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1. Úvod 
 

Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského záměru 

vedoucího k založení společnosti Tempus1. Společnost se bude zabývat 

zprostředkováním podnikání pro zahraniční subjekty na území České Republiky.  

 

Podnikatelský záměr je nezbytnou součástí plánování při založení společnosti a 

slouží nejen k utřídění myšlenek zakladatele nebo zakladatelů, ale i k poskytnutí 

důležitých informací o vznikající společnosti či projektu pro externí subjekty. Těmito 

subjekty mohou být investoři, banky poskytující úvěr, nebo například obchodní partneři.  

 

Celé problematice podnikatelského záměru jako takového je věnována 

samostatná kapitola této práce. Práce je komplexním materiálem pro založení firmy a 

obsahuje jak teoretické náležitosti nezbytné pro zpracování podnikatelského plánu tak 

praktickou aplikaci ve formě samotného podnikatelského plánu a případové studie. 

Práce je logicky dělena podle osnovy stanovené v jejím zadání. Začíná základním 

vymezením problému, metodikou, teoretickými východisky pro vytvoření 

podnikatelského plánu a problematikou podnikání cizinců v ČR. Nezbytnou částí je 

analýza trhu, SWOT analýza a SLEPT analýza. Tyto analýzy uspořádané v analytické 

části a marketingovém plánu výrazně pomáhají v určení reálnosti plánu. Dále práce 

sleduje, pro aktuální podmínky přizpůsobenou, strukturu podnikatelského plánu, 

uvedenou v literatuře. Nechybí zde marketingový plán, rozbor rizik nebo finanční plán. 

Pro bližší ilustraci obsahuje tato práce i případovou studii, která krok po kroku ilustruje 

vyřízení požadavku konkrétního zákazníka. Práce končí shrnutím veškerých poznatků 

získaných při tvorbě podnikatelského plánu a zhodnocením jeho reálnosti.  

                                                 
1 Podle OZ § 13a je povinností každého podnikatele uvádět ve veškeré komunikaci okolí své jméno nebo 
obchodní firmu. V případě živnostníka, a pokud není v konfliktu s jiným existujícím názvem nebo 
registrovanou značkou, je možné doplnit do názvu i další pojmenování. Toto nesouvisí s tzv. obchodní 
firmou, která je zapsaná v obchodním rejstříku. Obchodní firmu má povinně každá obchodní společnost, 
ale může ji mít i živnostník zapsaný v obchodním rejstříku. Z tohoto zápisu však následně vyplývají další 
povinnosti, které by situaci podnikatele Lukáše Válka zkomplikovaly a nepřinesly by žádný užitek, zápis 
do obchodního rejstříku tedy využit nebude. V tomto případě je název Tempus cz dodaný ke jménu 
podnikatele, protože označuje název budoucích webových stránek společnosti resp. domény. Celý název 
je tedy Lukáš Válek Tempus CZ. Dále v tomto dokumentu je ovšem pro přehlednost označována pouze 
jako „Tempus“, „firma Tempus“, „podnik Tempus“ nebo „společnost Tempus“. V ČR není v obchodním 
rejstříku registrovaná žádná firma s tímto názvem nedochází tedy k žádnému konfliktu. 
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Smyslem práce je nejen popsat danou problematiku, týkající se podnikatelského 

záměru, ale zejména založení popisované společnosti, která má velice dobré vyhlídky 

pro umístění na trhu, protože v České Republice nemá prakticky žádnou relevantní 

konkurenci, ale také ilustrovat funkci podniku Tempus na případové studii. 
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2. Vymezení problému, stanovení cíl ů a metod 
 

2.1. Vymezení problému 
 

Společnost Tempus bude poskytovat prakticky jedinou službu a to ucelený balík 

vstupu na český trh pro zahraniční fyzické i právnické osoby. Klíčová je specializace na 

drobné podnikatele nebo velmi malé firmy, které mají menší možnosti pro vstup na trh 

v cizí zemi. Zahraniční podnikatelské subjekty mají v zásadě několik možností jak 

vstoupit na náš trh. V úvahu připadá využití služeb poradenských firem, různé akvizice 

českých firem zahraničními, složité hledání prostředníků nebo firem 

zprostředkovávajících zakládání společností na míru či prodejem hotových společností. 

Všechny uvedené možnosti jsou pro menší firmy a zejména drobné podnikatele 

relativně nedostupné, a to i v případě posledního příkladu, kdy firmy prodávající tzv. 

„ready made“ společnosti nabízejí téměř výhradně S.R.O. a A.S. Získávání 

živnostenských oprávnění atd., je sice dílčím úkonem při založení prodávaných 

společností, ale přímo ho jako produkt/službu nenabízejí. Toto všechno velice 

znevýhodňuje právě zmiňované menší podnikatele, kteří by v České Republice měli 

zájem podnikat. Z dalších možností se nabízí akvizice, která je komplexním procesem 

dostupným jen pro firmy s velkým kapitálem a ne vždy je vhodnou metodou vstupu na 

cizí trh. Poradenské firmy pouze poskytnou potřebné informace.  

 

Základním problémem pro zahraniční subjekty a hlavní příležitostí pro 

společnost Tempus je nedostatek informací, které mají cizinci o našem systému. 

V každé zemi je byrokratický postup pro získání živnosti mírně odlišný a poznat ho 

v celé komplexitě, a zejména bez znalosti jazyka, je pro cizince takřka nemožné. 

V případě, že se cizinec rozhodne získat byť i jenom živnostenský list, čeká ho kolotoč 

návštěv různých úřadů stejně jako českého zájemce. Zde nastupuje Tempus, který vše 

potřebné obstará. Cílem je tedy poskytnutí komplexního balíku služeb umožňujícího 

vstup na trh a začátek podnikání za dostupnou cenu. Služby se nutné nemusí omezovat 

jen na cizince a je zde možnost poskytnout je i českým subjektům, nicméně lze 
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předpokládat, že hlavní zájem bude právě ze strany cizinců. Hlavní cílovou skupinou 

klientů budou cizí drobní podnikatelé. 

 

Záměrem společnosti Tempus je umožnit klientům nerušeně se věnovat 

podnikání, zatímco Tempus zajistí všechny náležitosti a dokumenty potřebné pro 

podnikání v ČR. Na českém trhu existuje v této oblasti výrazná mezera.  Určitou 

konkurenci představují firmy zabývající se poradenstvím v tomto směru a poskytující 

informace jak, co a kde zařídit, ale tím nezbaví klienta celého břemene zařizování.  

Navíc se žádná z těchto firem nespecializuje na drobné podnikatele z ciziny. Služby 

budeme poskytovat zejména zahraničním podnikatelům z Evropy a to ze dvou hlavních 

důvodů.  

 

Prvním důvodem je, že propagace služeb, byť i v jedné zemi, bude velice 

náročným úkolem. Bylo by  nutné oslovit co nejvíce firem v celé Evropě, což by si 

pochopitelně vyžádalo mnoho finančních prostředků a času, kterými Tempus 

nedisponuje, proto bude zvolen systematičtější postup. Nejlepší volbou je zaměřit se 

z počátku na jednu zemi a až později rozšiřovat působnost. Touto první zemí bude 

Slovinsko. Důvody pro výběr země jsou uvedeny dále v práci. Propagace bude 

zaměřena zejména na slovinské webové stránky zabývající se tématikou podnikání.  

 

Druhým důvodem jsou možné bariéry zákona. Zatímco v živnostenském zákoně 

č. 455/1991 sb.  problém není, ten umožňuje založení živnosti jak evropským subjektům 

tak i mimoevropským, i když Evropané mají situaci o něco zjednodušenou. Problém 

nastává pro mimoevropské klienty ve formě dalších komplikací právního charakteru. Je 

tedy rozumnější specializovat se na občany EU.  

 

2.2. Cíl práce 
 

Cílem práce je zpracování podnikatelského záměru umožňujícího založení 

společnosti Tempus. Díky zpracování tohoto podnikatelského plánu bude možné začít 

s podnikáním a Tempus dále rozvíjet. Sekundárním cílem práce je zpracování případové 

studie popisující vyřízení požadavku na založení živnosti prvního zahraničního klienta 
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firmy. Tento klient je osoba Slovinské národnosti a také díky informacím získaným při 

procházení procesem zřizování jeho živnosti bylo rozhodnuto, že první zemí, na kterou 

se Tempus zaměří, bude Slovinsko. 

 

2.3. Stanovení metod 
 

Při psaní této práce bude využito hned několik základních metod. Jedná se 

zejména o metodu řízeného rozhovoru, která je využita v mnoha případech při získávání 

informací. Jde například o rozhovory na živnostenském úřadu a se slovinskými 

konzultanty. Informace z těchto rozhovorů byly zpracovány metodou dedukce, která 

vedla ke sběru a izolování podstatných informací a umožnila jejich další využití při 

zjišťování reálnosti celého projektu.  

 

Práce využívá také analytické metody a obsahuje celou řadu analýz. Počínaje 

analýzou trhu, přes analýzu silných a slabých stránek SWOT, porterovu analýzu 

konkurenčních sil, analýzu prostředí SLEPT a analýzu bodu zvratu. 

 

V práci tedy převládají spíše heuristické metody..



8 

3. Teoretická část – Vymezení pojmu podnikání, smysl a 

struktura podnikatelského plánu  

 

Tato kapitola se zabývá teoretickou podstatou podnikatelského záměru jako 

takového. Příprava podnikatelského záměru, nebo také plánu, je totiž jednou 

z nejdůležitějších a často podceňovaných podnikatelských aktivit. 

 

3.1. Účel podnikatelského plánu 
 

Účel podnikatelského plánu není pro některé, zejména začínající podnikatele 

tolik zřejmý. Jedná se však o velmi důležitý dokument a to pokud je sestavovaný, jak na 

začátku podnikatelské činnosti, tak v jejím průběhu. Zejména pokud se má 

podnikatelská myšlenka realizovat za, co možno, nejmenšího rizika neúspěchu, je dobré 

si poznamenávat a postupně formulovat plán v průběhu podnikatelského procesu.  

Podnikatelský záměr také pomáhá určovat cíle podnikatelské činnosti a cesty jak jich 

dosáhnout a obsahuje všechny významné vnější i vnitřní faktory související se začátkem 

nového projektu nebo rozběhem nového podniku. 

 

Podnikatelský záměr může zastat i úlohu studie proveditelnosti, kdy formulování 

nápadů a jejich převedení do písemné formy, dává strukturovaný náhled na mnoho 

problémů, které mohou být spojeny s výrobou výrobku nebo nabízením služby. Ukáže 

nám, zda je možné vůbec dané operace na trhu provádět a napomůže ke snížení rizika. 

  

Tento záměr má zpravidla dva účely. Zaprvé slouží jako určitý vnitřní 

dokument, který  je základem řízení firmy. Velký význam má také v případě, že firma 

hodlá financovat realizaci projektu nebo svou existenci s využitím cizího kapitálu nebo 

se uchází o jiný druh nenávratné podpory. Je totiž nutné přesvědčit poskytovatele 

kapitálu o výhodnosti, nadějnosti, rizikovosti a návratnosti projektu, do kterého svůj 
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kapitál investuje. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr může pak významně 

podpořit získání nutného kapitálu.2 

                                                 
2 FOTR, J., SOUČEK I., Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, a.s. 356 
s. 80-247-0939-2. str. 305 
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3.2. Struktura podnikatelského plánu 
 

Ačkoliv v dostupné literatuře se autor od autora struktura podnikatelského 

záměru mírně liší. V zásadě vychází ze stejné koncepce, protože podnikatelské plány 

musí splňovat určité podmínky zejména po informační a obsahové stránce. Této 

diplomové práci bude nejlépe vyhovovat následující struktura uvedená v dostupné 

literatuře3. 

 

Titulní strana     
  

Titulní strana nám poskytne stručný nástin obsahu podnikatelského plánu, 

obvykle obsahuje informace:  

  

název a sídlo společnosti,  

jména podnikatelů a spojení na ně (telefon, e-mail), 

popis společnosti a povaha podnikání,  

způsob financování a jeho struktura. 

   

Exekutivní souhrn 

  

Tato kapitola je obvykle vytvářena až po sestavení celého podnikatelského plánu 

a to v rozsahu několika stránek. Sestavuje se proto, aby v maximálně zaujala 

potencionální investory. Investoři se totiž na základě informací z této části 

podnikatelského plánu rozhodují, jestli má význam dále pokračovat ve čtení 

podnikatelského záměru, proto je vhodné této kapitole věnovat zvýšenou pozornost. 

Exekutivní souhrn je v podstatě výtah a stručné shrnutí těch nejdůležitějších bodů 

podnikatelského plánu – jeho hlavní myšlenka, silné stránky, očekávání, stručné tabulky 

finančního plánu – výhledu několika let. 

  

  

                                                 
3 KORÁB, V., MIHALISKO M., Založení a řízení podniku. BRNO: Computer Press a.s. ISBN 80-251-
0592-X str. 28 - 29 
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Popis podniku 

 

V této části podnikatelského plánu se uvádí detailní popis nového podniku, tak 

aby získal potenciální investor určitou představu o jeho velikosti, rozsahu podnikání a 

cílech. Zde jsou klíčovými body: 

  

výrobky nebo služby, 

umístění/ lokalita a velikost podniku, 

přehled personálu podniku/ organizační a funkční schéma, 

veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, 

průprava podnikatele – znalostní vybavení a předchozí praxe či reference. 4 

  

 

V dále je v dostupné literatuře uváděn „Výrobní plán“, který není pro tuto práci 

důležitý, protože se nejedná o výrobní podnik. 

 

Analýza odvětví 

 

V této části je nutné zohlednit celou řadu faktorů. Patří sem zejména analýza 

konkurenčního prostředí, kde je zahrnuta veškerá relevantní a významná konkurence 

včetně jejich slabých a silných stránek . Také je  nutné analyzovat zákazníky na základě 

segmentace trhu je dobré vybrat cílový trh pro vznikající podnik. 

 

Marketingový plán 

 

Marketingový plán je důležitou součástí podnikatelského plánu. Jeho 

prostřednictvím určujeme jak budou služby nebo výrobky distribuovány, oceňovány a 

propagovány. Provádí se zde také různé odhady objemu služeb nebo produkce a 

z těchto odhadů můžeme následně aproximovat budoucí rentabilitu nového podniku. 

                                                 
4 KORÁB, V., MIHALISKO M., Založení a řízení podniku. BRNO: Computer Press a.s. ISBN 80-251-
0592-X str. 28 - 29 
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„Marketingový plán bývá často potenciálními investory považován za nejdůležitější 

součást zajištění úspěchu nového podniku.“5 

 

Marketingový plán je také jednou z klíčových částí podnikatelského záměru 

společnosti Tempus. Jedná se o záležitost velice komplikovanou, zejména díky 

limitovaným finančním prostředkům, rozsahu a zacílení marketingové kampaně. Celá 

problematika bude rozebrána dále v praktické části této práce. 

  

Organizační plán 

 

V této části podnikatelského plánu se uvádí forma vlastnictví nového podniku 

(osobní vlastnictví, obchodní společnost…). U obchodních společností je nutné 

podrobněji rozepsat informace o vedení, právní formě a o obchodních podílech 

vlastníků. Dále zde zveřejňují informace o systému organizace uvnitř společnosti 

  

Hodnocení rizik 

 

Každý nový podnik čelí určitým rizikům. Je velice důležité, aby vedení firmy 

tato rizika rozpoznalo a připravilo se na to jak je účinně zvládnout. Značná rizika 

přichází ze strany konkurence a slabých stránek firmy. Zejména se jedná o 

management, marketing nebo výrobu či poskytování služeb. Analýza takových rizik je 

velice žádoucí a následně je nutné připravit alternativní strategie pro případ, že riziková 

situace opravdu nastane. Potencionálním investorům naznačuje tento přístup, že je 

podnikatel s riziky seznámen a je schopen jim čelit. 

  

                                                 
5 KORÁB, V., MIHALISKO M., Založení a řízení podniku. BRNO: Computer Press a.s. ISBN 80-251-
0592-X str. 28 - 29 
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Finanční plán 

  

Finanční plán je další klíčovou složkou podnikatelského plánu. Stanovuje 

množství financí a investic, které nový podnik nebo projekt potřebuje a ukazuje, zda je 

celý podnikatelský plán reálný. Tři základní oblasti, kterými se finanční plán zabývá 

jsou:  

„•        předpoklad příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na 3 roky. Jsou 

zde zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady, 

•        vývoj hotovostních toků (Cash-flow) v příštích alespoň 3 letech, 

•        odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci 

podniku k určitému datu.“6 

 

 Ačkoliv je  finanční plán velice důležitým prvkem pro sestavení 

podnikatelského záměru, a tato práce o něj nebude ochuzena, je nutno podotknout, že 

společnost Tempus je společností velice malou a proto i objemy financí a finanční toky 

budou poměrně přehledné a nevelké. Stejně tak vede Tempus pouze daňovou evidenci 

takže tvorba rozvah je bezpředmětná, alespoň prozatím. Stejná situace se týká výkazu 

cash flow. V tomto případě bude tedy vytvořena pouze určitá kalkulace nákladů a tržeb 

a predikce těchto veličin do krátké budoucnosti jednoho roku, pro ověření reálnosti 

celého projektu. 

 

Přílohy (podpůrná dokumentace) 

 

Zde jsou obvykle uvedeny informativní materiály, u kterých není nezbytné, aby 

byly součástí textu. V textu by se však měly vyskytovat odkazy na dané přílohy. 

Příkladem typických příloh mohou být korespondence se zákazníky, dodavateli, dále 

potom informace z primárního výzkumu, finanční sestavy, tabulky, grafy atd.7 

 

                                                 
6 KORÁB, V., MIHALISKO M., Založení a řízení podniku. BRNO: Computer Press a.s. ISBN 80-251-
0592-X. Str. 30. 
7 KORÁB, V., MIHALISKO M., Založení a řízení podniku. BRNO: Computer Press a.s. ISBN 80-251-
0592-X. Str. 30. 
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Vytvoření podnikatelského plánu má také další výhody. Dává možnost uvědomit 

si různá úskalí a nebezpečí ve formě časových nároků či problémů s financováním. Tyto 

problémy je následně možné řešit ještě předtím než nastanou a nevyvolávají tedy 

dodatečné náklady. Tento druh opatrného plánování je vhodný zejména pro začínající 

podnikatele, protože ti často nemají finančních prostředků nazbyt a je tedy dobré 

postupovat velice obezřetně. 

 

 

Jak již bylo zmíněno, podnikatelský plán neslouží jen pro podnik samotný, ale 

poskytuje informace i subjektům vně firmy. Tito vnější uživatelé potřebují získat často 

jiné informace než osoby uvnitř podniku. Je proto nutné odlišovat, zda je plán určený 

pouze pro interní potřebu firmy nebo i pro externí zájemce a podle toho upravit obsah. 

Zejména vděčným tématem pro vnější uživatele je struktura vlastnictví majetku a 

případné propojení na jiné firmy. 

 

V neposlední řadě slouží podnikatelský plán i ke kontrole. Pokud tvoříme 

podnikatelský plán periodicky, například jednou za rok, dává nám to možnost 

každoročně porovnávat plán s dosaženou skutečností. Tento postup nám umožní 

postupně plán přibližovat realitě a zjistit co je a co není uskutečnitelné. Plán musí být 

pro tento účel sestaven velice precizně a to se týká hlavně číselných hodnot. Na konci 

období potom vždy vidíme, jak reálná a přesná byla naše očekávání a máme možnost 

dosáhnout jistého stupně mistrovství při vypracovávání takovýchto plánů. 

 

3.3. Marketingový plán 
 

Plánování spojené s marketingem je jednou z nejvýznamnějších činností 

v podniku. Pokud jde o nový podnik platí to dvojnásob. Je nutné totiž uplatnit naše 

výrobky nebo služby na trhu. I když budou naše výrobky a služby na vysoké úrovni, 

kvalitní a zdařilé, nikdo je nekoupí pokud o nich nebude vědět.  
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Celý marketingový systém podniku specifikuje hlavní vzájemně se ovlivňující 

složky, a to vnitřní a vnější prostředí, které podniku umožňují, aby úspěšně uváděl na 

trh svoje výrobky a služby. Příprava celého marketingového plánu by pak měla začínat 

analýzou prostředí.8 

Tyto vlivy jsou podle stejného zdroje: 

 

Vnější:  

Ekonomika  

Kultura 

Technologie 

Právní aspekty 

Poptávka 

 

Tyto faktory dle uvedené literatury lze ještě rozšířit. V podstatě se totiž jedná o 

klasickou SLEPT analýzu a pro provedení této analýzy nám ještě ve výčtu vnějších 

faktorů chybí politické a sociální hledisko. Proto nebude dále v marketingovém plánu 

opomenuto politické hledisko a sociální hledisko bude připojeno ke kulturnímu. 

 

Vnit řní: 

Finanční zdroje 

Dodavatelé 

Cíle a záměry 

Manažerský tým 

Konkurence 

Suroviny9 

 

 

Analýza prostředí by měla brát v potaz všechny tyto vnější i vnitřní faktory 

prostředí a měla by stát na začátku marketingového plánu.  Formulací marketingového 

                                                 
8 KORÁB, V., MIHALISKO M., Založení a řízení podniku. BRNO: Computer Press a.s. ISBN 80-251-
0592-X. Str. 33 
9 KORÁB, V., MIHALISKO M., Založení a řízení podniku. BRNO: Computer Press a.s. ISBN 80-251-
0592-X. Tabulka na str. 33 
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plánu, práce na podpoře prodeje nekončí. Je nutné stále sledovat reakce zákazníků na 

naše služby nebo výrobky a operativně se přizpůsobovat, případně marketingový plán 

přeformulovat.  

 

Tvorba marketingu i marketingového plánu se samozřejmě liší podle velikosti 

daného podniku.  Nejen velké podniky tvoří své plány pro marketing. Je všeobecně 

rozšířené, že menší podniky nemusí nebo nechtějí do propagace a jiných 

marketingových akcí věnovat mnoho úsilí, času nebo financí což je pochopitelné. 

Následující řádky by měli tuto problematiku objasnit. 

 

Nový podnik je záhy po založení a ve svých raných počátcích ve velké 

nevýhodě. Je malý, kapitálově slabý a zranitelný. Je možné, že bude v počátcích 

podnikání používat pouze omezené marketingové metody. To jsou zejména: 

  

„Ztráty vyplývající ze zv ětšování objemu výroby. Malé podniky nejsou schopny 

vydávat na marketing takovou poměrnou část nákladů jako velké podniky. Malý podnik 

nedosahuje úspor z rozsahu. 
Nedostatek speciálních znalostí a dovedností. Podnikatel často nemá zkušenosti s 

odbornějšími problémy z oblasti marketingu. 

Nedůvěra nebo nedostatek zájmu. Někteří malí podnikatelé mají vůči marketingu 

nedůvěru, protože se domnívají, že je pro malé podniky nevhodný.“10  

  

Marketing malých podniků je někdy nazýván též jako limitovaný marketing. 

Limitovaný marketing je možné charakterizovat následujícími atributy: 

  

„ Omezená podpora prodeje. Aktivity malých podniků zaměřené na podporu prodeje 

mají tendenci reagovat na aktivity konkurence nebo na události na trhu. 
Nízká cena. Vedle omezeného použití marketingové komunikace a metod podpory 

prodeje mají malé podniky tendenci určovat si nižší cenu, než by bylo přiměřené. 

                                                 
10 KORÁB, V., MIHALISKO M., Založení a řízení podniku. BRNO: Computer Press a.s. ISBN 80-251-
0592-X. Str. 35 
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Menší rozvoj služeb. Zatímco vývoj produktů malých podniků působících ve 

výrobních sektorech může být srovnatelný s velkými podniky, malé podniky v sektoru 

služeb zaznamenávají daleko méně inovací. 

Omezená distribuce. Malé podniky mají sklon omezovat oblast, ve které provádějí 

svoji činnost. Málo rozšířená je distribuce pomocí mezinárodních trhů.“11  

 

 

Dle dostupné literatury se dělí marketing malých firem do čtyřech částí12: 

 

„Počáteční marketingové aktivity. Zavádění nového podniku je zpravidla obdobím 

značných marketingových aktivit vycházejících zejména z produktů, tvorby ceny a 

dodávek. 

Marketingová koncepce „udělej si sám“. Drobní podnikatelé spoléhají na své vlastní 

schopnosti provádět jakékoliv marketingové kampaně. 

Prodej jako reakce. Poptávka roste a aktivity zpravidla reagují na poptávku 

potenciálních zákazníků. 

Integrovaný, aktivní marketing. Jednotlivé prvky marketingového mixu jsou 

koordinovány v dlouhodobějších strategiích, zaměřených spíše na ovládání tržních sil.“ 

 

V praxi je u menších firem jako nejlevnější a spolehlivý způsob propagace 

využívání informování se zákazníků navzájem. To znamená, že spokojený zákazník 

bude informace o své spokojenosti šířit dále a tím přiláká další zákazníky. Tato metoda 

má pochopitelně vždy pomalý rozjezd a trvá delší dobu než se vytvoří určitá základna 

spokojených zákazníků, kteří jsou schopni ovlivnit mínění jiných a tak poskytovat 

uspokojivé reference. Jedná se také o křehkou metodu, protože, zejména z počátku, 

může být velice narušena, byť i malinkou, chybou. Například se všeobecně ví, že 

nespokojený zákazník bude mít tendenci svoji nespokojenost „vykřičet“ o mnoho 

intenzivněji než spokojený zákazník svou spokojenost. 

 

                                                 
11 KORÁB, V., MIHALISKO M., Založení a řízení podniku. BRNO: Computer Press a.s. ISBN 80-251-
0592-X. Str. 35-36 
12 KORÁB, V., MIHALISKO M., Založení a řízení podniku. BRNO: Computer Press a.s. ISBN 80-251-
0592-X. Str. 35 
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„ D ůvod č. 1: Minimalizujete podnikatelské riziko 

V procesu přípravy marketingového plánu vytváříte budoucí modely fungování 

Vaší firmy na trhu. Analyzujete, jak na Vaše podnikání bude působit konkurence a 

vnější prostředí. Na základě analýz plánujete prodejní výsledky a zvažujete, jaké 

marketingové aktivity musíte realizovat, abyste těchto prodejních výsledků dosáhli, a 

kolik Vás tyto aktivity budou stát. Máte tak možnost si předem “nanečisto” vyzkoušet a 

spočítat, co se stane, když... Můžete tak prověřit několik variant budoucího fungování 

Vaší firmy a z nich vybrat tu, která zajistí optimální rozvoj Vaší firmy a minimalizuje 

nutné riziko. 

 

Důvod č. 2: Zvýšíte obrat a zisk firmy 

Vaše současné i budoucí zákazníky rozdělíte vhodným způsobem do několika 

skupin (segmentů) podle toho, jak s nimi budete dále pracovat. Určitě souhlasíte s tím, 

že jinak budete obsluhovat dlouholeté a tradiční zákazníky, kteří Vás již dobře znají, a 

jinak zákazníky nové, které teprve chcete získat. Zpracujete proto vhodnou 

komunikační strategii pro to, aby stávající zákazníci byli s Vámi nadále maximálně 

spokojeni a kupovali od Vás ještě více a častěji, a abyste byli schopni úspěšně a 

efektivně (tj. s rozumnými náklady) oslovit nové potenciální zákazníky a postupně je 

začlenili do první jmenované skupiny. 

 

Důvod č. 3: Budete vždy vědět, jak jste úspěšní 

Naprosto klíčové je používat marketingový plán jako pracovní nástroj, a během 

roku pravidelně (kvartálně, a ještě lépe měsíčně) vyhodocovat, zda a jak plníte Vámi 

vytýčené cíle. Naplňují-li se vaše předpoklady a nemění-li se situace na trhu, je vše v 

pořádku. Není-li však tomu tak, přijměte potřebná opatření, a to co nejdříve. Reagujte 

nejen na negativní, ale i na nepředpokládaný pozitivní vývoj – možná se Vám právě 

otevírá unikátní příležitost... 

 

Důvod č. 4: Vaši zaměstnanci budou mít tah na branku 

Již do procesu přípravy marketingového plánu zapojte maximálně Vaše 

zaměstnance. Seznamte je s důvody, proč je marketingový plán pro firmu (a tím pádem 

i pro ně) tak významný. Dbejte na to, aby se s hotovým plánem seznámili a akceptovali 
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jej. Nezapomeňte je vhodně motivovat – řekněte jim, co získají při splnění cílů 

marketingového plánu. V průběhu roku je průběžně informujte o plnění cílů. Vaši 

zaměstnanci tak budou stále vědět, kam firma směřuje a jaké jsou její priority, a navíc 

získají pocit, že se aktivně podílejí na řízení firmy – a budou koordinovat své pracovní 

úsilí směrem k plnění hlavních firemních cílů. 

Důvod č. 5: Zvýšíte prestiž a důvěryhodnost Vaší firmy 

Bude-li se Vaše firma rozvíjet a růst podle Vašich představ, určitě se časem 

dostanete do jednání s obchodními partnery nebo finančníky, kteří podmíní vzájemnou 

spolupráci tím, že od Vás získají jak finanční výsledky a finanční plány, tak i obchodní 

plán (businessplán), jehož možná nejvýznamnější součástí je marketingový plán. V 

našich zeměpisných šířkách je bohužel stále obvyklým jevem, že podnikatelé údaje o 

firmách velmi neradi zveřejňují, ikdyž k tomu nemají dostatečný důvod. Předložíte-li 

však partnerovi kvalitní podklady, ze kterých je zřejmé, že Vaše firma je finančně 

zdravá a má o své budoucnosti zcela jasno, významně to přispěje ke zvýšení vaší 

prestiže a upevnění vzájemné důvěry. Výsledkem pak může být jak zajištění 

financování, tak i otevření nových obchodních příležitostí.“13 

 

 

3.4. Právní úprava 
 

Živnostenský zákon č. 455/1991 sb. stanovuje shodné podmínky pro založení 

živnosti pro občany České Republiky a občany členských států Evropské Unie. 

Podmínky vzniku, tedy ohlášení, živnosti podrobněji upravuje § 45 zmiňovaného 

zákona. Zejména důležitý je odst. 2. písm. c), který se týká cizinců. Podrobněji je 

upravena problematika upravena ještě § 46 kde odst. 1 se zabývá zahraničními 

fyzickými osobami a odst. 2. zahraničními právnickými osobami. § 45a potom 

umožňuje, mimo jiné, současné ohlášení živnosti a podání žádosti o koncesi, v případě 

živnosti koncesované. Přesněji je žádost o koncesi popsána v § 50 kde ovšem opět není 

rozdíl mezi žádostí osoby ze členského státu EU a tuzemce.  

 

                                                 
13 BEDNÁŘ J. Jak vám může marketingový plán pomoci. [on-line]. 2002 [cit. 2009-01-08]. Dostupné z: 
www.promarketing.cz 
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Dalším důležitým zákonem byl zákon č. 18/2004 sb. o uznávání odborné 

kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o 

změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace). Tento zákon blíže 

specifkoval možnost uznání vzdělání, jiné průpravy nebo odborné praxe, kterou cizinec 

(občan členského státu EU) dosáhl, a která je potřebná pro výkon podnikatelské činnosti 

v ČR.  Nicméně novelizací zákonem 130/2008 sb. je odstraněn odkaz na zákon č. 

18/2004 sb. a podrobnosti uznávání kvalifikace a vzdělání jsou již obsaženy přímo v § 7 

odst. 5. V případě, že je taková odborná způsobilost nutná, například při vykonávání 

vázaných živností nebo získání koncese. § 12 také stanovuje podmínky adopčních a 

rozdílových zkoušek pro uznání zmiňované kvalifikace.  

 

Další novinkou, kterou přináší novela zákonem 130/2008 sb. je sloučení a 

změny v definicích a obsahu živností v přílohách 1 – 4 zák. 455/1991 sb. Změny jsou 

citované dále z dokumentu dostupného na webových stránkách živnostenského úřadu 

Hradec Králové14: 

 

„Přílohy č. 1 – živnosti řemeslné  

- v některých případech došlo ke sloučení  původních 2 řemeslných živností do 

jedné řemeslné živnosti, 

- v mnoha případech došlo k přesunu živností vázaných mezi řemeslné (např. 

montáž, opravy, revize, zkoušky elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích 

zařízení) 

 

Přílohy č. 2 – živnosti vázané 

- došlo ke změnám v odborné způsobilosti pro vázané živnosti,  

- některé koncesované živnosti byly přeřazeny do živností vázaných (např. 

oceňování majetku) 

 

Přílohy č. 3 – živnosti koncesované 

                                                 
14 Magistrát města Hradce Králové, Živnostenský zákon. [on-line]. 2008 [cit. 2009-01-15]. Dostupné z 
:http://www.hradeckralove.org/cz/Magistrat/odbory/usek_tajemnika/ 
tajemnik/odb_zivnosten.html 
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- došlo ke sloučení několika koncesovaných živností do jedné (např. silniční 

motorová doprava osobní, silniční motorová dopravy nákladní, taxislužba nebo ostraha 

majetku a osob a služby soukromých detektivů) 

 

Příloha č. 4 – živnost volná 

- nově se zřizuje jedna živnost volná s předmětem podnikání „Výroba, obchod a 

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ 

- v této příloze jsou dále specifikovány obory činností, které náležejí do živnosti 

volné 

- některé živnosti řemeslné byly zařazeny jako obor živnosti volné (např. 

polygrafická výroba, fotografické služby, výroba kosmetických prostředků) 

- některé živnosti vázané byly zařazeny jako obor živnosti volné (např. 

provozování poštovních služeb, provozování cestovní agentury, průvodcovská činnost 

v oblasti cestovního ruchu, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, výroba 

a opravy měřidel) 

- činnosti, které dříve nebyly živností se staly oborem živnosti volné (např. 

projektování pozemkových úprav)“15 

 

 

V příloze č. 4 je tedy uvedeno celkem 80 živností, které je možné ohlásit bez 

prokázání jakékoliv odborné způsobilosti nebo praxe nebo koncese. Zákon také nově 

umožňuje ohlásit více živností z uvedeného seznamu a přitom stále zaplatit pouze jeden 

správní poplatek. 

                                                 
15 Magistrát města Hradce Králové, Živnostenský zákon. [on-line]. 2008 [cit. 2009-01-15]. Dostupné z 
:http://www.hradeckralove.org/cz/Magistrat/odbory/usek_tajemnika/ 
tajemnik/odb_zivnosten.html 
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4. Analýza Trhu 
 

4.1. Vymezení trhu 
 

Trh firem poskytujících zprostředkování podnikání v ČR je poměrně obsazený. 

Existuje řada českých firem, které nabízejí zakládání společností tzv. „Na klíč“. Tyto 

společnosti se od sebe snaží svoje produkty diferencovat, aby byly i mezi sebou 

konkurenceschopné, nicméně většina z nich se nespecializuje na cizince a žádná jen na 

živnostníky. Z prezentací některých z nich se zdá, že by byly schopny vyhovět i 

individuálním a specifickým požadavkům jako je např. jen založení živnosti, ale 

v zásadě mají v často v zásobě již založené společnosti, které prodávají. Nebo jsou 

schopny podle přání zákazníka společnost založit. Jedná se však o obchodní společnosti 

a v drtivé většině jen S.R.O. nebo A.S. Pro zajímavost uvedu čtyři z těchto firem, tedy 

čtyři z hlavních českých konkurentů. 

 

Trh potencionálních zákazníků ve Slovinsku je velice rozsáhlý. Vzhledem k typu 

podnikání není příliš nutné extrémní zacilování na určité zákazníky. Ideální klient bude 

(alespoň z počátku) občan slovinské národnosti, který bude mít dobrý podnikatelský 

záměr, bude způsobilý k právním úkonům a bude chtít expandovat k nám do České 

Republiky. Vzhledem k zacílení plánované propagace (zejména zmiňovaný server 

www.mladipodjetnik.si) je očekáván zájem spíše ze strany mladších podnikatelů. Toto 

však vůbec neznamená, že by byli starší zájemci jakkoliv diskriminováni.  
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4.1.1. Společnosti poskytující služby v oblasti zakládání firem a 
startem podnikání českým ob čanům 

 
Iccrue 

 

Je společnost, která prodává „redy made“ firmy i je zakládá „na klíč“. Kromě 

této činnosti nabízí i poměrně zajímavé doplňkové služby jako je virtuální kancelář, 

kterou může zákazník využít. Služba virtuální kancelář obsahuje více služeb. Jedná se 

zejména o poštovní schránku, kdy firma Iccrue třídí a vyřizuje za klienta korespondenci. 

Dále služba telefon a fax obsahuje zřízení telefonních čísel s možností vyřizování 

hovorů za klienta zaměstnanci fy. Iccrue nebo možnost aktivace hlasové schránky či 

IVR, tedy hlasového automatu. Poslední službou ve virtuální kanceláři je 

zprostředkování a pronájem skutečné fyzické kanceláře nebo jednací místnosti 

v případě potřeby. Firma Iccrue nabízí klientům i zprostředkování sídla společnosti na 

dané adrese.  

Cena16 založení nové společnosti se pohybuje od 10900 za základní 

zakladatelské úkony při založení S.R.O. až po 54700 za komplexní založení A.S. 

Poskytnutí sídla společnosti stojí 2000 Kč/měs. 

Internetová adresa společnosti: http://www.iccrue.cz/cs/ 

 

Právnické osoby s.r.o. 

 

Firma poskytuje služby zakládání S.R.O. a A.S., dále pak zprostředkovává různé 

notářské úkony. Taktéž nabízí tzv. „ready made“ společnosti, tedy společnosti hotové a 

zapsané v obchodním rejstříku se složeným základním jměním a společnosti „na klíč“ 

podle požadavků zákazníka.  

Ceny17 se pohybují od 15000 Kč za S.R.O. bez živnostenských oprávnění až po 

60000 Kč za kompletní hotovou A.S. 

Notářské úkony jsou za 1000 Kč (jedná se o provizi, ke které se navíc účtuje 

ještě cena za daný notářský úkon) 

                                                 
16 Celý ceník firmy Iccrue je zde: http://www.iccrue.cz/cs/zalozit-spolecnost/ceny-ceskych-spolecnosti/ 
17 Kompletní ceník je k dispozici zde: http://www.pravnickeosoby.cz/?menu=cenik 
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Internetová adresa společnosti: http://www.pravnickeosoby.cz/ 

 

EPS – Ekonomický a poradenský servis s.r.o. 

 

Je firma se širokým záběrem. Poskytuje službu zakládání obou druhů 

obchodních společností jako předchozí dvě, tedy a.s. a s.r.o., a dále zprostředkování 

sídla společnosti a účetnické služby jako zpracování a vedení účetnictví, zpracování 

daňového přiznání a mnoho dalších. Mimo to poskytují asistenční služby v různých 

fázích zakládání společností.  

Ceny18 „ready made“ společností jsou 29000 Kč za S.R.O. a 59000 Kč za A.S. 

za zprostředkování sídla firmy si účtují 848 Kč bez DPH. 

Internetová adresa společnosti: http://www.eps-olomouc.cz/ekonomicky-

poradensky-servis-sro 

 

ZalozFirmu s.r.o. 

 

Poskytuje velice zajímavou službu a to zakládání obchodních společností 

bezplatně prostřednictvím internetu. Jedná se o jakousi korespondenční službu, kdy 

klient provede registraci na webových stránkách společnosti a následně obdrží 

potřebnou dokumentaci e-mailem. Tu vyplní podepíše a pošle zpět na adresu 

společnosti ZalozFirmu s.r.o. a ta provede všechny potřebné úkony a společnost založí. 

Tato firma se ovšem nespecializuje na zahraniční subjekty a zakládá pouze s.r.o. Díky 

korespondenční formě komunikace, by bylo velice obtížné i využívat jejich služeb. 

Navíc společnost se zaručuje, že firmu založí bezplatně, což se zdá být krajně 

podezřelým, vzhledem k poplatkům vyžadovaných státními institucemi, advokáty a 

notáři za jednotlivé úkony spojené se založením s.r.o. 

 

Internetová adresa společnosti: www.zalozfirmu.cz 

 

                                                 
18 Kompletní ceník je k dispozici zde: http://www.eps-olomouc.cz/cena-ready-made-spolecnosti 
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SMART Office & Companies, s.r.o. 

 

Tato firma poskytuje nejspíše nejširší spektrum služeb. Zabývá se zakládáním 

obchodních společností na míru i prodejem hotových společností. Poskytuje 

kancelářské služby jako pronájem kanceláří, poskytnutí sídla společnosti, po případě i 

komplexní administrativní servis. Navíc další služby jako statusový a nominální servis a 

dokonce možnost založení evropské společnosti. Své služby nabízí mimo ČR ve 25 

dalších zemích a zejména také na Slovensku. Ceník19 je velice obsáhlý,  nejen kvůli 

širokému spektru služeb, ale i proto, že společnost nabízí i různě staré firmy k prodeji. 

Tedy firmy založené v různých letech a existující již např. 2 nebo 3 roky. Cena 

takovýchto „archivních“ společností je pochopitelně vyšší. Důležité je, že mezi zeměmi 

kde tato firma působí není Slovinsko takže v tomto ohledu v současné době 

nepředstavují konkurenci. Jinak ovšem šíří záběru poskytovaných služeb představuje do 

budoucna určitou hrozbu. Na druhou stranu nabízí více příležitostí pro sjednání sídla 

společnosti, protože tuto službu nabízí v 5 českých a 1 slovenském městě.  

Internetová adresa společnosti:  www.smartcompanies.cz a http://www.smart-

office.cz 

 

                                                 
19Kompletní ceník je k dispozici zde: http://www.smartcompanies.cz/cenik-ready-made-
spolecnosti/?mid=10 
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4.1.2. Společnosti poskytující služby v oblasti zakládání firem a 
startem podnikání jen cizím nebo cizím i českým ob čanům 
  

TF Partners s.r.o.   

 

Je společnost, která nabízí vstup na český trh zahraničním firmám a to 

prostřednictvím akvizice. Je to vlastně burza firem, kde majitelé českých firem nabízejí 

svoje společnosti k odprodeji potencionálním zahraničním zájemcům, a také naopak. 

Zahraniční firmy zde zveřejňují své poptávky po typech společností, které by si přály 

převzít. Tento druh vstupu na český trh naprosto nekonkuruje zájmům společnosti 

Tempus. Zaměřuje se pouze na větší zahraniční společnosti, které hodlají převzít 

funkční české firmy. 

Internetová adresa společnosti: www.businessmarket.cz a www.trhfirem.cz 

 

Czech Point 101 s.r.o. 

 

Tato firma se zabývá více činnostmi resp. zprostředkovává více činností pro 

zahraniční subjekty. Jedná se zejména o zprostředkování investic na území České 

Republiky, dále zprostředkování nákupu nemovitostí,  obstarání chodu nemovitostí, a 

nejzajímavější z hlediska této práce, zprostředkování založení obchodní společnosti 

s ručením omezeným. Tato firma opět nekonkuruje zájmům firmy Tempus, která se 

soustředí zejména na živnostníky. Asistenci při zakládání s.r.o. pro klienty, bude nejspíš 

vyhledávat u českých firem zavedených v tomto oboru, které jsou zmíněné v předchozí 

podkapitole. Vysvětlení tohoto pojetí je uvedeno v části marketingového plánu 

zabývajícího se produktem a ve shrnutí této kapitoly. 

Internetová adresa společnosti: http://www.czechpoint101.com/en/home/ 

  

OpenAEuropeanCompany.com Limited 

 

Jedná se o britskou společnost, která se na svých webových stránkách zavazuje, 

že je schopná založit na přání zákazníka společnost ve většině evropských zemí.  
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Nabízejí také možnost hotových společností, za speciální poplatek a některé další 

služby. Jako otevírání bankovních účtů, plánování daní, poradenství atd. Pro získání 

konkrétní nabídky je nutné ji formulovat a odeslat přes dotazovací formulář na 

webových stránkách společnosti a následně zákazník obdrží informace s konkrétní 

nabídkou. Tato společnost se prakticky zabývá stejným rozsahem služeb jako výše 

uvedené české firmy jen s tím rozdílem, že bude patrně napojena právě na lokální 

společnosti zabývající se zakládáním firem „na klíč“. Stejně jako české firmy přímo 

nekonkuruje společnosti Tempus, ale využití jejích služeb by bylo, neobratné. Je možné, 

že by tato firma přetahovala některé zájemce o založení obchodních společností v ČR, 

ale tito klienti nejsou i tak cílovou skupinou pro Tempus. Navíc se Tempus bude 

zaměřovat zejména na Slovinské zákazníky mířící do Čech, takže ohrožení britskou 

firmou OpenAEuropeanCompany.com Limited, která se zaměřuje naprosto na celou 

Evropu, není považováno za relevantní.  

Internetové stránky společnosti: www.openaeuropeancompany.com 
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4.2. Shrnutí analýzy trhu dle Porterova modelu konk urenčních 
sil 
 

4.2.1. riziko vstupu potenciálních konkurent ů  
 

Všechny výše uvedené firmy mají možnost vstoupit na trh zprostředkování 

podnikatelských služeb pro drobné podnikatele bez jakýchkoliv bariér. V zásadě už na 

daném trhu operují, protože veškeré zmiňované služby poskytují svým klientům, 

velkým firmám. Drobní podnikatelé však nejsou v centru jejich zájmu. Z tohoto 

pohledu má Tempus cestu volnou.  

 

Z hlediska atraktivity odvětví není přílišný důvod k obavám, že by jiné firmy 

masově vstupovaly na trh. Trh s prodejem „ready made“ společností a asistencí se 

startem podnikání je relativně zaplněný. Vzhledem k množství firem nabízejících tyto 

služby a velikosti ČR. Pokud jde o atraktivitu nabízení služeb drobným podnikatelům ta 

je také relativně nízká, protože neposkytuje vyhlídky na získání velkého objemu financí, 

rozhodně ne příliš rychle. 

 

4.2.2. rivalita mezi stávajícími konkurenty  
 

 Na trhu s poskytováním asistenčních služeb firmám (virtuální kanceláře, 

zprostředkování místa podnikání atd.), zakládání společností a asistencí se startem 

podnikání je silná konkurence, protože většina účastníků tohoto trhu nabízí takřka 

shodné služby. To je stránka, ve které Tempus vyniká. Nabízí totiž službu, která je na 

okraji zájmu konkurenčních firem. Není známo zda jedna z konkurenčních firem 

vyloženě dominuje trhu, ale lze očekávat, že větší firmy s podílem zahraničního 

kapitálu (jako například Iccrue) budou mít silnější postavení než ostatní. 
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4.2.3. smluvní síla odb ěratelů - zákazníků  
 

 Smluvní síla zákazníků, drobných podnikatelů, není velká. Významně by neměla 

ovlivnit cenu nabízených služeb. Mezi odběratele můžeme, ale počítat i zmiňovaný 

portál www.mladipodjetnik.si. Při jednání s jeho zástupci a po upřesnění podmínek 

spolupráce může dojít i k úpravám ceny. Jako hlavní prostor kde dochází k propagaci 

mají možnost, např. výměnou za slevu na reklamě získat lepší cenu přímo pro své 

klienty, což by pro Tempus znamenalo významnější příliv zákazníků. 

 

4.2.4. smluvní síla dodavatel ů  
 

 U služeb, které Tempus nabízí jsou prakticky jen tři dodavatelé. Státní instituce, 

jako například živnostenský úřad, konkurenční firmy, přes které budou poskytovány 

některé služby např. zprostředkování místa podnikání a tlumočníci nebo tlumočnické 

společnosti.  

 

Zatímco vyjednávací pozice státních institucí je naprosto nezpochybnitelná, tak 

v případě ostatních zprostředkovatelských firem je, při jejich nespolehlivosti, možné 

využít jinou, protože pro ně bude Tempus zákazník, jako každý jiný, je očekáváno, že 

firmy přihlédnou k silně konkurenčnímu prostředí, ve kterém operují, a budou 

přistupovat ke každému zákazníkovi korektně. 

 

 Třetím dodavatelem jsou překladatelské společnosti, které budou vyřizovat 

překlady z jednotlivých jazyků a u exotičtějších jazyků může docházet k prodlevám. Pro 

usnadnění komunikace budou tedy potřebné dokumenty (zejména plná moc) 

v angličtině a pokud nebude klient mít výhrady, bude moci podepsat plnou moc nebo 

jiný dokument vypsanou v anglickém jazyce, který není následně žádný problém 

přeložit u soudního nebo nesoudního tlumočníka, podle potřeby. 
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4.2.5. hrozba substitu čních výrobk ů  
 

V podmínkách zřizování živností, které jsou striktně stanoveny zákonem, 

prakticky nepřipadají substituce v úvahu.  

 

4.3 Závěr z analýzy trhu 
 

Po prostudování náplně podnikání výše uvedených firem bylo zjištěno, že žádná 

z nich nepředstavuje přímé ohrožení pro společnost Tempus. Rozhodně neohrožují 

současný cíl společnosti. V budoucnosti může dojít k ohrožení, a to v případě expanze 

do sektoru zprostředkování zakládání obchodních společností, případně dalších služeb. 

V té chvíli by se z jmenovaných firem stali přímí konkurenti. Je otázkou, zda by vstup 

na takto ostře konkurenční trh byl výhodný, protože je možné poměrně snadno a 

oboustranně výhodně s danými společnostmi kooperovat. Pro navázání obchodního 

vztahu se zdá nejlepší firma EPS – Ekonomický a poradenský servis s.r.o. nebo 

SMART Office & Companies, s.r.o. , obě nabízí jak hotové společnosti tak zakládání na 

míru a současně i další služby včetně zprostředkování sídla společnosti za velice 

přijatelnou cenu.   

 

Zprostředkování sídla společnosti je služba nadmíru užitečná při 

zprostředkování podnikání pro cizince, kteří se tak nemusí starat o nákup nebo 

pronájem nemovitostí za účelem zřízení sídla společnosti, pokud ho vyloženě 

nepotřebují. Zaplatí pouze mírný měsíční poplatek, naprosto nesrovnatelně nižší, než 

kolik by stál reálný pronájem a mají volnost podnikání na území ČR. V případě 

SMART Office & Companies, s.r.o. je zde ještě výhoda v možnosti získání sídla ve více 

českých městech, popřípadě na Slovensku.  

 

Spolupráce se jmenovanými společnostmi bude fungovat na jednoduchém 

principu. Protože zástupce podniku Tempus má vždy od klienta plnou moc k zařízení 

všech potřebných akcí souvisejících se zřízením živnosti. Pro české firmy, bude tedy 

zástupce vystupovat jako zákazník samotný a taktéž zákazník se nedostane do kontaktu 

s firmou zprostředkovávající další služby. Jak je již uvedeno výše, tato spolupráce 



31 

nemusí vždy nezbytně nastat, ale počítá se s ní vždy když bude klient provozovat formu 

podnikání, která nevyžaduje pevné prostory. 
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4.4 SWOT Analýza 
 

SWOT analýza je užitečnou pomocí pro utřídění a identifikaci rizik i příležitostí 

při každém podnikání. Prostým srovnáním zjistíme na jakou oblast je nutné se nejvíce 

zaměřit a zvážíme v čem jsou silné a slabé stránky naší firmy. 

 

Silné stránky: 

 

� Nalezení mezery na trhu. 

� Kontakt na velký zahraniční internetový podnikatelský portál a tím i možnost 

efektivnější propagace na cílovém zahraničním trhu. 

� Úzké zaměření na zákaznický segment drobných podnikatelů, tedy na segment, 

na který se konkurenční firmy nezaměřují a přecházejí ho. 

� Kontakty ve Slovinsku. 

� Zaměření na cizince. 

� Majitel není životně závislý na tomto druhu podnikání. 

 

Nalezením mezery na trhu je myšlena neexistence podobné společnosti na 

českém trhu. Tedy společnosti, která by se zabývala výhradně zprostředkováním 

podnikání pro zahraniční subjekty a zejména drobné podnikatele. S tím souvisí další 

bod a to je další užší zaměření na Slovinsko, kde již byly získány určité obchodní 

kontakty. Je tedy logické začít s danou zemí. Z výše uvedeného vyplývá, že hlavní 

zaměření bude na cizince, což, spolu s uvažovanou segmentací znamená, že firma bude 

dobře obcházet cestu, kterou se dává konkurence. Další silnou stránkou je, že existence 

majitele není úplně závislá na úspěšnosti tohoto podniku. 

 

Slabé stránky: 

 

� Malá finanční síla. 
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� Omezený marketing. 

� Nízká možnost expanze resp. dlouhá doba než bude firma dostatečně silná pro 

expanzi. 

� Úzké spektrum poskytovaných služeb a nutnost spoléhat na další firmy při 

zprostředkovávání rozsáhlejších požadavků zákazníka. 

� Zaměření se jen na jednu zemi, na Slovinsko. 

 

Malá finanční síla pramení ze základního nízkorozpočtového pojetí firmy, které 

umožňuje začít podnikat bez větších nákladů a případně i bez velkých ztrát 

s podnikáním ustat. Toto vše se podepisuje prakticky na všech aspektech fungování 

podniku včetně marketingu, který je, jako téměř v případě jakéhokoliv podnikání, 

klíčový pro přilákání nových zákazníků. Marketing musí být tedy přesně zacílený. Na 

základě těchto charakteristik je možné usoudit, že rozvoj firmy bude velice pomalý a až 

po dosažení určitého množství klientů a získání potřebných financí bude možné vůbec 

počítat s expanzí do dalších zemí. Ne tolik kvůli případné administrativní náročnosti, 

ale spíš kvůli nákladům na marketing v další zemi.  

 

Spektrum služeb je skutečně velice úzké. V souhrnu lze říci, že se jedná jen o 

jednu službu a to založení živnosti. Ta se větví v případě, že se jedná např. o živnost 

koncesovanou. Se zakládáním živností souvisí i registrace na finančním úřadu, která je 

povinná a u institucí SZ a ZP kde záleží na okolnostech, takže můžeme opravdu říci, že 

jde o jednu rozsáhlejší službu. Další služby jsou, jak již bylo zmíněno, zprostředkovány 

přes konkurenční firmy. 

 

Příležitosti: 

 

� Možnost expanze do dalších zemí 

� Možnost využití konkurenčních firem pro řešení komplexnějších požadavků 

klientů, např. zakládání S.R.O a A.S. 
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� Příležitost zastavit podnikání bez velkých ztrát, v případě že se ukáže 

nerentabilní. 

� Příležitost rozšířit pole působnosti i na další služby pro větší firmy. 

 

Pochopitelně tu existuje vždy příležitost expanze do dalších zemí, ale to 

vyžaduje další náklady, proto je to expanzní plán spíše hudbou budoucnosti. Velkou 

příležitostí je možnost využití ostatních firem pro zprostředkování a zpracování 

komplexnějších požadavků klientů, jako například založení s.r.o. nebo a.s.  

 

Celé podnikání podniku Tempus nevyžaduje velké vstupní náklady, jediné větší 

náklady jsou marketingové. Ty budou pokryty i relativně minimálním množstvím 

odbavených klientů. V případě nízké rentability je možné s nevelkými náklady 

podnikání opustit. 

  

V případě určitého stupně rozvoje společnosti je možné začít rozšiřovat služby i 

na další činnosti, které poskytuje už i konkurence. Kromě možnosti získání dalších 

zákazníků tato expanze přináší i velká rizika ze vstupu na silně konkurenční trh.20 

 

Ohrožení: 

 

� Možnost ohrožení firmami nabízejícími podobné služby. 

� Může nastat nedostatek klientů vyžadujících služby společnosti Tempus. 

� V případě rozšíření nabídky poskytovaných služeb hrozí akutní ohrožení 

konkurencí v důsledku vstupu na jejich trh. 

 

Ohrožení existuje hned několik. Ohrožovat firmu Tempus mohou například 

ostatní firmy, které sice, díky jiné segmentaci zákazníků, nekonkurují přímo, ale 

poskytují podobné služby. I když se Tempus zaciluje na specifické segmenty zákazníků 

a úkony, které jsou u podobných firem spíše dílčími, může  nastat situace, kdy bude 
                                                 
20 Viz. odstavec „Ohrožení“. 
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jednání podniku Tempus vnímáno jako hrozba. Konkurenční firmy by se potom mohly 

rozhodnout podnikat útočné kroky. V tomto případě, díky nesrovnatelně vyšší 

kapitálové síle ostatních společností, bude ohrožení naprosto reálné a s vysokou 

pravděpodobností pro Tempus smrtící. 

 

Pro správnou funkci společnosti je potřeba zajistit určitý přísun klientů, alespoň 

pro pokrytí nákladů. Protože se jedná o marketingové náklady, lze předpokládat, že se 

investice vrátí v podobě dalších klientů. Pokud, ale marketing nepřiláká ani tolik 

klientů, aby se uživil, může být i toto ohrožení potenciálně fatální. 

 

Poslední ohrožení se týká nebezpečí skrytých na nových trzích kam by se 

Tempus dostal po případné expanzi, kde by musel čelit velkým tlakům o mnoho 

silnějších firem.  
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4.5 Shrnutí SWOT analýzy  
 

Z výše uvedené analýzy jsou zřejmé základní charakteristiky podnikání 

společnosti Tempus. Vyznačuje se nízkou nákladovostí, ale díky tomu i naprosto nízkou 

finanční silou. Zatímco první charakteristika je prakticky vždy kladná, druhá je jejím 

následkem a znemožňuje provádění rozsáhlejších marketingových akcí. Konkurence se 

ukazuje, že není velkým problémem, protože se žádná z konkurenčních firem 

nespecializuje na stejný zákaznický segment jako Tempus. K určitým konkurenčním 

střetům by mohlo docházet pouze v případě, že by se ostatní firmy pokusily narušit 

podnikání, nebo v případě expanze do sféry ovládané konkurencí. To je vzhledem 

k úzkému vyprofilování na zákazníka a plánovaným, zpočátku nízkým, příjmům, na 

dlouhou dobu nereálné. Proto by jakýkoliv konflikt v prvních několika letech skončil 

pro Tempus fatálně. Za účelem případné expanze by bylo nejspíš vhodné vypracovat 

zcela nový podnikatelský záměr, který by specifikoval nutné transformace pro přežití na 

novém trhu.  Z analýzy také vyplývá, že může nastat situace kdy nebude ve Slovinsku 

dostatek klientů, resp. dlouhodobě bude množství odbavených klientů stagnovat nebo 

klesat. V tomto případě se naskytují tři možnosti, buď vytrvat a investovat dodatečné 

finanční prostředky do reklamy, nebo se pokusit zaměřit na jinou zemi, anebo 

s podnikáním skončit. Plánování této vyhrocené situace je v tuto chvíli neúčelné a je 

nutné se zařídit až v případě že nastane. 
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4.6 SLEPT analýza 
  

Sociální vlivy jsou zpracovány s ohledem na orientaci na zahraniční klientelu, a 

s ohledem na potencionální vlivy působící na zákazníky ve Slovinsku. Slovinsko je 

vyspělou slovanskou zemí, která je ČR relativně kulturně blízko a má velký potenciál. 

U dalších zemí EU, na které by se mohl Tempus soustředit až následně nejsou 

očekávány žádné problémy kulturního rázu, které by mohly blokovat činnost 

společnosti.   

 

Slovinsko je poměrně malou zemi s rozlohou pouhých 20 253 km² a počtem 

obyvatel mírně překračujících 2 miliony. Jde tedy i o poměrně malé trhy, kde se tísní větší 

množství právních subjektů.  Obecná vyspělost této země se projevuje i v podnikatelské sféře 

proto lze očekávat, že určité množství, zejména mladších podnikatelů s dobrým nápadem, bude 

mít zájem expandovat, protože ve své domovské zemi čelí velké konkurenci. Tím samozřejmě 

nemůže být popřeno, že i v České Republice může slovinský podnikatel narazit na ostrou 

konkurenci, nicméně má možnost diverzifikovat riziko mezi dva zcela odlišné trhy. Zejména 

lákavá tato představa může být pokud cena za tuto expanzi nebude nijak závratná. 

 

Lze říci, že Slovinsko je nejrozvinutější zemí ze všech zemí bývalé Jugoslávie. Ostatní 

jugoslávské země převyšuje v mnoha ohledech. Mimo jiné z hlediska ekonomického a životní 

úrovně. Životní úroveň je ve Slovinsku dobrá, srovnatelná se životní úrovní v ČR. Vztah 

k ostatním zemím je vesměs otevřený. Existují určitá omezení k dalším zemím mimo EU, ale ty 

jsou, z hlediska tohoto podnikatelského plánu, irelevantní. Jazykové znalosti Slovinců jsou na 

poměrně dobré úrovni. Kromě obvyklé angličtiny, která je samozřejmostí u mladých Slovinců, 

je zde také přítomná němčina, díky vlivu Rakouska,  v menšině je italština a díky maďarské 

minoritě i maďarština.  

 

Každý národ je něčím jedinečný a kulturně se od ostatních národů liší. V případě 

Slovinska jsou kulturní odlišnosti minimální a nebrání navazování obchodních styků. Stejně 

jako Česká Republika je Slovinsko velice etnicky homogenní a menšin, které mají často 

problémy s integrací, je zde málo. 
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Legislativní aspekty  

 

V ČR: Právní úprava nijak nelimituje vstup subjektů z EU na území ČR a taktéž 

poskytuje těmto subjektům téměř shodné příležitosti pro podnikání. V zásadě nejsou 

velké bariéry pro započetí podnikání ani pro občany ostatních zemí mimo EU. Tady je, 

ale často situace komplikována dalšími nepříznivými administrativními problémy. 

Jedná se například o různá povolení k pobytu, víza, pracovní povolení atd.   

 

Ve Slovinsku: Právní úprava, jakožto země EU, nijak neomezuje své občany 

pro započetí podnikání v jiných zemích EU. Taktéž různé oficiální listiny, notářská 

ověření nebo výpisy z rejstříku trestů jsou obecně uznávané i u nás jen je nutné je 

přeložit. Ve většině případů postačí přeložení běžným, tedy nesoudním, tlumočníkem. 

 

Obecně: Protože klienti budou následně podnikat na území ČR bude se na ně 

vztahovat české právo. V případě registrace na finančním úřadu a u institucí SZ a ZP 

nebudou velké problémy, protože tyto služby jsou součástí servisu, které Tempus bude 

poskytovat. V dalších aspektech, kdy bude nutné pomoci s orientací v českém právu, 

budou moci využít služby některé ze společností, které jsou vyjmenovány v analýze 

trhu jako konkurence, protože Tempus zatím s poskytováním právní podpory nepočítá. 

 

Určitým faktorem stimulujícím vůli potencionální klientely k podnikání 

v Česku, by mohly být i investiční pobídky. Ty u nás fungují od roku 1998 a po 

novelizacích z roku 2007 pokrývají 4 základní oblasti:21  

 

� Zpracovatelský průmysl 

� Centra strategických služeb 

� Technologická centra 

� Tvorba nových pracovních míst v regionech s nejvyšší nezaměstnaností 

 

                                                 
21 Další informace např. na: 
http://www.deloitte.com/dtt/whitepaper/0,1017,sid%253D103190%2526cid%253D113636,00.html 
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V tomto případě ale hodně záleží na typu podnikání klienta. V případě jeho 

zájmu může Tempus poskytnout zevrubné informace, ale k získání pobídek bude muset 

zákazník využít služeb jedné z mnoha poradenských firem působících v Česku. 

 

Ekonomické aspekty jsou této formě pro danou formu podnikání vesměs 

příznivé, zejména pokud jde o klienty ze zemí Evropské unie. Díky možnosti volně 

začít podnikat v kterékoliv zemi EU se rozšiřují možnosti nejen pro velké firmy, ale i 

pro malé společnosti a drobné podnikatele, kteří tak mohou vstoupit na nový trh 

s odlišnými konkurenčními vlastnosti. Pokud například vedou intenzivní boj 

s konkurencí ve vlastní zemi, v jiné zemi, v jejich oboru, nemusí být konkurence žádná. 

Poskytování služeb občanům států mimo EU je sice uvažováno, ale až v daleké 

budoucnosti.  

 

 Jako každé podnikání i rozhodování Slovinců o expanzi do ČR bude ovlivněno 

aktuální ekonomickou situací. Nelze předem určit, že určité fáze prosperity nebo recese 

budou mít vliv na přísun klientů. Je pravděpodobné, že vliv mít budou, ale je nejisté 

jestli ve prospěch expanze do zahraničí nebo naopak v její neprospěch. Zatím se 

dlouhodobě Slovinsko pohybuje přibližně na 80% průměru růstu HDP na osobu. 

 

 Určitým ekonomickým omezením jsou měnové podmínky obou zemí. To, že 

Slovinsko už dávno používá Euro zatímco se zdá, že Česko ještě dlouho tuto měnu mít 

nebude. Vstupuje zde do hry také měnový rozdíl, který bude mít za následek kolísání 

výnosů z prodeje služeb slovinským občanům, nebo i obecně všem ostatním občanům 

EU. 

 

 Dalším omezujícím faktorem může být aktuálně probíhající globální 

ekonomická krize. Lze uvažovat, že úsporná opatření povedou k omezení expanze 

většiny firem a Slovinsko nebude nejspíše výjimkou. Z počátku bude tedy nejspíše 

poptávka po službách podniku Tempus omezenější než by byla v nekrizovém období. 

Na druhou stranu může mít současná krize po odeznění stimulační efekt. Přeživší firmy 

a podnikatelé by měli začít více diverzifikovat riziko podnikání a expanze do relativně 

ekonomicky stabilní země, jakou je Česká Republika, je k tomu dobrou příležitostí.  
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Poptávka může být velkou neznámou, ale již byly navázány určité kontakty a je 

zřejmé, že zájem ze strany slovinských subjektů existuje. V této práci je uvedeno, že 

existují určitá místa na internetu, které přímo nabízejí spolupráci. Tyto nabídky budou 

však rozebírány dále. 

 

 

Politické hledisko je v současné době nakloněno. Hlavní zaměření podniku 

Tempus je, jak již bylo zmíněno, na Slovinsko a po té na EU. Lze předpokládat, že 

vzhledem k historickému integračnímu vývoji, zůstane Evropa poměrně politicky 

stabilní. Samozřejmě i v EU existují různé rozdíly navzdory kontroverzním pokusům o 

jejich odstraňování a sjednocování. Tyto rozdíly, zejména kulturní a politické lze ovšem 

považovat spíše za příležitost pro případnou expanzi do jiného prostředí. Měly by 

naopak podporovat expanzní tendence cizích podnikatelských subjektů.  

 

Technologické vlivy budou působit pouze okrajově, protože se jedná o 

poskytování služeb, které nejsou na technologiích příliš závislé. Pouze pokud by klienti 

uvažovali o expanzi do ČR s novou technologií. V první řadě jde pouze o možnost kdy 

Slovinská firma bude chtít proniknout do ČR s nějakou novou technologií.  

 

Pokud jde o využívání technologií pro fungování podniku Tempus, 

technologického pokroku bude samozřejmě využíváno průběžně pro zjednodušení 

činností. Nicméně technologie jako internet nebo notebook jsou již ve vlastnictví 

majitele podniku a tyto jsou navíc již dnes běžnou součástí života i podnikatelské praxe. 

 

Je tedy zřejmé, že Technologické faktory nejsou limitujícím faktorem tohoto 

typu podnikání. 
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5. Návrhová část  

 

5.1 Základní informace 
 

Obchodní firma:   Lukáš Válek TEMPUS CZ 

Sídlo:     Gagarinova 587 

     Hradec Králové 3 

     50003 

Telefon, fax:    737977911 

Obor podnikání: Výroba obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Obory živnosti:   Zprostředkování obchodu a služeb 

     Velkoobchod a maloobchod 

IČ:     74867814 

Založení společnosti:   30.6.2009 

Vlastníci (společníci):  Bc. Lukáš Válek 

 

Podnikatelský subjekt je vedený u živnostenského úřadu v Hradci Králové, není 

plátcem DPH a vede daňovou evidenci. 
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5.2 Popis podniku 
 

 Vizí podniku je poskytnout zahraničním drobným podnikatelům možnost 

expanze do ČR. Přesněji řečeno usnadnit jim vstup na český trh. Ostatní firmy 

zabývající se podobnou činností se specializují jen na velké firmy. Není důvod si 

myslet, že drobní podnikatelé by nemohli obohatit náš trh novými přístupy, nápady, 

zbožím nebo službami, tak jako velké firmy. Pokud chtějí zahraniční drobní podnikatelé 

expandovat do zahraničí jsou tak odsouzeni spoléhat sami na sebe nebo na firmy, které 

poskytují služby velice draho a navíc jsou zařízeny pro daleko větší společnosti. Zde 

přichází Tempus, který jim za přijatelných nákladů začátek podnikání usnadní, 

zprostředkováním základních byrokratických úkonů. 

 

Cíle a záměry společnosti Tempus nejsou extrémně ambiciózní. Počítá se 

opravdu s pozvolným začátkem s důrazem na opatrnost. Je nutné nejprve získat několik 

spokojených klientů. Klienti by měli být z řad živnostníků nebo velice malých firem, 

aby pro ně bylo založení živnosti v České Republice rychle a jednoduše zvládnutelné i 

pro jednu osobu. Zájem větších firem by také teoreticky mohl být uspokojen napojením 

na firmy nabízející tzv.: „ready made“ společnosti. Tedy firmy založené na klíč. 

Problematika těchto firem je rozebírána v analýze trhu a taktéž konkurence, protože 

představují jistou formu konkurence. Z tohoto pohledu by však bylo možné jejich 

asistence využít a uspokojit i nestandardního zákazníka při inkasu mírné provize. 

Většinou se, ale bude firma Tempus těmto komplikacím vyhýbat, alespoň z počátku 

svého působení. Marketingový plán je tedy zacílen pouze na získávání zákazníků 

prostřednictvím jediného kanálu a to internetu. V první fázi jedné konkrétní webové 

stránky a to www.madipodjetnik.si. Další možnost existuje v navázání spolupráce 

s webem www.poslovniangeli.si – Business angels of Slovenia což je business angels 

organizace vyhledávající potencionálně schopné slovinské podnikatele s dobrým 

nápadem, kterým poskytuje financování. Zde by bylo možno navázat spolupráci pro 

určité partnery, kteří ovšem často budou větší firmy než drobní podnikatelé. Spolupráce 

s touto společností je tedy hudbou budoucnosti. 
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Nabízené služby:  

  

 Viz. kapitola „Produkt“ v marketingovém plánu. 

 

Přehled personálu:  

 

Tempus je podnikem o jedné osobě nemá tedy žádné zaměstnance. Vzhledem 

k rozsahu podnikání jsou zaměstnanci prozatím zbyteční. 

 

Kancelářské a technické vybavení:  

 

Veškeré vybavení, které je pro daný typ podnikání nezbytné je již ve vlastnictví 

podnikatele. Jedná se zejména o notebook, tiskárnu, modem pro připojení k internetu 

prostřednictvím sítě UMTS TDD. Další vybavení, které bude potřeba v průběhu 

podnikání bude, při jeho získávání, postupně zahrnováno do nákladů.
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5.3 Marketingový plán  

 

Marketing společnosti Tempus bude z počátku velice limitovaný. Příčiny tohoto 

přístupu jsou však zřejmé z následujícího marketingového plánu. Z počátku lze říci, že 

marketing bude vycházet z popisu tzv. limitovaného marketingu uvedeného v teoretické 

části a důraz bude kladen na jeho nízkou nákladovost. Také s přihlédnutím k tomu, že 

prvním skutečným klientem společnosti je občan slovinské národnosti, a že při 

provádění případové studie, tedy získávání zmiňovaného klienta, byly navázány styky 

s některými slovinskými podnikatelskými internetovými portály a dále byla získána 

obecná znalost o Slovinsku jako takovém, vyplývá, že první zvolenou zemí, na kterou 

se budou cíle firmy v oblasti získávání klientů zaměřovat, bude Slovinsko. Jak již bylo 

zmíněno, jsou finanční zdroje firmy Tempus velice omezené bude nejrozumnější 

zpočátku se soustředit, při získávání zákazníků, pouze na tuto jednu zemi a rozšiřovat 

pole působnosti na další státy případně až později.  

 

5.3.1 Marketingový mix 
 

Produkt 
 

Jak již bylo v této práci naznačeno, nabízeným produktem je služba 

zprostředkování podnikání pro cizí státní příslušníky. V první fázi pro Slovince 

následně všechny občany EU.  

 

Nabízená služba jako taková se skládá z několika elementů. Je zde samotné 

založení živnosti jakéhokoliv typu. V případě nutnosti vyřízení koncese nebo dalších 

akcí souvisejících například s uznáním odborné způsobilosti. Dále se jedná o registraci 

na finančním úřadu a podle potřeby u zdravotní pojišťovny. Toto všechno je však 

neodlučitelnou součástí založení živnosti v ČR a je tedy považováno za jednu službu.  

 

Pro založení živnosti je ovšem nezbytné i místo podnikání, k jehož prokázání je 

za potřebí mít výpis z katastru nemovitostí o tom, že daná osoba je v nájmu a má 
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písemné přivolení pronajímatele ke zřízení místa podnikání nebo vlastní nemovitost kde 

bude podnikat. V případě, že nebude mít zákazník potřebu pevného místa podnikání je 

možné využít služeb konkurenčních firem, které nabízejí zprostředkování místa 

podnikání.  

 

Další služby, jako například založení s.r.o., kterými se Tempus nezabývá buď 

nebudou vyřízeny, nebo budou, při vyinkasování drobné provize, přesměrovány ke 

konkurenci. Výše nebo podmínky výplaty takové provize jsou ovšem závislé na 

konkrétní situaci a Tempus se bude podobným komplikacím spíše vyhýbat.  

 

Při jednání s konkurencí bude Tempus vystupovat jako jejich zákazník na 

základě plné moci udělené klientem. V ideálním případě nikdy nedojde k přímému 

kontaktu klienta a konkurenční společnosti. 

 

Cena 
Ceny musí být stanoveny dostatečně nízko, protože cena za zřízení živnosti není 

v ČR nijak vysoká a při příliš vysokých sazbách budou mít klienti tendenci hledat jiné 

firmy, které jim poskytnou další servis, i když za ještě o něco vyšší poplatek. Je velký 

rozdíl v náročnosti, finanční i časové při založení jedné volné živnosti, vázané nebo 

koncesované živnosti, nebo S.R.O. Protože se společnost Tempus bude soustředit 

zejména na živnostníky bude se i podle tohoto diferencovat cenová strategie.  

 

Cena za založení základního typu živnosti, tedy živnosti volné, bude 

stanovena na částku 300€.  

 

V případě dalších druhů živností bude záležet na celkové komplexnosti jejich 

zakládání a na časové i finanční náročnosti získávání různých licencí, koncesí atd. 

V tomto případě pak bude cena za zprostředkování vyšší, ale ve většině případů jen o 

skutečné administrativní náklady nutné například pro získání koncese, notářská ověření 

odborné způsobilosti atd. 
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 Problematické je stanovení provize za zprostředkování služeb od konkurentů pro 

klienty. Záleží na tom jak často bude k této situaci přesměrování zákazníků docházet. 

Zpočátku bude nejrozumnější přirazit určitou sumu k ceně účtované zákazníkovi. Tato 

suma by měla pokrýt minimálně náklady na vyřízení dané služby (telefonní hovory atp.) 

a z počátku bude muset být stanovena individuálně. V dlouhodobějším horizontu by 

však bylo vhodnější vyjednat s konkurenční firmou provizi z jejich strany za 

zprostředkování zákazníka. Vše, ale ukáže budoucnost a hlavně množství zákazníků, 

kteří budou potřebovat služby externích společností. 

 

Distribuce 
 

Distribuce bude probíhat nejčastěji pomocí internetové a telefonické 

komunikace. Nejlepší variantou pro telefonování by bylo využití programu Skype, ale 

to nejspíš nebude možné vždy. 

 

Cesta, kterou se budou vyřizovat veškeré písemnosti bude nejprve e-mail a 

následně pošta. Pošta je nezbytná pro doručení podepsaných dokumentů. Toto umožní 

zákazníkovi strávit co nejméně času zařizováním jednotlivých úkonů potřebných 

k založení živnosti a zredukuje je na několik málo činností, které je nezbytné vykonat 

v jeho domovské zemi. Není tedy, v žádném případě, vyžadována zákazníkova cesta do 

ČR. Samozřejmě pokud bude mít do ČR cestu je možné vyřízení potřebných formalit 

ještě více zjednodušit a urychlit např. podepsáním plné moci přímo u českého notáře. 

 

 

Propagace 
 

Propagace a komunikace zákazníkům je jednou z nejdůležitějších částí marketingu 

společnosti. Když o našich službách nebude nikdo vědět, těžko získáme zákazníky. 

Tempus bude zpočátku užívat 4 základní komunikační kanály.  
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1) Placená reklama ve formě bannerů na vybraných slovinských internetových 

stránkách specializujících se na podnikání. 

 

2) Spolupráce se serverem www.mladipodjetnik.si, který je největším slovinským 

portálem nabízející pomoc mladým podnikatelům. 

 

3) Komunikace spokojeného zákazníka potencionálnímu zákazníkovi. K tomu je 

pochopitelně potřeba, aby již byli nějací spokojení zákazníci a tedy tento druh 

komunikace začne fungovat až po určité době, nicméně je zdarma. 

 

4) Vlastní webovou prezentaci na www.tempusczech.cz, eu a com, než bude tato 

prezentace vytvořena, zastoupí ji provizorní forma prezentace, která je již na 

internetu na adrese: http://sites.google.com/site/tempusczech/ ve 3 jazycích, 

Češtině, Angličtině a Slovinštině. 

 

Ad.1. 

Jedná se o placenou reklamu formou bannerů. Zpočátku na stránkách 

www.mladipodjetnik.si. Již byla vykomunikována nabídka a ceník pro umístění 

bannerů na tuto stránku, která je největším portálem pro mladé podnikatele ve 

Slovinsku.  Ceník je následující: 

 

- 340 €/měs. za velký banner na hlavní stránce 

- 136 €/měs. za malý banner na stránce pod podnikatelskými novinkami 

- 255 €/měs. za velký banner v diskusi a současně za tuto cenu jsou i 

sponzorované odkazy 

Na stránky www.mladipodjetnik.si měsíčně zavítá přibližně 13000 jednotlivých 

návštěvníků, stránka má měsíčně 45000 zobrazení a do fóra zavítá přibližně 6000 

návštěvníků za měsíc. 

 

Ad.2. 

Ze strany zmiňovaného webu bylo nabídnuto partnerství. Jedná se o situaci kdy by 

zmiňovaný portál spolupracoval při získávání klientů. Přesné podmínky takové 
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spolupráce ještě však nebyly dohodnuty stejně jako případná provize pro tento portál. 

Spolupráce by nejspíše vyústila v úsporu na reklamě na základě slev na poskytované 

propagační služby. Na druhou stranu by tato úspora byla nejspíš vykompenzována 

uvedenou provizí. Spolupráce by ovšem mohla vést k většímu množství získaných 

zákazníků. Kooperace ve větším měřítku by teoreticky mohla vést až ke snížení ceny za 

službu v důsledku snížení nákladů na propagaci a na základě většímu množství klientů 

k růstu výdělku i při nižší marži. V tomto případě by nejspíše začalo docházet i 

k rozšiřování služeb vzhledem k individuálním požadavkům zákazníků nebo partnera. 

 

 

5.3.2 Popis dostupných marketingových kanál ů 
 

Stejně jako v ostatních zemích je i ve Slovinsku k dispozici celá řada 

marketingových kanálů a forem propagace. Nicméně všechny běžné kanály jako např. 

rádio nebo televize jsou příliš nákladné a investice vložené do propagace zde, by se 

určitě nevrátili. Bylo by možné využít např. i noviny nebo odborné časopisy, ale i zde je 

cena za propagaci vysoká a noviny navíc nemají potřebný celostátní dopad. Z tohoto 

hlediska je výhodnější vytvořit kvalitní internetovou prezentaci a firmu rovnou 

propagovat na internetu. Existuje hned několik velice navštěvovaných slovinských 

business portálů, na které je možné umístit reklamu. Jde buď o propagaci za úplatu nebo 

propagaci poskytovanou na základě partnerství, tedy zdarma výměnou za stejnou službu 

případně na základě dlouhodobější spolupráce. V tomto případě bude za potřebí určitý 

čas pro navazování takových partnerství takže v první fázi využije Tempus placenou 

reklamu na portálu www.mladipodjetnik.si Internetová prezentace bude jednoduchá, 

poskytující veškeré potřebné informace a bude vytvořena svépomocí. Bannery 

umisťované na slovinské weby budou zpracovány profesionálně firmou zabývající se 

webdesignem. Do doby než bude vytvořena plnohodnotná webová stránka, zaujme na 

internetu místo pro propagaci podniku Tempus provizorní prezentace, která je již nyní 

umístěna na adrese: http://sites.google.com/site/tempusczech/ 
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5.3.3 Marketingové cíle 
 

Jedním z marketingových cílů společnosti Tempus je zasáhnout co největší 

množství Slovinských drobných podnikatelů, z nichž někteří by byli ochotni začít 

podnikat v ČR. Toto působení na potencionální klienty je nutné ovšem provést za 

nízkých nákladů, proto bude jako účinné médium využit internet a pro propagaci 

slovinské business portály kam slovinští podnikatelé zabrousí při hledání informací 

potřebných a užitečných pro svou činnost.   

 

Druhý cíl úzce navazuje na předchozí a jedná se o množství získaných klientů. 

Protože je plánovaný opravdu pozvolný start společnosti není důvod plánovat veliké 

počty získaných a uspokojených klientů. Teoreticky by mohlo jít i o jednoho nebo dva 

klienty měsíčně. Nicméně společnost Tempus by přežila i s daleko menším počtem 

klientů, když by snížila investice věnované do reklamy a umisťovala reklamní bannery 

na web například jednou za dva měsíce. Nutným důsledkem tohoto tahu by byl úbytek 

zájemců. Na druhou stranu tato taktika umožňuje jakousi hibernaci společnosti a její 

probouzení pouze za účelem odbavení zákazníků a tedy šetření všech nákladů.  

Důležitější než kvantita je tu totiž spokojenost odbavených klientů, kteří mohou potom 

s důvěrou Tempus doporučit dalším a poskytovat dlouhodobě dobré reference. Díky 

minimálním nákladům se veškeré investice vrátí poměrně záhy. Pro návrat investic a 

navíc malý zisk postačí, když na jednu marketingovou kampaň na vybraném serveru 

zareagují a úspěšně si založí živnost dva klienti. Na základě uvedených informací se 

tedy nabízí myšlenka, že by, při zmiňované hibernační strategii, teoreticky stačili 

například 2 klienti za rok. Tito kdyby poskytli pozitivní reference, bude to už základ pro 

získání dalších klientů jistou formou pasivní reklamy. Jinými slovy existuje šance, že se 

další potencionální zákazníci o našich službách dozvědí i v případě, že zrovna nebude 

banner nikde na webu vystaven. Toto je však vyhrocená varianta pro případ, že by byl 

opravdu z počátku akutní nedostatek klientů, například díky ekonomické krizi. 

V ideálním případě je počítáno se stabilním přísunem klientů, kteří nejen pokryjí 

náklady na reklamu, ale přinesou i uspokojivý zisk.  
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5.3.4 Shrnutí marketingového plánu 

 
Pro propagaci tedy bude využito umístění banneru na stránkách 

www.mladipodjetnik.si a bude zvolena varianta za 255 €/měs. protože nabízí kromě 

možnosti umístění banneru i sponzorované odkazy. Pokud by nastala situace kdy 

nebude dostatečný počet klientů je možné ještě přejít na levnější variantu v podobě 

malého banneru za 135 €/měs. S umístěním na nejdražší placenou pozici se zatím 

nepočítá, nicméně v případě dostatečného množství finančních prostředků Tempus 

nebude váhat investovat i více do propagace. Dále bude nutné nechat vyrobit 

zmiňovaný banner za 1000 Kč. Náklady na reklamu se mohou, v důsledku důvodů 

popsaných v marketingovém plánu, každý měsíc měnit a mohou nabývat hodnot od 0 

do 10520 Kč22 v závislosti na rozhodnutí managementu.

                                                 
22 Viz. příloha 2. Jedná se o částky při předpokládaném směnném kurzu 28 Kč/Eur 
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5.4 Organiza ční plán  

 

Společnost Tempus má organizační strukturu a s ní i plán velice jednoduchý. 

Jedná se pouze o živnostníka a podnikatele Lukáše Válka, který je jedinou osobou, která 

svým jménem podniká. Další rozvoj do složitější formy podnikání, tedy obchodní 

společnosti, jako například s.r.o. se zatím neplánuje. Vzhledem k tomu, že podnikání 

má téměř nulové požadavky na technologické vybavení a prostory jsou i požadavky na 

základní kapitál u všech typů obchodních společností příliš vysoké, nemá cenu je zatím 

uvažovat. Pokud nedojde k nějakému dramatickému růstu společnosti, zůstane 

organizační struktura takto jednoduchá a právní forma se měnit také nebude. K takovým 

to změnám nedojde minimálně v horizontu jednoho roku od začátku podnikání.  



52 

5.5 Hodnocení rizik  
 

Rizik je při jakémkoliv podnikání celá řada. V tomto případě by ovšem měl být 

jejich dopad minimální. Vzhledem k poměrné finanční nenáročnosti celého plánu. 

Existuje zde však několik hlavních rizik, která je nutné vzít v potaz: 

 

a) riziko, že se nabízená služba ukáže pro Slovince nezajímavá 

 

 Je situace, která může vždycky nastat. Protože nebyl proveden, žádný 

dramatický a nákladný marketingový výzkum. Informace o možném zájmu 

potencionálních zákazníků jsou pouze zprostředkované kontaktem s několika 

podnikatelskými webovými portály a dalšími neoficiálními slovinskými zdroji. 

 

Řešení: V případě, že nebude o poskytované služby zájem je nutné zvážit zda se jedná 

o dočasný jev nebo trvalý. V případě dočasného je možné snížit náklady na reklamu a 

vyčkávat, jak je již popsáno v marketingovém plánu. V případě, že se ukáže služba 

zcela nepotřebnou, bude nutné s poskytováním služeb ustat nebo se přeorientovat na 

jinou zemi než na Slovinsko. Takový přesun zaměření na další zemi bude ovšem 

vyžadovat důkladné zvážení, nákladů, alespoň zevrubnému průzkumu trhu, získání 

určitých kontaktů a nejspíše, s tím související, tvorbu nového marketingového plánu.  

 

b) riziko, že nebudou další finanční prostředky na udržení kontinuální reklamy  

 

 Tato situace nastane pokud nebude dostatečný přísun klientů resp. reklama 

nepřinese dostatek klientů. 

 

Řešení: Primárně se počítá s nasazením placené reklamy23 za cenu 255 €/měs., která 

poskytuje nejvíc prostoru za přiměřenou cenu. K jejímu zaplacení je potřeba získat, 

alespoň dva klienty za měsíc. Pokud se toto nevydaří, existuje možnost snížení nákladů 

a udržení reklamy, při využití levnější varianty propagace na webu a to za cenu 135 

€/měs. Tento postup umožňuje zůstat viditelný na internetu a současně pokrýt nezbytné 
                                                 
23 Viz. marketingový plán 
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náklady i jedním klientem za měsíc. V případě trvalejšího nedostatku klientů se situace 

shoduje s bodem a) 

 

 

c) riziko, že se konkurenční firmy rozhodnou zaměřit více i na drobné podnikatele 

a tím, díky své finanční síle odříznou Tempus 

 

Je pouze malé riziko, že by se konkurence pokusila o tuto expanzi. Již totiž 

poskytují služby pro daleko větší společnosti a služby, které bude nabízet Tempus jsou 

již pochopitelně také součástí jejich nabídky. Lze, ale předpokládat, že konkurenční 

firmy nebudou považovat drobné podnikatele ze Slovinska za tolik přitažlivý trh, aby 

jakýmkoliv způsobem intervenovali do zájmů společnosti Tempus. 

 

Řešení: Zde je těžké odhadnout dopředu jak rizikovou situaci řešit. Vše by záviselo na 

formě a intenzitě případné konkurenční intervence. 

 

 

d) při expanzi nabízených služeb vstoupí Tempus na pole silných konkurenčních 

firem a zde opět nastane silný konkurenční boj 

 

 Toto riziko hrozí až ve vzdálené budoucnosti. Až si Tempus vydobude stabilní 

místo na trhu nastane možnost začít poskytovat další služby. Jako například zakládání 

obchodních společností nebo poskytování právní podpory, či vedení účetnictví, vše pro 

občany z EU. Tímto krokem se dostane na pole konkurenčních společností, které 

uvedené činnosti provádějí. 

 

Řešení: Vypracování kvalitního marketingového, popřípadě i nového podnikatelského, 

plánu a zvážení všech rizik a přínosů, které přinese vstup na nový trh. V delším 

časovém horizontu, za předpokladu, že bude Tempus prosperovat, je expanze 

neodvratitelná. Žádná společnost by neměla ustrnout na mrtvém bodě a bude tedy nutné 

tuto tento rozvoj důsledně promyslet. 
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e) rizika spojená s rozšířením působnosti na další země mimo Slovinska 

 

Jak již bylo naznačeno v předchozím bodu expanze, v dlouhodobém horizontu a 

při udržení prosperity, nezbytně musí nastat. Může to být, jak výše uvedené rozšíření 

poskytovaných služeb, tak rozšíření působnosti na další země kromě Slovinska. Toto 

rozšíření by mělo být důkladně zváženo a je rozumné nepodnikat ho bez předchozího 

prověření zájmu případných klientů, dostupných marketingových kanálů a jejich ceny.  
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5.6 Finanční plán 
 

Finanční plánování je nezbytnost pro každou společnost. V tomto případě budou 

podrobněji rozebrány plánované výnosy a náklady a také provedena určitá prognóza na 

jeden rok dopředu. Na delší dobu nemá zatím cenu plánování provádět, protože právě 

na tomto prvním roce se ukáže zda má tato forma podnikání smysl nebo nemá. Jak již 

bylo zmíněno v části se SWOT analýzou, je jedním z kladů tohoto podniku i možnost 

bez velkých nákladů s podnikáním skončit a vyhnout se tak zbytečnému investování 

peněz. Nicméně s touto variantou se příliš nepočítá, protože je možné i za snížených 

nákladů na reklamu stále poskytovat služby a, pravda bez větších zisků, přežít potřebný 

čas než-li se situace zlepší. Rostoucí výdělky povedou k rozšíření reklamy, což by mělo 

přinést další zákazníky a tím soustavně zlepšovat postavení podniku na trhu. Dále je 

finanční plán rozdělen do několika částí. Na zřizovací náklady tedy náklady nutné 

k založení podnikání. Na náklady samotné, tedy náklady spojené s podnikáním. Na 

výnosy, tedy to co bude hlavním zdrojem výnosů a poslední jsou plánované příjmy, kde 

jsou rozebírány jednotlivé možnosti, ke kterým může v plánování dojít. 

 

5.6.1 Zřizovací náklady   
 

Finančních prostředků nutných pro založení společnosti nebude mnoho. 

V zásadě se jedná jen o poplatek živnostenskému úřadu za vydání živnostenského listu. 

Zbylé výdaje se vztahují ke zřízení webu, jeho provozu a propagačním bannerům. Jak 

již bylo zmíněno web bude vytvořen svépomocí, zbývají tedy zakalkulovat náklady na 

založení živnosti, pravidelnou měsíční platbu za webhosting a jednorázovou platbu za 

vytvoření reklamních bannerů. Příjmy jsou plánovány výhradně z plateb klientů po 

odečtení nákladů na získání jejich živnostenského oprávnění, překlady atd. Ještě před 

vytvořením konečné webové stránky, zajištění webhostingu a registrací domény bude 

využito služby Gogole pages pro vytvoření jednodušší provizorní internetové 

prezentace. 

 

Celkové zřizovací náklady tedy nepřesáhnou 1000 Kč. 
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5.6.2 Náklady 
 

Na propagaci:  

� Na vytvoření propagačního banneru 

� Webhosting 

� Vytvoření webových stránek  

� Registraci domény 

� Náklady na připojení k internetu 

� Provozní náklady – Kancelářské potřeby výdaje na telefon atd. 

 

Náklady vážící se na odbavení zákazníků: 

� Náklady na vyřízení živnostenského listu 

� Náklady na vyřízení koncese 

� Různé další poplatky státním institucím 

� Náklady na překlady 

� Náklady na notářské služby 

 

Náklady na propagaci se vztahují k ceně vytvoření propagačního banneru, který 

bude umisťován na slovinské webové stránky. Banner bude zadán k vytvoření firmě 

Jakub Husák24. Jedná se o profesionála v oblasti IT, který je schopen poskytovat i další 

dlouhodobější podporu. Text na banneru bude do Slovinštiny přeložen za pomoci pana 

B., který je zmiňován v případové studii. Orientační cena za vytvoření tohoto banneru je 

1000 Kč. Vytvoření stránek pro prezentování společnosti na internetu, bude vykonáno 

svépomocí, do nákladů se tedy počítat nebude. Jejich překlad do Slovinštiny provedl 

zmiňovaný pan B a již jsou vystaveny na webu. Další náklady na prezentaci se týkají 

                                                 
24 Podrobnější informace na: WWW.GOOSEMAN.CZ 
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nákladů na webhosting. Zprostředkování webové domény bude zřízeno prostřednictvím 

firmy FORPSI Internet CZ s. r. o.25. Jedná se o službu PIDIhosting + mail za 499,8 Kč 

za rok. Jde o hostingovou službu s naprosto dostačujícími vlastnostmi.26 Poslední 

náklad z tohoto tématického okruhu je náklad na registraci domén. Budou registrovány 

3 volné domény www.tempusczech.cz, eu a com. Souhrnná částka za registraci těchto 3 

domén činí 726 Kč za rok.  

 

Protože je celé podnikání závislé na připojení k internetu bude nezbytné zajistit 

mobilní připojení k internetu. Toto bude zajištěno od firmy T-mobile produktem 

Internet Basic za 474,81 Kč měsíčně. Tento produkt umožňuje připojení přes síť UMTS 

TDD, která je již dostupná ve většině obydlených částí ČR. Další výhodou je, že 

podnikatel Lukáš Válek již vlastní potřebné zařízení pro připojení. Je tedy možné využít 

připojení k internetu kdekoliv a kdykoliv a reagovat na poptávku případných zájemců 

prakticky ihned. 

 

Běžné provozní náklady budou velice záviset na počtu zákazníků. Jejich 

predikce bude tedy záležet především na zvolené předpovědi nákladů a výnosů. Tedy 

jestli se bude jednat o optimistickou, pravděpodobnou nebo pesimistickou variantu. 

Z počátku, nejméně první rok, se bude taktéž týkat pouze kancelářských potřeb. Výdaje 

na telefonní hovory nelze započítávat do nákladů, protože na telefonním čísle 

podnikatele je nastaven tarif neslučitelný s vystavováním faktur na IČ a tedy 

nezahrnutelný do nákladů. V případě vzrůstu zakázek bude vhodné zavést nové číslo, 

které bude na IČ vedené a bude určeno striktně pro komunikaci se zákazníky. Do té 

doby, i poté, se počítá s využitím bezplatných telefonických služeb jako je například 

program Skype. 

 

Posledním nákladem, který je naprosto pochopitelný, je náklad na 

zprostředkování služeb zákazníkům. Tato složka je variabilní a bude se lišit podle 

individuálních požadavků zákazníka. Nemusí tedy obsahovat vždy všechny výše 

uvedené složky. V případě, že dojde k navýšení nákladů na obstarání živnosti pro 

klienta bude i cena služby odpovídajícím způsobem navýšena, vždy však jen o částku 
                                                 
25 Webová prezentace firmy Forpsi Internet CZ s. r. o.:  
26 Podrobnější informace o produktu zde: https://www.forpsi.com/webhosting/pidi.php 
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skutečně nutnou k dosažení potřebných oprávnění atp. Nebude tedy už dále zvyšována 

marže. Proměnlivá hodnota těchto nákladů nebude mít tedy vliv na zisk. Ten bude 

zůstávat stejný vzhledem k marži.  

 

Celkem je tedy možné náklady vyčíslit ve třech základních skupinách: 

 

Provozní a ostatní náklady by se měly pohybovat v intervalu 517 Kč – 1517 Kč za 

měsíc. 

 

Zřizovací náklady společně s náklady na vytvoření potřebné internetové prezentace a 

propagace: 2626 KČ 

 

Náklady na vyřízení služeb zákazníkům mohou nabývat různých hodnot, ale 

minimální suma jsou 2000 Kč na zákazníka. 

 

5.6.3 Výnosy 
 

Hlavní příjem pramení z provize/marže zakalkulované v ceně služby. Tato 

marže, která musí pokrýt náklady na reklamu, internetovou prezentaci, zřizovací 

náklady a ještě generovat zisk je 6400 Kč resp. 228 € na klienta27. Tato marže vychází 

z cenové strategie stanovené v marketingovém plánu. 

 

                                                 
27 Hodnoty v Kč jsou samozřejmě závislé na aktuálním kurzu. V tomto případě počítáme s kurzem 1€ = 
28 CZK. 
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5.6.4 Plánované p říjmy 
 

Plánování příjmů je v tomto případě velice složité. Prognóza počítá s adekvátní 

odezvou potencionálních zákazníků na reklamu. V případě nízkého zájmu zákazníku, 

budou sníženy i investice do propagace. Toto se může zdát jako naprosto nelogický 

krok, nicméně hlavní myšlenkou je, aby zaplacená reklama přinášela určité výsledky. 

To znamená, že pokud bude nižší zájem o služby společnosti Tempus bude reklama na 

slovinských webových stránkách omezena na několik měsíčních výskytů ročně. Tak aby 

firma dlouhodobě vcházela v povědomí, ale současně propagace nevyžadovala velké 

náklady. V případě dlouhodobě přetrvávajícího nezájmu je možné aktivity suspendovat 

a vyčkávat. Případně jednou za delší časové období provést drobnou propagaci. 

 

Plán je rozdělen do třech částí. Na optimistickou, pravděpodobnou a 

pesimistickou variantu. V obou případech je pro ilustraci použito grafů vycházejících 

z finanční kalkulace, která je obsažená v příloze. Zde je dobré připomenout ceník 

plánované internetové propagace:  

 

- 340 €/měs. za velký banner na hlavní stránce 

- 136 €/měs. za malý banner na stránce pod podnikatelskými novinkami 

- 255 €/měs. za velký banner v diskusi a současně za tuto cenu jsou i 

sponzorované odkazy 

 

Tento ceník osvětluje ostré křivky grafů zabývajících se rozborem nákladů. Závisí 

totiž na typu očekávané varianty. Podle toho je volena různá strategie investic do 

propagace. Náklady na propagaci tedy nejsou shodné každý měsíc. Pro bližší ilustraci 

poslouží tabulky s plánovanými výnosy a náklady, obsažené v příloze pod číslem 2. 
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Optimistická varianta   
 

Počítá se situací kdy reklama zafunguje na potencionální zákazníky a jejich 

počet se bude průběžně zvyšovat. Tato varianta nejspíš nenastane v prvním roce 

podnikání. Pouze pokud by došlo k velkému boomu mezi slovinskými podnikateli, kteří 

by chtěli expandovat do České Republiky 

 

Porovnání náklad ů a výnos ů v průběhu prvního roku 
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Rozbor náklad ů
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 Z uvedených grafů vidíme, že zákazníci reaguji na reklamu na internetu a příjmy 

ze služeb poskytnutých zákazníkům jsou opět investovány do propagace. Z tohoto 

důvodu se i křivka zisku často dostává pod křivku nákladů. Není to tedy z důvodu 

nedostatku zákazníků, ale protože je, pro zachování rostoucích příjmů a získávání 

zákazníků, vhodné udržovat soustavně vysokou míru investic do propagace. Na první 

pohled se z grafu zdá, že si firma nepovede úplně nejlépe, ale je to ze zmiňovaného 

důvodu, protože se velký objem vydělaných financí investuje zpět do marketingu. 

 

 Z rozboru nákladů vidíme jak se podílí jednotlivé druhy nákladů na nákladech 

celkových. Je zřejmé, že naprostou většinu nákladů tvoří náklady na propagaci na 

internetu. Tyto náklady je také nejvíce nutné pokrýt příjmy z marže. 
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Pravd ěpodobná varianta   
 

Toto je varianta, která by měla nastat. Předpokládá tedy relativně mírný 

přírůstek zákazníků. Se zvyšujícím se množstvím zákazníků bude možné investovat 

více financí do reklamy, která by měla získat další zákazníky atd. Pozvolný růst 

množství objednávek, by měl zajistit rozvoj firmy Tempus z drobného projektu na 

životaschopnou fungující společnost. 
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Rozbor náklad ů
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 U této pravděpodobné varianty dochází k pozvolnému růstu množství zákazníků 

a je zde také využita možnost využití, možná méně efektivních, ale o mnoho levnějších 

forem propagace na webu. Za těchto okolností je možné zůstat stále na očích i za 

snížených nákladů. Stejně jako u předchozí varianty platí, že většina vydělaných 

finančních prostředků se vrací zpět ve formě investic do reklamy.  

 

 Z křivek rozboru nákladů je také vidět snižování jednotlivých vrcholů, které ze 

zapříčiněné právě zvolením levnější varianty propagace. 
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Pesimistická varianta   
 

Tato varianta počítá s nízkým zájmem zákazníků. Pokud bude opravdu velký 

nezájem o poskytovanou službu, bude nutné zvážit jestli vytrvat a čas od času 

investovat do reklamy a doufat, že přinese nějaký užitek nebo za minimálních nákladů 

podnikání ukončit. 
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 Tato varianta je nejhorší a takřka ústupová. Předpokládá se situací, kdy bude 

akutní nezájem o služby podniku Tempus a ten zareaguje snížením investic do reklamy 

a bude investovat jen občasně a nižší sumy. Tato strategie buď přitáhne určitý objem 

zákazníků, kteří pomohou zlepšit finanční situaci a nebo bude nutné s podnikáním 

skončit. 
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5.6.5 Analýza bodu zvratu 
 

 Tato část se zaobírá bodem zvratu, tedy bodem kdy se vyrovnají náklady a 

výnosy a má smysl dále podnikat, respektive podnik od tohoto bodu dále vynáší 

finanční prostředky. 

 

Pro analýzu tohoto bodu byly použity pro tvorbu grafů dvě základní datové řady.  

 

První obsahuje celkové náklady, které jsou pouze očištěné o proměnlivou 

složku, která je závislá na dalších úkonech poskytovaných zákazníkům, v případě, že 

zákazník požaduje více než jen základní živnost volnou. Dodatečné náklady (např. 

koncese, speciální překlady atd.) jsou zahrnuty do ceny zahrnuty bez změny a bez 

přirážky marže, jak je dále uvedeno ve finančním plánu.  

 

Tyto náklady jsou uvažovány v prvních třech měsících podnikání. V prvním 

měsíci jsou vždy vyšší, protože obsahují i zřizovací náklady, potom mírně klesají a 

kopírují hodnoty nákladů na reklamu, pouze s rozdílem provozních a ostatních nákladů. 

Z tohoto důvodu je analýza rozdělena do dvou částí, které uvažují využití dražší a 

levnější formy propagace, která má, jakožto hlavní forma nákladu, největší vliv na 

návratnost podnikání.  

 

Druhá datová řada je uvažovaný počet zákazníků. Jedná se o interval 1-3, 

protože k bodu zvratu dochází již mezi prvním a druhým zákazníkem. Pro ilustraci tedy 

není potřeba, uvažovat více zákazníků. 
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Bod zvratu p ři dražší form ě propagace
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Bod zvratu p ři levn ější form ě propagace
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V tabulce, která je zdrojem dat pro tyto grafy, a která je uvedena v přílohách pod 

číslem 4, je uvedena ještě varianta bez nákladů na propagaci. Tato varianta může nastat, 

ale pak je nejisté získání dalších zákazníků. Může se ovšem stát, že již bude v daném 

měsíci získán zákazník a bude rozhodnuto nepodnikat další propagační akce. V tomto 

případě okamžitě výnosy přesáhnou náklady. 
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Posledním grafem, který bude uveden je graf, který kombinuje shora uvedené 

dva. Jedná se o nejpravděpodobnější variantu, že bude užito nejprve dražší formy 

propagace a následně už jen levnější. 

 

Bod zvratu p ři kombinaci, nejprve dražší formy propagace a 
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5.6.6 Shrnutí finan čního plánu 
 

Jak již bylo zmíněno v marketingovém plánu, je, díky nereálnosti provedení 

skutečného a rozsáhlého marketingového výzkumu, volena krajně opatrná strategie. 

Proto se nakonec může zájem potencionálních zákazníků ukázat jako nízký, nebo 

naopak překvapit intenzitou poptávky. 

 

Zdrojové tabulky pro výše uvedené grafy jsou dále uvedeny v příloze k této 

práci. V číselných hodnotách ukazují předpokládané hodnoty. Jako papírová příloha 

v této práci jsou pochopitelně jen ilustrativní, ale přílohy pocházejí z dokumentu 

vytvořeného v programu MS Excel, který je schopen při změně vstupních dat hodnoty 

přepočítávat a poskytnout tak rychle podnikateli přehled o tom co se stane, když se 

změní množství zákazníků a jak na takovou situaci vhodně reagovat změnou investic do 

reklamy, která, jak se ukázalo, je největší složkou nákladů.  
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5.7 Případová studie k podnikatelskému zám ěru spole čnosti 
Tempus 
 

Protože předmětem podnikání firmy Tempus je zprostředkování podnikání pro 

cizí fyzické i právnické osoby, zaměří se tato studie na zprostředkování podnikání jedné 

fyzické zahraniční osoby. Jedná se o Slovinského občana, který se rozhodl založit si 

živnost na území České Republiky. V dalších částech této studie bude rozebráno o 

jakou živnost se jedná a jaké veškeré kroky je nutné, pro její získání, učinit pro obě 

strany.  Tedy úkony, které bude muset vykonat klient, a které bude muset vykonat 

společnost Tempus. V rámci firemní politiky, bude pochopitelně kladen důraz na 

maximální možný přesun těchto úkonů od klienta na Tempus.  

  

5.7.1 Předmět podnikání klienta 
 

Občan Slovinské národnosti pan B. se rozhodl v České Republice začít podnikat 

a to dovozem, a hlavně prodejem, slovinského vína charakteristického pro svoji oblast. 

Protože nemá potřebné informace pro započetí podnikání, požádal společnost Tempus o 

poskytnutí služeb s tímto spojených.  

 

5.7.2 Nutné úkony ze strany klienta 
 

Pan B. musí pouze vystavit plnou moc a zažádat o výpis z rejstříku trestů ve své 

zemi. pro společnost Tempus, která musí být notářsky ověřená. Existují dvě možnosti 

jak tuto plnou moc získat: 

 

� Podpisem formuláře plné moci ve Slovinském jazyce před slovinským notářem 

a její následný překlad do Českého jazyka 

� Podpis plné moci v Českém jazyce před českým notářem. 

� Vyplnit, podepsat a odeslat zpět smlouvu o zprostředkování 
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První možnost je praktičtější a hlavně pohodlnější pro klienta, proto bude 

použita. Plná moc se bude vztahovat i na výběr vhodného místa podnikání pro potřeby 

živnostenského úřadu a na registraci k finančnímu úřadu. Dalším potřebným dokladem, 

který je nezbytné obstarat je výpis z rejstříku trestů, o který pan B. zažádá ve své zemi a 

společně s plnou mocí ho korespondenčně odešle na adresu společnosti Tempus. 

Posledním potřebným dokladem je získání kopie pasu taktéž pro živnostenský úřad, aby 

byla vyloučena chyba v osobních údajích klienta vyplňovaných do formuláře pro žádost 

o živnostenské oprávnění. Jak již bylo zmíněno, plná moc se bude vztahovat také 

k registraci u finančního úřadu pro platbu daně z příjmů, kterou je nutné vykonat do 30 

dnů od doby kdy živnostenské oprávnění vstoupí v platnost. Plná moc by se mohla 

v jiných případech týkat například také vyřízení formalit u institucí sociálního 

zabezpečení a zdravotního pojištění. V tomto případě to, ale nebude nutné protože 

trvalý pobyt bude mít pan B. stále ve Slovinsku a v ČR se bude vyskytovat pouze za 

účelem obchodu, tudíž nebude nutné provádět registraci v české zdravotní pojišťovně. 

 

5.7.3 Nutné úkony ze strany spole čnosti Tempus 
 

 Základní soupis povinností potřebných pro založení živnosti pro všechny cizí 

státní příslušníky je charakterizován přímo na stránkách živnostenského úřadu. Dále je 

pak definováno, které podmínky platí pro příslušníky daných státních útvarů. V tomto 

případě jde o EU. Zde je tedy seznam všech podmínek28: 

 

1. vyplnit Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby + (pokyny k 

vyplnění JRF)  

2. uhradit správní poplatek 1000,- Kč při vstupu do živnostenského 

podnikání, za další ohlášení živnosti, kdy již osoba je zapsána do 

živnostenského rejstříku, je poplatek 500 Kč (lze uhradit v hotovosti v pokladně 

odboru) 

                                                 
28 Zdroj: 
http://www.hradeckralove.org/cz/Magistrat/odbory/usek_tajemnika/odb_zivnosten/podnik_ZFO.html 
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3. občané jiných států (tzn. mimo občany ČR, EU, EHP, Švýcarska, rezidenta a 

rodinné příslušníky s dlouhodobým pobytem v ČR) - zajistit si výpis z RT ze 

země, jejíž je občanem + překlad do ČJ od soudního tlumočníka, pravost 

podpisu a otisku razítka musí být ověřena (platnost všech listin je max. 3 

měsíce). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, 

předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem 

nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu 

posledního pobytu.   

4. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno 

místo podnikání (většinou písemné prohlášení osoby, u které bude ubytován, 

výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo nájemní smlouva, atd.)  

5. u živností řemeslných, vázaných navíc doložit odbornou nebo jinou 

způsobilost (musí splňovat podnikatel nebo jeho odpovědný zástupce - je-li 

ustanoven odpovědný zástupce, pak dokládá prohlášení odpovědného zástupce). 

6. podat na ŽÚ ohlášení živnosti s výše uvedenými doklady  

7. jako zahraniční osoba, která v zahraničí nepodniká, musí mít doklad 

prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k 

dlouhodobému pobytu, což v době prvotního ohlášení živnosti nesplňuje, tudíž 

obdrží potvrzení, že splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování 

živnosti a výzvu k odstranění závad s povinností doložit uvedený doklad a je 

mu stanoven termín k odstranění této závady (6 měsíců)  

8. s těmito doklady vycestuje mimo ČR na zastupitelský úřad ČR, kde podá první 

žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů a pokud vyhoví podmínkám zák. č. 

326/1999 Sb., o pobytu cizinců, zastupitelský úřad mu vyznačí vízum k 

pobytu do jeho cestovního dokladu  

9. podnikatel se vrátí se zpět do ČR, kde je povinen se na oddělení cizinecké 

policie do 3 dnů přihlásit k pobytu  

10. doklad o udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému 

pobytu předloží ŽÚ, odstraní tímto závadu v ohlášení živnosti  

11. podnikatel obdrží průkaz živnostenského oprávnění - výpis ze 

živnostenského rejstříku ( s živností na dobu určitou dle povoleného pobytu )  
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12. do 90-ti dnů od převzetí výpisu ze živnostenského rejstříku je povinen podat 

návrh na zápis do obchodního rejstříku u krajského soudu, kde obdrží IČ  

13. v den zápisu do obchodního rejstříku, vedeného krajským soudem, může 

začít podnikat (pokud byla osoba již dříve zapsána do obchodního rejstříku, 

pak vznik oprávnění je dnem ohlášení nebo den pozdější, který si podnikatel 

uvedl v ohlášení). 

A z těchto jmenovaných pro členy EU platí tyto29:  

• nemusí mít povolen pobyt  

• nemusí být zapsán do obchodního rejstříku, IČ tedy přidělí příslušný ŽÚ  

• musí splňovat body 1,2,4,5,6,11  

• výpis z RT ČR nepředkládá, předloží pouze výpis z RT ze státu, jehož je 

občanem nebo ze země posledního pobytu členské země EU (popř. čestné 

prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem v zemi pobytu nebo v zemi 

posledního pobytu členské země EU) - platnost dokladu max. 3 měsíce, překlad 

do českého jazyka nemusí být od soudního překladatele  

• živnost bude na dobu neurčitou, vznik oprávnění den ohlášení nebo pozdější.“ 

 

Je zřejmé, že podmínky založení živnosti pro pana B. jsou prakticky shodné 

s českým občanem. Je pouze nezbytné nechat přeložit plnou moc i výpis z rejstříku 

trestů pana B. Protože plná moc je již ověřena notářem v zemi původu není potřeba užít 

služeb soudního překladatele. Stejný případ je se slovinským výpisem z rejstříku trestů, 

protože je vystaven oprávněným orgánem v zemi EU je nutné ho pouze nechat přeložit 

u běžného tlumočníka. Doklady potřebné pro založení živnosti pro pana B. jsou tedy: 

 

� Přeložený výpis z rejstříku trestů 

� Přeložená notářsky ověřená plná moc 

� Kopie pasu, kvůli kontrole osobních údajů 

 

                                                 
29 Magistrát města Hradce Králové, Živnostenský zákon. [on-line]. 2008 [cit. 2009-01-15]. Dostupné z 
:http://www.hradeckralove.org/cz/Magistrat/odbory/usek_tajemnika/ 
tajemnik/odb_zivnosten.html 
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Plná moc může být i neověřena notářem a to v případě, že zplnomocňuje pouze 

k jednomu úkonu. Teoreticky je tedy možné nechat si od klienta vystavit několik plných 

mocí na každý úkon zvlášť. Toto je postup, který v daném případě použitý nebude, 

nicméně je to jistá alternativa v případě zemí kde by mohlo být notářské ověření 

nákladné nebo by mohly být problémy s překladem klientova jazyka. Zde by bylo 

možné, aby Tempus připravil potřebné plné moci v Anglickém jazyce a odeslal je 

klientovi např. e-mailem, klient by je mohl jen podepsat a odeslat běžnou poštou zpět. 

Mimo vyhnutí se notářskému ověření je zde výhoda v tom, že angličtí tlumočníci jsou 

velice dostupní na rozdíl od tlumočníků jiných jazyků. S tímto postupem roste 

samozřejmě i náklad na přeložení jednotlivých plných mocí, protože tlumočníci inkasují 

zpravidla za přetlumočenou stranu, nicméně běžní nesoudní tlumočníci nemají taxy tak 

vysoké. Vše bude záležet na přání klienta. Zmiňovanou multiplicitu plných mocí je 

možné využít pokud bude chtít mít klient co nejméně starostí při zřizování živnosti 

s notářským ověřením nebo bude notářské ověření drahou záležitostí. 

 

 

 Na základě plné moci může být sjednáno vhodné místo podnikání přesně dle 

specifikací klienta a následně, s dokladem o pronájmu nebo přivolení majitele s místem 

podnikání, podána žádost o živnostenské oprávnění na živnostenském úřadě. V případě 

pana B. bude využito služeb firmy EPS – Ekonomický a poradenský servis s.r.o., která 

nabízí poskytnutí sídla společnosti za 848 Kč bez DPH (1009,12 včetně DPH) a dále 

nabízí účetní servis, kterého by mohl pan B. využít při vedení účetnictví v ČR. 

 

Jedná se o živnost volnou. Tento druh živností nevyžaduje žádné další osvědčení 

o odborné způsobilosti a podle zákona 130/2008 sb., který novelizuje živnostenský 

zákon 455/1991 sb. přílohy č. 4 je možné si zvolit jakoukoliv, nebo i více, z uvedených 

živností a provozovat je pouze na základě ohlášení živnostenskému úřadu. Z tohoto 

důvodu není potřeba dokládat žádnou odbornou způsobilost nebo praxi v oboru.  Na 

základě uvedených informací bude ohlášena živnost uvedená pod číslem 48 

Velkoobchod a Maloobchod. Toto bude provedeno na živnostenském úřadě v Hradci 

Králové. Po předložení všech zmiňovaných dokumentů bude vydáno živnostenské 
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oprávnění. Toto je vystaveno zpravidla do 5 dnů od podání žádosti a neprodleně po této 

události bude provedena registrace na finančním úřadě. 

 

5.7.4 Zřízení živnosti krok za krokem 
 
 
  

� Zákazník kontaktuje TEMPUS CZ 

� Zákazník a zástupce TEMPUS CZ budou v kontaktu prostřednictvím 

telefonu nebo e-mailu a dohodnou základní požadavky a 

potřeby zákazníka 

� Zástupce najde odpovídající řešení a kontaktuje zákazníka zpět (v 

průběhu 1 - 2 dní) 

� Pokud zákazník souhlasí s nabízeným řešením TEMPUS CZ mu zašle e-

mailem potřebné dokumenty (včetně smlouvy o zprostředkování) spolu 

se seznamem dalších potřebných listin a dokumentů (pokud si zákazník 

přeje mohou byt zmiňované dokumenty předány i osobně)  

� Zákazník vyplní poskytnuté dokumenty a získá ostatní potřebné listiny, 

tyto odešle co nejdříve zpět na adresu TEMPUS CZ 

� Jakmile dokumenty dorazí TEMPUS CZ začne okamžitě s vyřizováním 

potřebných oprávnění (tento proces trvá obvykle 5 - 30 dní v závilsosti 

na složitosti požadavků zákazníka, pokud zákazníky požaduje jen 

základní živnost volnou a všechny dokumenty jsou v pořádku je žádost 

zpravidla vyřízena do jednoho týdne). K určitému zpoždění může vést 

také komplikovanost překladu zákazníkových dokumentů. 

� Oprávnění jsou buď odeslána na dobírku zpět zákazníkovi nebo předány 

osobně v České Republice ve městech Hradec Králové nebo Praha s 

platbou v hotovosti. Dobríkou i platbou v hotovosti bude tedy uhrazena 

celá částka za provedené služby až po předání vyřízeného oprávnění.  
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6. Závěr 
 

6.1 Harmonogram činností souvisejících se založením podniku 
Tempus 
 

 

1) 18.3 2009 Podání žádosti o zřízení živnosti a zaplacení poplatku 1000 Kč 

2) 26.3 2009 Vyzvednutí výpisu z živnostenského rejstříku 

3) 30. 6. 2009 Plánovaný vznik živnosti  

4) Do 6.7. 2009 Registrace u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a 

OSSZ 

 

 

 

6.2 Závěrečné zhodnocení 
 

Z celého podnikatelského plánu a případové studie můžeme souhrnem říci, že 

má velký potenciál. Jeho hlavní nevýhodou je malé množství finančních prostředků, 

kterými podnikatel Lukáš Válek disponuje, tedy i malá finanční síla a na ní závisející 

velice pomalý rozjezd podniku. Na druhou stranu je tato nevýhoda paradoxně i největší 

výhodou, protože umožňuje započetí podnikání v poměrně perspektivním oboru bez 

nutnosti investovat velké objemy financí. Podnikání je vždy spojeno s velkým rizikem a 

v tomto případě bude toto riziko sníženo, protože není nutné žádným způsobem podnik 

úvěrovat. To je důležité zejména proto, že není možné provést důsledný marketingový 

průzkum a slovinský trh je velkou neznámou. Jediné informace o potencionálním zájmu 

pocházejí od několika slovinských občanů a z kontaktu se zástupci dvou slovinských 

podnikatelských serverů, které projevily zájem o kooperaci. Na druhou stranu je, 

v prostředí Evropské Unie, poměrně běžná expanze jednotlivých firem za hranice své 

domovské země a není důvod uvažovat, že by to v případě Slovinska mělo být jinak. 

To, že se u nás nikdo nespecializuje na zprostředkování služeb pro započetí podnikání 

pro drobné zahraniční podnikatelské subjekty je především velkou příležitostí a nemělo 
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by být uvažováno, že poptávka neexistuje, jen proto že v tomto oboru ještě nikdo 

nepodniká. Nevyužití takovéto šance, kdy je možné začít s podnikáním za naprosto 

zanedbatelných nákladů a získat mnoho cenných zkušeností a kontaktů v ČR i 

v zahraničí, by bylo takřka trestuhodné.   
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