, které z důvodu řemeslných prací se uskuteční             

na předem domluveném místě. Hrubé a časově nejnáročnější práce, jako je právě 

poloţení PVC a koberců, vybílení prostor, drobné řemeslné práce a úklid bude probíhat 

do konce července. V tomto měsíci proběhne také výběr personálu, coţ bude spíše 

formální činnost, jelikoţ majitelka uţ má vybrané zaměstnance do svého pracujícího 

týmu.  V druhé polovině července, ihned po ukončení hrubých prací, nastupuje na řadu 

interiérové vybavení, jako je montáţ kuchyňky, jídelny, skříněk, úloţných prostor, 

postýlek,  poliček aj. Tato část prací by měla být do první poloviny srpna dokončena 

společně s pojištěním objektu a zajištění dalších podmínek, nezbytně nutných právě           

pro realizaci projektu.  Do konce srpna je plánovaný testovací provoz, kde se budou 

ladit případné nalezené nedostatky. Dne 1.9.2012 je zahájen provoz soukromé mateřské 

školy Lupínek. 

 

4.8. Rizika projektu 

 

Součástí kaţdého podnikatelského záměru by měla být analýz rizik, která se snaţí 

předcházet moţným negativním dopadům. 

 

Při rizikové analýze bylo poukázáno na následující rizika: 

 

Prvním rizikem je nedostatečný zájem o nabízené sluţby ze strany rodičů, hrozí tak 

nenaplněnost v počtu dětí mateřské školky. Toto počínání by vedlo k ukončení celého 

podnikatelského záměru, jelikoţ právě vyuţitá kapacita a nedostatek volných míst u 

konkurence bylo  prvním krokem k realizaci daného podnikatelského záměru. 

Dle zjištěných informací a průzkumu na trhu bylo zjištěno, ţe je o tuto organizaci velký 

zájem a tak vyuţitá kapacita tohoto zařízení se jeví jako reálná.  

 

Druhým rizikem je dispoziční právo k připravovaným prostorám.  
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Majitelka má sjednáno s majitelem objektu vyčleněný prostor na realizaci 

podnikatelského záměru prostřednictvím smlouvy. 

 

Dalším rizikem je vliv konkurence. Jak jsem jiţ zmiňovala v této oblasti se nachází 

velké mnoţství podobných zařízení, ať uţ se jedná o soukromé či státní MŠ, kluby        

na hlídání dětí, agentury aj., avšak stále je na trhu větší poptávka po těchto zařízení            

neţ je skutečná nabídka. 

 

Posledním rizikem je neplacení školného za hlídání dětí a způsobení tak finanční 

problémů  zařízení MŠ Lupínek.  

Jako ochranný prvek je platba měsíc předem.  

 

4.9. Přínos návrhu řešení 

 

Při uskutečnění podnikatelského záměru by mohlo dojít k následujícím výhodám: 

 

o Sníţení počtu dětí nezařazených do MŠ 

o Zvýšení počtu školských zařízení  

o Vyšší úroveň kvality přístupu a výchovy dětí 

o Moţnost víkendového hlídání 

o Vytvoření nových pracovních míst 

o Nový trend ve výchově a hlídání dětí  

o Koordinace rodinného a pracovního ţivota 

 

V současné době se zvyšuje počet dětí, které jsou nezařazeny do MŠ nebo jiných 

zařízení, specializující se na výchovu a hlídání dětí předškolního věku. Tento problém 

byl způsoben hromadným rušením MŠ v důsledku malého počtu narozených dětí. Kdyţ 

se situace začala vyvíjet opačným směrem, to znamená ţe porodnost se zvýšila, nedošlo 

k obnovení ani otevření MŠ.  
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Prostřednictvím tohoto podnikatelského záměru by došlo ke dvou zásadním výhodám,  

a to ke sníţení počtu nezařazených dětí do MŠ a dále ke zvýšení počtu těchto zařízení, 

slouţící k výchově a hlídání dětí v Kraji Vysočina.  

Příjemný, vstřícný a individuální přístup k dětem a rodičům soukromé mateřské školky 

je cesta ke zkvalitnění sluţeb v tomto odvětví. Oproti ostatním zařízení nabízí časovou 

flexibilitu příchodu dětí do MŠ. Děti mají k dispozici i netradiční způsob hraní, které 

rozvíjí jejich schopnosti     a dovednosti. V MŠ standardně probíhají jazykové kurzy pro 

nejmenší a tvůrčí krouţky, např. tzv. „keramická dílna“. Pedagog, zaměstnaný ve 

školce, vlastní certifikát „Cvičitelka power jogy“, která s dětmi cvičí 1x týdně touto 

formou pohybu. 

Dalším benefitem této školky je moţnost hlídání dětí i o víkendu, v případě, ţe se rodiče 

rozhodnout vyuţít tuto alternativu hlídání dětí o víkendu, je dětem poskytnuta 

maximální péče a přátelské prostředí, na které jsou děti zvyklé a zároveň rodiče mají 

jistotu, ţe bude o jejich dítě dobře postaráno. 

Uskutečněním podnikatelského záměru přispěje ke sníţení počtu nezaměstnaných       

na trhu práce.  

Na základě  dlouholetých zkušeností ze zahraničí, zde majitelka aplikuje nový styl ve 

výchově a hlídání dětí, snaţí se vštěpovat základní informace nenásilnou formou, jako 

např. škola hrou a snaţí se vybudovat jejich přátelství nejen k lidem, ale i k věcem 

okolo nich, např. toulky přírodou. 

Pomocí tohoto zařízení se lidé v produktivním věku mohou věnovat naplno své práci 

s dobrým pocitem, ţe je postaráno o jejich děti. Dochází ke skloubení rodinného                

a pracovního ţivota.  
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Závěr 

Diplomová práce podnikatelský záměr – mateřská škola v Kraji Vysočina je 

vypracována na základě reálných hodnot a údajů a proto zde není ţádný problém tento 

projekt uskutečnit.  

Hlavním cílem této diplomové práce je podnikatelský záměr – zaloţení soukromé 

mateřské školy v kraji Vysočina, dále dílčím cílem je návrh variant financování 

předškolního vzdělávání a následné vyhodnocení nejvýhodnějšího způsobu financování.  

Soukromá mateřská škola Lupínek, bude nově vzniklý podnikatelský subjekt na trhu. 

Hlavní náplní této činnosti je hlídání a výchova dětí. Mezi další aktivity související 

s touto činností patří i výuka cizích jazyků, tvorba pozitivního vztahu dětí k tvůrčí práci 

formou řemeslných a kuchyňských dílniček. Na základě provedeného průzkumu 

poptávky po tomto typu zařízení se jeví tento projekt úspěšný a s vizí příznivého 

budoucího rozvoje. 

Na základě dlouholetého působení v zahraničí má majitelka tohoto zařízení velké 

zkušenosti s touto prací, které  by ráda  na české, trhu aplikovala a zúročila. 

Základem tohoto projektu je vypracovaná teoretická část, kde jsem definovala základní 

pojmy související s podnikatelským záměrem včetně charakteristiky interního a 

externího prostředí a další podněty, týkající se této problematiky. 

Praktická část mé diplomové práce začala podrobným rozborem podniku a jeho okolím 

působící na tento podnik. Díky těmto údajům, má majitelka moţnost zamyslet se, jak 

vyuţít své silné stránky, příleţitosti a eliminovat své slabé stránky, případné hrozby. 

Další část je soustředěna na hlavní cíl záměru, a to moţnosti financování. Porovnávala 

jsem tři moţné varianty. První dvě varianty obsahovaly bankovní úvěry, od různých 

bank, s různými úvěrovými podmínkami. Poslední moţností financování je 

dodavatelský úvěr. Na základě výhodných podmínek (nejniţší úroková sazba, moţnost 

splátky úvěru a jednu splátku déle) byl právě dodavatelský úvěr zvolen jako 

nejefektivnější varianta financování tohoto záměru.  
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Následně jsem sestavila plán nákladů a výnosů, který byl završen výpočtem výsledku 

hospodaření a cash flow.  

Na základě klíčových údajů, rozboru a  provedených výpočtů jsem dospěla k názoru, ţe 

tento podnik je realizovatelný a splňuje hlavní cíle majitelky podniku. Doba návratnosti 

vynaloţených nákladů na pořízení investic je kratší neţ-li je jeho doba ţivotnosti a tím 

je projekt uskutečnitelný. Tento projekt má optimistický výhled do budoucna pro tento 

druh podnikání.  
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