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ABSTRAKT 

Diplomová práce je věnována návrhu podnikatelského plánu na založení 

bezpečnostní agentury. V první části jsou zpracovány teoretické poznatky, které 

jsou aplikovány v dalších částech práce. Analytická část obsahuje analýzy vnějších 

a vnitřních faktorů ovlivňujících společnost. Poslední část se zaměřuje na samotný 

návrh jednotlivých kroků podnikatelského plánu, které budou sloužit jako podklad 

pro založení bezpečnostní agentury v Rychnově nad Kněžnou. 
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ABSTRAKT 

The master´s thesis focuses on the business plan for the establishment of a security 

company. In the first part is processed the theoretical foundation, which is used in 

other parts of the thesis. The analytical part of my thesis includes an analysis of 

internal and external factors affecting the company. Last charter proposes 

individual steps of the business plan, which serve as a base source for strategic 

decisions that the author will have to make while realizing the project.  
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ÚVOD 

V poslední době dochází k růstu české ekonomiky, což má pozitivní vliv na vznik 

nových podniků. Podnikání je oblíbenou a rozšířenou výdělečnou činností, ke které 

se lidé přiklánějí z více důvodů než jen kvůli vydělání peněz. Častými příčinami je 

vytváření hodnot, nezávislost nebo touha postavit se na vlastní nohy. K vytvoření 

vlastního byznysu je nutné mít podnikatelský nápad, který však nemůže být 

úspěšný bez existence trhu, na kterém se výrobek či služba uplatní. Nalezení 

potencionálních trhů vyžaduje důkladnou analýzu oboru a trhu. K tomu slouží 

jeden z nejdůležitějších kroků při začátcích podnikání, kterým je správné sestavení 

podnikatelského plánu. Kvalitně zpracovaný podnikatelský plán pomáhá stanovit 

životaschopnost projektu a zároveň je důležitým nástrojem při získávání finančních 

zdrojů. 

Tématem diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu pro založení 

bezpečnostní společnosti. Soukromé bezpečnostní služby (dále jen SBS) jsou brány 

jako určitý nadstandard v oblasti ochrany majetku a osob. Jejich snahou je omezit 

vznik škod a minimalizovat dopad škodlivého jednání. SBS jsou také využívány 

jako preventivní složka v boji s kriminalitou. Každá bezpečnostní společnost 

poskytuje jiný sortiment produktů. Za nejrozšířenější činnost se v oboru komerční 

bezpečnosti považuje fyzická ostraha majetku a osob. Smyslem diplomové práce je 

vytvořit podklad pro reálné založení bezpečnostní společnosti v Rychnově nad 

Kněžnou. Bezpečnostní společnost se bude zabývat fyzickou ostrahou majetku  

a osob a detektivní činností. 

Tato diplomová práce je rozdělena na 3 části, a to na teoretickou část, analýzu 

současného stavu a návrh podnikatelského plánu. Teoretické poznatky jsou čerpány 

z odborné literatury a slouží ke zpracování dalších částí práce.  

V druhé části, analýze současného stavu, jsou vypracovány analýzy vnějšího  

a vnitřního prostředí, prostřednictvím kterých jsou zkoumány faktory působící na 

podnik. Na závěr této části je vypracována SWOT analýza, která je základem pro 

stanovení strategie firmy. Zjištěné skutečnosti jsou dále použity při tvorbě návrhu 

podnikatelského plánu v praktické části. 
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V návrhové části jsou popsány jednotlivé kroky, ze kterých se skládá podnikatelský 

plán pro založení bezpečnostní agentury. Tato část obsahuje marketingový plán, 

organizační plán a plán předpokládaných příjmů a výdajů v prvních 3 letech 

podnikání. Zároveň je zpracována analýza rizik a realizační projektový plán, který 

sumarizuje veškeré činnosti nezbytné k úspěšnému spuštění a naplnění cílů 

projektu. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY 

ZPRACOVÁNÍ 

Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu, který bude sloužit 

jako podklad pro založení firmy působící v bezpečnostní oblasti. Po zvážení 

několika faktorů se podnikatelé rozhodli pro místo působnosti společnosti v okrese 

Rychnov nad Kněžnou. Hlavního cíle diplomové práce bude dosaženo splněním 

dílčích cílů: 

 vytvoření teoretického rámce práce  

 analýza vnějších a vnitřních faktorů ovlivňujících společnost 

 vypracování SWOT analýzy a zhodnocení jednotlivých silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb 

 definování strategie a cílového trhu pro dosažení úspěchu 

 sestavení finančního plánu pro první tři roky podnikání 

 analýza rizik 

 vytvoření realizačního projektového plánu 

Potřebné materiály jsou zpracovány za použití metody pozorování, analýzy, 

syntézy a komparace. Metodou pozorování dochází k shromáždění informací za 

účelem získání poznatků potřebných pro daný obor podnikání. Analýza a syntéza 

spolu úzce souvisejí – analýza slouží k poznání a rozboru jevů a pomocí syntézy 

jsou naopak jednotlivé části poskládány do celku. V analýze současného stavu jsou 

podrobně vypracovány analýzy vnějšího a vnitřního prostředí podnikatelského 

subjektu a metoda syntézy je následně využita v návrhové části diplomové práce. 

Pomocí metody srovnávání jsou vyvozeny závěry o vlastnostech procesů. Tato 

metoda je využita v analytické i návrhové části práce. K vytvoření diplomové práce 

jsem využila primární data a data sekundární získaná prostudováním odborné 

literatury. Pro zjištění důležitých informací o společnosti je využita metoda vedení 

rozhovorů s Mgr. Lubošem Kafkou. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části diplomové práce jsou vymezeny základní informace o podnikání 

a společnosti s ručením omezeným, jelikož právě pro tento druh společnosti je 

sestaven podnikatelský plán. Informace o společnosti s ručením omezeným jsou 

získány ze Zákona o obchodních korporacích. Dále je popsána teorie vztahující se 

k podnikatelskému plánu, konkrétně je vysvětlena definice podnikatelského plánu, 

postup při jeho sestavování a financování podnikatelského plánu. Na závěr 

teoretické části je charakterizována problematika týkající se soukromých 

bezpečnostních služeb v České republice.  

2.1 Podnikání 

Pojem podnikání lze interpretovat z více pohledů. Podle ekonomické teorie se 

jedná o zapojení ekonomických zdrojů a ostatních aktivit, za předpokladu zvýšení 

jejich původní hodnoty. Z psychologického hlediska je podnikání definováno jako 

činnost motivovaná potřebou něco získat, něčeho dosáhnout nebo si něco splnit. Ze 

sociologického pohledu jde o tvorbu blahobytu pro všechny zainteresované, snaha 

o lepší využití zdrojů a vytváření pracovních míst a příležitostí.[1] Nejznámější 

definice je součástí § 420 Nového občanského zákoníku, kde je podnikatel 

definován takto:  

„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ [2] 

Již v úvodu podnikatelské činnost se každý podnikatel musí rozhodnout pro typ 

právní formy. V případě oboru soukromých bezpečnostních služeb si 

koncesovanou živnost nejčastěji zakládají fyzické osoby podnikající samostatně na 

základě živnostenského podnikání nebo jako právnické osoby zakládající 

společnost s ručením omezeným. 
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2.1.1 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným, často nahrazována zkratkou “spol. s.r.o.“ nebo 

“s.r.o.“, je považována za nejrozšířenější formu podnikání právnických osob. Tento 

fakt může být způsoben tím, že založení tohoto typu společnosti se stalo 

jednodušším. Nově od roku 2014 jsou pravidla pro společnost s ručením 

omezeným obsažena v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

Společníkem může být fyzická i právnická osoba a novinkou od roku 2014 je, že 

jejich počet ve společnosti již není omezen. [3] 

Za závazky společnosti ručí společně a nerozdílně do výše nesplacených vkladů 

podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzvání 

k plnění. Jednou z nejpodstatnějších změn, je pro podnikatele minimální výše  

základního kapitálu, která se z 200 tisíc korun změnila na jednu korunu.[3]  

Založení společnosti 

Založení s.r.o. probíhá uzavřením společenské smlouvy, nebo v případě jediného 

společníka zakladatelské listiny formou notářského zápisu. Volba notáře závisí na 

zakladatelích společnosti, kteří mají možnost si vybrat ze seznamu notářů na 

stránkách Notářské komory České republiky – www.nkcr.cz. Při založení 

společnosti si zakladatelé zvolí jméno firmy, pod kterým bude zapsána 

v obchodním rejstříku. Podle Nového občanského zákoníku musí být dodržena 

zásada nezaměnitelnosti. Účelem je odlišení od ostatních podnikatelů v obchodním 

styku. [4] 

Ze zákona musí smlouva obsahovat povinné náležitosti, kterými jsou:  

o název a sídlo společnosti, 

o předmět podnikání nebo činnosti společnosti,  

o určení společníků s uvedením jména a bydliště nebo sídla, 

o určení druhu podílu každého společníka,  

o výše vkladu, 

o výše základního kapitálu, 

o počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.[3] 
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Vznik společnosti 

Společnost s ručením omezeným vzniká zápisem do obchodního rejstříku, který 

může provést buď rejstříkový soud, nebo notář. Návrh na zápis společnosti do 

obchodního rejstříku je nutné podat do 6 měsíců ode dne jejího založení. Pro 

podání návrhu je potřeba vyplnit formulář, který je dostupný na stránkách 

Ministerstva spravedlnosti. Formulář může být soudu zaslán v listinné nebo 

elektronické podobě. Ještě před podáním návrhu na zápis je třeba získat 

živnostenské oprávnění podle živnostenského zákona, eventuelně jiné oprávnění 

podle zvláštních právních předpisů. Společnosti zapsané v obchodním rejstříku je 

přiděleno IČ neboli identifikační číslo.[4] 

Orgány společnosti 

Společnost s ručením omezeným obligatorně vytváří nejvyšší orgán, kterým je 

valná hromada a statutární orgán, jenž tvoří jednatel nebo jednatelé. Společnost má 

právo si navíc zřídit kontrolní orgán, a to dozorčí radu.[4] 

Valná hromada je nejvýznamnější orgán složený ze společníků. Rozhoduje  

o klíčových otázkách společnosti a její působnost je velmi široká. V kompetenci 

valné hromady je řešit okruh otázek vyhrazených zákonem a jednak společenskou 

smlouvou. Především rozhoduje o změně obsahu společenské smlouvy, změnách 

výše základního kapitálu, připuštění nepeněžité vkladu nebo o volbě či odvolání 

jednatele. Valná hromada má za úkol řešit spoustu dalších otázek týkajících se 

společnosti, avšak nesmí rozhodovat v záležitostech, které spadají do kompetence 

jiných orgánů.[4]  

Nová právní úprava stanovuje, že statutárním orgánem je nadále zástupce obchodní 

společnosti. Ve společnosti s ručením omezeným je statutárním orgánem jeden 

nebo více jednatelů. Konkrétní počet jednatelů je určen ve společenské smlouvě. 

Mezi základní povinnosti jednatele patří zastupování společnosti, obchodní vedení, 

zákaz konkurence a péče řádného hospodáře. Jednatel se rovněž stará o vedení 

seznamu společníků, poskytuje informace týkající se společnosti společníkům  

a jejich zástupcům a svolává valnou hromadu společnosti. Činnost jednatele je 

sjednána na základě smlouvy o výkonu funkce a jeho vztah se společností nemůže 
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být pracovněprávním vztahem. To je zapříčiněno tím, že na rozdíl od zaměstnance, 

který vykonává práci dle pokynů zaměstnavatele, jednatel je samostatně 

odpovědný za obchodní společnost a nikdo nesmí jednateli udělovat pokyny, 

zejména pokud jde o obchodní vedení. [4] 

Ze zákona o obchodních korporacích není povinné zřízení dozorčí rady společnosti, 

ale tato povinnost může vyplývat ze společenské smlouvy nebo jiných zákonů. 

Dozorčí rada má za úkol dohlížet na činnost jednatelů, kontrolovat údaje  

v obchodních a účetních knihách a jednou ročně podávat zprávu o své činnosti 

valné hromadě. Dozorčí rada se skládá z jednoho i více členů, zákon pouze 

zakazuje, aby členem dozorčí rady byl jednatel či prokurista společnosti. [4] 

2.1.2 Živnost 

Definice živnosti je v §2 č. 455 /1991 Sb., živnostenského zákona zakotvena jako: 

„Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem.“[5] 

Zákon o živnostenském podnikání stanovuje všeobecné a zvláštní podmínky pro 

podnikání fyzické či právnické osoby na základě živnostenského oprávnění. Pokud 

tomu tak není a nesplňují zvláštní podmínky provozování živnosti, je povinností 

fyzické či právnické osoby si zvolit odpovědného zástupce. Mezi všeobecné 

podmínky patří plná svéprávnost a bezúhonnost.[6] Zvláštními podmínkami pro 

provozování koncesované živnosti v oboru soukromých bezpečnostních služeb je 

odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 27 odstavce 1. a 2. živnostenského 

zákona. Odbornou a zvláštní způsobilostí pro činnost ostraha majetku a osob se  

rozumí: 

1. Vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání právnického, 

bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo 

2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo 

právním a 3 roky praxe, nebo 

3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení 

o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou 
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pracovní činnost vydané zařízením akreditovaným Ministerstvem 

školství mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti 

patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo  

4. Střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a profesní 

kvalifikace pro činnost strážný podle zvláštního právního předpisu.[5] 

Zvláštní podmínky pro služby soukromých detektivů jsou následující: 

1. Vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání právnického, 

bezpečnostního nebo obdobného zaměření a 1 rok praxe v oboru, nebo 

2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo 

právním a 3 roky praxe, nebo 

3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení 

o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou 

pracovní činnost vydané zařízením akreditovaným Ministerstvem 

školství mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti 

patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo  

4. Střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a profesní 

kvalifikace pro činnost detektiv koncipient podle zvláštního právního 

předpisu.[5] 

Žádost o koncesi může právnická i fyzická osoba se sídlem v ČR podat  

u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu elektronicky nebo poštou. Případně 

je možné žádat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech 

POINT).[7] 

2.2 Rozdíly mezi podnikáním fyzické a právnické osoby 

Začínající podnikatelé si často kladou otázku, zdali je lepší podnikat jako OSVČ 

nebo si založit společnost, ve většině případů společnost s ručením omezeným. 

Každá z právních forem má své výhody a nevýhody. Za výhodu podnikání jako 

OSVČ se považuje jednoduché zahájení činnosti, především z pohledu formálně-

právních povinností. Začít podnikat jako OSVČ není finančně náročné, existují zde 

velmi nízké správní výlohy a není povinný počáteční kapitál. Velkou výhodou 

podnikání jako OSVČ je samostatnost a volnost při rozhodování podnikatele. 
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OSVČ má také možnost uplatnit výdaje paušálem a požádat o stanovení daně 

paušální částkou. Nevýhodami podnikání jako OSVČ je pak ručení za závazky 

celým majetkem, vysoké požadavky na odborné i ekonomické znalosti podnikatele 

a není možné delegovat řízení podnikání v případě dlouhodobějšího onemocnění 

podnikatele. OSVČ si navíc ze zisku hradí pojistné sociální a zdravotní pojištění, 

které nelze odečíst z daní. [1, 7]  

V případě podnikání formou s.r.o. majitelé ručí za závazky společnosti jen do výše 

nesplaceného základního kapitálu a mohou si zvolit libovolný název společnosti.  

Právnická osoba působí důvěryhodněji, proto si snadněji buduje své jméno  

a historii firmy. Pokud do společnosti s.r.o. vstoupí nový společník, může 

expandovat navýšením vkladů. V této formě podnikání je již možné předat řízení 

podnikání a to na jednatele nebo další společníky.  Majitelé si také mohou ustanovit 

kontrolní orgán, kterým je dozorčí rada. Za nevýhodu se považuje nutný počáteční 

kapitál, ale dnešní společnost s.r.o. může mít základní kapitál ve výši jedné koruny.  

Proces založení s.r.o. je náročnější, protože se musí zajistit sídlo společnos ti, 

notářský zápis o vzniku společnosti a stejně jako u OSVČ živnostenské  

oprávnění. [1, 7]  

Majitelé společnosti se rozhodli soukromé bezpečnostní služby provozovat 

založením společnosti s ručením omezeným, zejména protože zde platí omezené 

ručení společníků a mohou si zvolit název, což je důležité pro propagaci 

společnosti. 

2.3 Podnikatelský plán 

Spousta studentů nebo zaměstnanců různých firem mají vizi se v budoucnosti 

osamostatnit a vybudovat si vlastní firmu. V dnešní době je trh relativně přesycen, 

ale stále je tu prostor pro nové podnikatelské nápady. Podnikatelský plán může být 

zpracován i existující firmou, která se rozhodla rozšířit své podnikání. V každém 

případě musí být podnikatelský plán zpracován kvalitně. Kvalitní zpracování je 

prospěšné i pro majitele firmy, jelikož v podnikatelském plánu jsou obsaženy 

všechny potřebné informace k zahájení jejich podnikatelské činnosti a k získání 

potřebného kapitálu. Před zrealizováním podnikatelského nápadu, si díky 
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podnikatelskému plánu každý může ověřit jeho reálnost a životaschopnost. Důvodů 

pro sestavení podnikatelského plánu je samozřejmě více. Patří mezi ně také 

kontrola úspěšnosti podnikání, tj. porovnání toho, co bylo naplánováno, s realitou a 

následné zjištění, kde se liší, v jaké míře a proč. V první radě je vhodné uvést 

definici podnikatelského plánu, která je v mnoho literaturách uvedena z různého 

úhlu pohledu.[8, 9] 

Vybrána je definice od autorů  Hisrich a Peters, kteří ji publikují následovně: 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující 

všechny klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem 

podniku.“[10] 

Majitelé a jejich manažeři považují podnikatelský plán za plánovací nástroj 

sloužící jako podklad pro rozhodování a nástroj kontroly. Pro management firmy je 

podnikatelský plán přínosem zejména z hlediska získávání užitečných poznatků 

z analýz, které se realizují ještě před zpracováním podnikatelského plánu. Jednou 

z těchto metod je analýza vnějšího okolí, která může managementu poskytovat 

pomoc při orientaci v legislativě, politické situaci či daňové soustavě. 

Podnikatelský plán nám rovněž umožňuje získat odhad vývoje finančních toků, 

včas odhalit možné slabiny a rizika ve zvolených postupech jejich dosažení či 

budovat podnikovou kulturu. Podnikatelský plán slouží i pro potencionální 

investory, kteří na jeho základě rozhodují o výhodnosti a nadějnosti projektu.[1] 

Existují obecně platné zásady, které mohou být stěžejní při jeho formulaci 

 a zvýšení ratingu v očích osob z externího prostředí. Mezi tyto zásady patří 

srozumitelnost, přehlednost a logická struktura podnikatelského plánu, 

respektive aby veškeré nápady a skutečnosti uvedené v plánu na sebe navazovaly. 

Každý kdo sepisuje podnikatelský plán, by se měl také vyvarovat příliš 

zdlouhavým odstavcům. Preferován je stručný obsah, ovšem ne na úkor opomenutí  

základních faktů. Za samozřejmost se bere uvedení pouze pravdivých údajů, 

predikovat reálný vývoj a brát v úvahu případná rizika, která mohou v budoucnosti 

nastat.[1] 
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2.4 Postup při sestavování podnikatelského plánu 

Strukturu podnikatelského plánu je možné považovat za klíčovou část teorie. 

Z tohoto důvodu by se měl každý začínající podnikatel na tuto teorii zaměřit 

a nejlépe si ji prostudovat. I když není stanoven povinný obsah podnikatelského 

plánu, existují části, které by neměly být vynechány. [1, 9] Podnikatelský plán 

v praktické části diplomové práce je sestaven z následujících částí:  

 Titulní strana, 

 exekutivní souhrn, 

 popis podniku, 

 analýza trhu, 

 marketingový plán, 

 organizační plán, 

 finanční plán, 

 hodnocení rizik, 

 realizační projektový plán, 

 přílohy.[1, 9] 

2.4.1 Titulní strana 

Obsahem titulní části je název a sídlo společnosti, pokud má firma již logo, tak  

i logo firmy, informace o zakládajících osobách a jejich kontakty. Na titulní straně 

se uvádí také popis podnikání a způsoby financování projektu. [10] 

2.4.2 Exekutivní souhrn 

V exekutivním souhrnu jsou stručně uvedené informace, které budou 

v následujících částech popsány podrobněji. Nejedná se o úvod, ale o zhuštěné 

informace, které mají v čtenáři vzbudit zájem a zvědavost přečíst si podnikatelský 

plán až do konce. Shrnutí poskytuje čtenáři informace o tom, jaký je cíl firmy, jaké 

metody budou použity k dosažení tohoto cíle a informace o potřebné výši kapitálu. 

Zpravidla se tato část píše až v době, kdy je celý podnikatelský plán  

připravený. [1, 9] 
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2.4.3 Popis podniku 

V této části podnikatelského plánu jsou stručně, ale výstižně popsány informace  

o zakládajícím podniku. Součástí je definování vize a představy, čeho chce firma 

dosáhnout. S tím souvisí stanovení cíle firmy, které jsou SMART – měřitelné 

(Measurable), specifické (Specific), dosažitelné (Achievable), reálné (Realistic) 

 a termínované (Time Specific). [1, 9] 

Uvádí se také strategie, které firma hodlá použít k dosažení dlouhodobých cílů  

a představení klíčových osob firmy. Zejména investoři se zajímají o charakteristiku 

důležitých osob ve firmě. I přesto, že firma disponuje nejmodernější technologií, 

nebude úspěšná, pokud ve vedení budou manažeři, kteří nebudou schopni tuto 

konkurenční výhodu využít. Obvykle je uvedeno vzdělání a dosavadní praktické 

zkušenosti pracovníků v řídících funkcích. Není zde nutné uvést úplné životopisy 

pracovníků, protože ty jsou zařazeny až do příloh. Ovšem vhodné je zmínit se  

o tom, jaká je organizační struktura firmy. Ta může být doplněna o informaci, kolik 

firma zaměstná pracovníků a jaké budou mít kvalifikace.[1, 9] 

2.4.4 Analýza trhu 

Podnikatelský nápad nemůže být úspěšný bez existence trhu, na kterém se výrobek 

či služba uplatní. Nalezení potencionálních trhů vyžaduje důkladnou analýzu oboru 

a trhu. Podnikatelský plán uvádí informace jak o celkovém trhu, tak i o cílovém 

trhu. Celkový trh zahrnuje všechny potencionální zákazníky, avšak pro naše účely 

jsou důležití spotřebitelé, co mají z výrobku nebo služby nějaký užitek, je pro ně 

snadné výrobek nebo službu získat a především jsou ochotni za produkt nebo 

službu zaplatit. Pomocí těchto předpokladů je vymezen cílový trh, na který se firma 

zaměří. [9] 

Popis cílového trhu by měl být co nejpřesnější, aby se výrobky nebo služby co 

nejvíce přizpůsobily potřebám zákazníků. Je tedy zřejmé, že vymezení cílového 

trhu je velmi důležité a jeho případné přecenění nebo podcenění může ohrozit 

úspěšnost při posuzování podnikatelského plánu. Navíc vždy platí, že výrobek či 

služba může být úspěšná jen tehdy, pokud dokáže uspokojit konkrétní potřeby 

zákazníků. To však neznamená přizpůsobovat výrobek nebo službu každému 
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individuálnímu zákazníkovi. Řešením je rozdělení budoucích zákazníků do tříd či 

segmentů, např. podle regionů, požadavků zákazníků na cenu a jakost nebo 

nákupních motivů.[9] „Koráb uvádí, že segmentace by měla být efektivní, tedy 

s dostatečně malým počtem zákaznických segmentů (dva, tři apod.), aby nevedla ke 

zbytečné a neúčinné fragmentaci našeho dostupného trhu a chaotickým 

nekonzistentním obchodním a marketingovým aktivitám“.[10] 

Firma si z takto definovaných tržních segmentů určí jeden nebo více segmentů, 

které se jeví jako nejzajímavější a poté bude převážně usilovat o ty, které vykazují  

největší zisk.  Investory zajímají konkrétní čísla o objemu či růstu trhu, a proto se 

provádí průzkum trhu. Často je tento průzkum nákladný, tudíž je pro firmu 

výhodnější, když si toto šetření provede sama. Firma tak ušetří nejen peníze, ale 

také má možnost lépe poznat svůj zvolený tržní segment. [9] 

V této části podnikatelé provádějí analýzu mikroprostředí, aby zjistili kdo je jejich 

potencionální a stávající konkurence a analýzu makroprostředí, která je nástrojem 

sloužícím ke zkoumání různých vnějších faktorů působících na organizaci.  

Nakonec se sestavuje SWOT analýza, která slouží k identifikování silných a 

slabých stránek firmy a kde se nacházejí její tržní příležitosti a hrozby. [11] 

Porterův model pěti konkurenčních sil 

S ohledem na zvolený cílový trh se zjišťuje, kdo pro firmu představuje konkurenci. 

Spadají sem firmy, které prodávají podobné produkty, ale také firmy, které by se 

mohli v blízké budoucnosti stát konkurenty. [9] K odhalení stávající  

i potencionální konkurence slouží Porterův model pěti konkurenčních sil. [10] 

„Porter uvádí, že dříve než podnik vstoupí na trh daného odvětví, musí analyzovat 

„pět sil“, které vypovídají o přitažlivosti odvětví.“ [11] Porterův model pěti 

konkurenčních sil je považován za základní nástroj pro analýzu konkurenčního 

prostředí firmy. V každém odvětví je rozdílná intenzita konkurenčního boje, proto  

 i vliv a důležitost těchto pěti faktorů se v jednotlivých odvětvích liší. Model pěti 

sil pomáhá firmě poznat strukturu daného odvětví a přesně určit jaké faktory jsou 

pro konkurenci rozhodující.  [11] 
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Obrázek 1: Porterův model pěti konkurenčních sil 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [12], s. 53) 

 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty  

Je obecně známé, že pokud v odvětví působí velké množství silných konkurentů, 

není snadné na tomto odvětví začít podnikat. [11] Rivalita firem působících na 

daném trhu je vysoká, když dochází k pomalému růstu trhu. Na takových trzích si 

pak firmy snaží udržet svoji pozici cenovou i necenovou konkurencí. Mezi další 

faktory, které způsobují soupeření mezi konkurenty, patří malá ziskovost odvětví, 

vysoké bariéry odchodu z odvětví a nedostatečná diferenciace.[12] 

Hrozba vstupu nových konkurentů  

Potencionální konkurencí jsou firmy, které chtějí získat podíl na daném trhu. Vstup 

nových konkurentů, ale může způsobit tlak na ceny a zároveň růst nákladů a tím 

může dojít k poklesu ziskovosti daného odvětví. Ve většině případů nelze úplně 

zamezit vstup nového konkurenta na trh,  nicméně za určitých podmínek může dojít 

ke snížení hrozby vstupu nových konkurentů. Za takovou překážku se považují 

vysoké fixní náklady, obtížný přístup k distribučním kanálům, vysoký stupeň 

regulace v odvětví, kapitálová náročnost či diferenciace produktů. [12] 
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Hrozba substitutů 

Substituty jsou konkurenční produkty, které plní stejnou funkci jako produkty 

daného odvětví. Hrozba substitutů je snižována pokud, konkurenční firmy vyrábí 

substituty s vyššími náklady nebo příliš nezvyšují nabídku. Konkurenční síla je 

určena cenou či diferenciací substitutů a velikosti nákladů na přechod 

k substitutům. [12] 

Vyjednávací síla zákazníků 

Zákazníci se přirozeně snaží zvýšit kvalitu produktů a zároveň jejich cenu tlačit 

dolů. Zákazník má větší vyjednávací sílu, pokud může snadno přejít ke konkurenci, 

je nucen minimalizovat svoje náklady, je silným distributorem nebo významným 

zákazníkem. Silnou pozici má odběratel vůči svému dodavateli také tehdy, jestliže 

existují dostupné substituty k danému produktu nebo má zboží vysokou cenovou 

pružnost poptávky.[12] 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je vysoká zejména v situaci, kdy existuje omezený 

počet dodavatelů na daném trhu. Dodavatel disponuje větší silou, jestliže poskytuje 

zboží se specifickými vlastnostmi, které nemohou konkurenti  zajistit nebo v daném 

případě neexistují dostupné substituty. Důvodem vysoké vyjednávací síly 

dodavatelů může být i fakt, že změna dodavatele by pro podnik mohla být finančně 

náročná.[12] 

SLEPT analýza   

SLEPT analýza je analýzou vnějšího okolí, která dělí vlivy makrookolí do pěti 

základních skupin. Samotný název SLEPT analýza je vytvořen ze začátečních 

písmen těchto pěti skupin, konkrétně se jedná o kategorie sociální, legislativní, 

ekonomické, politické a technologické. V každé z těchto skupin jsou zahrnuty dílčí 

faktory makrookolí, které určitým způsobem ovlivňují podnik. [13] 

Sociální faktory - podnik se musí zaměřit na vlivy spojené s postoji a životem 

obyvatelstva. Sledují se proto faktory jako životní styl populace, postoje 

k životnímu prostředí, životní úroveň a vzdělání a mobilita.[8, 13] 
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Legislativní faktory – různou měrou je každý podnik regulován prostřednictvím 

různých zákonů (daňový zákon, regulace v oblasti zahraničního obchodu či zákon 

o ochraně životního prostředí). Podnikání je dále upravováno pomocí právních 

norem a vyhlášek. Při zpracování tohoto faktoru se zpravidla vyplatí spolupráce 

s kvalifikovaným právníkem.[8, 13] 

Ekonomické faktory – podnik je ovlivněn současným i budoucím vývojem 

ekonomiky daného trhu. Hodnotí se faktory jako ekonomický růst, úroková míra, 

míra inflace, daňová politika a směnný kurz. [8, 13] 

Politické faktory – podnikatel musí mít přehled i o politické situaci v zemi, protože 

politická rozhodnutí mohou ovlivnit ekonomickou situaci země a podmínky pro 

podnikání. Jedná se o daňovou politiku, daňový systém, stabilitu vlády a informace 

o vlivu politických stran. [8, 13] 

Technologické faktory – aktuální informace o technických a technologických 

změnách zajišťují, že se podnik vyhne zaostalosti a má možnost prokázat aktivní 

inovační činnost. Do této skupiny se řadí faktory jako vládní podpora výzkumu  

a vývoje, celkový stav technologie, nové objevy a rychlost zastarávání. [8, 13] 

Cílem SLEPT analýzy není vypracovat zdlouhavý seznam faktorů, ale určit jen ty 

významné pro podnik. Podnikatel by měl s touto metodou i nadále pracovat, 

protože se jednotlivé faktory mohou v čase měnit. Proto je pro úspěšnost podnikání  

žádoucí tyto faktory průběžně sledovat a vyhodnocovat. [13] 

SWOT analýza 

Analýza SWOT je důležitou součástí podnikatelského plánu, jelikož je zaměřená 

na zhodnocení jak vnitřních, tak i vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost firmy. 

SWOT analýza definuje silné a slabé stránky a zároveň příležitosti a hrozby, což 

slouží jako podklad pro formulaci podnikových strategií a strategických cílů.[11] 

SWOT analýza se zařazuje na úplný závěr, protože slouží jako shrnutí 

nejdůležitějších závěrů uskutečněných dílčích analýz (vnějších i vnitřních). [12] 

Silné a slabé stránky spadají do analýzy vnitřního prostředí, což znamená, že nad 

nimi má společnost určitou kontrolu a může je ovlivňovat. [10].  
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Příležitosti a hrozby jsou externí faktory, které firma nemůže ovlivnit, ale měla by 

s nimi počítat, respektive přizpůsobit jim své chování.[10]  

2.4.5 Marketingový plán 

Nestačí mít pouze dobrý nápad, ale důležité je také zvolit vhodnou marketingovou 

a obchodní strategii.  Účelem těchto strategií je zaujmout vybraný segment. [9] 

Marketingový mix  

Marketingový mix (tzv.4P) je analytický a systematický nástroj, jehož základní 

složky tvoří produkt, cena, podpora prodeje a distribuce. Jednotlivé složky jsou 

vzájemně závislé, přičemž jejich optimální kombinace by měla vycházet 

z charakteristik trhu a zvolené strategie podniku. [10, 14] 

Do produktové charakteristiky patří informace o šíři a hloubce sortimentu, 

způsob balení a doplňkové služby. Při stanovování ceny je třeba brát v úvahu 

 i další faktory, mezi něž patří náklady, cenová politika rozhodujících konkurentů, 

různé velkoobchodní a maloobchodní ceníky nebo různé cenové akce. 

Nejviditelnější částí marketingového mixu jsou formy podpory prodeje, jejichž 

cílem je dát o produktu vědět a především zaujmout zákazníka. Za základní 

nástroje podpory prodeje se označuje reklama, propagace, osobní prodej a public 

relations. Poslední složkou marketingového mixu je distribuce, kde se řeší otázky 

týkající se způsobu přepravy od výrobce k zákazníkovi, optimalizace dopravních 

cest, řízení zásob a ochrana zboží během přepravy.[14] 

2.4.6 Organizační plán 

V organizačním plánu jsou shrnuty základní údaje, které patří do oblasti personální 

strategie. Mezi hlavní aspekty patří organizační struktura podniku, počet 

pracovníků, popis pracovních míst a kvalifikační požadavky na pracovníky 

firmy.[8] 

2.4.7 Finanční plán 

Sestavením finančního plánu se ověřuje reálnost podnikatelského plánu. Cílem 

finančního plánu je promítnout podnikatelský nápad do peněžních toků  
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a přesvědčit investory o jeho výnosnosti. Na začátku podnikání se souhrn všech 

věcí, peněžních prostředků a práv, které podnikatel vloží do podnikání , promítne 

v rozvaze. Rozvaha je jeden ze základních finančních výkazů, který zachycuje  

informace o majetku podniku a jeho financování. Skládá se ze strany aktiv, která 

představuje dlouhodobý a oběžný majetek a ze strany pasiv, obsahem které jsou 

vlastní a cizí zdroje financování majetku. Vlastní kapitál je tvořen vklady, které do 

podnikání vložili jeho zakladatelé. Součástí kapitálu firmy jsou často i cizí zdroje, 

které si firma musí půjčit. Tento cizí kapitál poskytují zejména banky  

a individuální investoři. Za zapůjčení peněz platí podnikatelé zápůjční cenu, kterou 

musí zaplatit svým věřitelům. Cenou za cizí zdroje je úrok, který patří z hlediska 

podniku do finančních nákladů. [8, 10] 

Se začátkem podnikání se pojí nějaké fixní a variabilní náklady, ať už v podobě 

nákupu zařízení, surovin, strojů, vozidel či zřízení informačních a komunikačních 

technologií. Z toho důvodu se ve finančním plánu sestavuje kalkulace nákladů 

pořízení zamýšleného produktu a výnosů z následného prodeje tohoto produktu.  

Fixní náklady jsou náklady, které se nemění s objemem výroby a naopak náklady 

variabilní jsou typem nákladů, které se mění v závislosti na objemu výroby. 

Dosažené výnosy podniku v určitém období a náklady na jejich vytvoření jsou 

zobrazeny ve výkazu zisku a ztráty. V tomto účetním výkaze jsou náklady  

a výnosy rozděleny do tří oblastí a to provozní, finanční a mimořádné. Rozdíl mezi 

výnosy a náklady představuje výsledek hospodaření, tedy zda podnik dosáhl zisku 

nebo ztráty.[10] 

Při analýze finančního vývoje firmy se rovněž uvádí přehled o peněžních tocích, 

běžně označovaný jako cash-flow. Je to přehled o peněžních příjmech a peněžních 

výdajích za sledované období. Cash flow je obvykle rozdělen podle základních 

činností na provozní, investiční a finanční oblast. [10] 

Počáteční stav peněžních prostředků 

+ Příjmy za určité období 

- Výdaje za určité období 

= Konečný stav peněžních prostředků  

 
Obrázek 2: Schematický výpočet cash flow přímou metodou  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle [10]) 
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Všechny uvedené finanční výkazy poskytují informace o finanční pozici a jsou 

podkladem pro rozhodování podniku. Při tvorbě finančního plánu může podnikatel 

použít speciální software nebo  požádat o pomoc externího poradce. V obou 

případech hlavní práce zůstává na podnikateli, protože pouze tvůrce 

podnikatelského plánu dokáže nejlépe modelovat pravděpodobné varianty 

budoucího vývoje. [10] 

2.4.8 Hodnocení rizik 

S každým projektem jsou spojena určitá rizika, která mohou mít nepříznivý dopad 

na podnikání. Z toho důvodu by každý podnikatelský plán měl obsahovat analýzu 

rizik, která se snaží předcházet negativním důsledkům možného vývoje konkrétní 

rizikové situace. Analýza rizik podnikatelům pomáhá si uvědomit možná rizika  

a jejich pravděpodobnost a stanovit si strategii, která bude realizována v případě, že 

daná riziková situace opravdu nastane. [10] 

2.4.9 Realizační projektový plán 

V podnikatelském plánu je uveden i časový harmonogram všech činností, který se 

nazývá realizační projektový plán. Před sestavením plánu si podnikatel musí  

uvědomit všechny aktivity, které jsou potřeba vykonat za účelem realizace 

podnikatelského nápadu. Dalším krokem je určení časového harmonogramu. Ke 

každé aktivitě se přiřadí termín jejího dosažení. Grafickým znázorněním důležitých 

aktivit a milníků je úsečkový diagram, který znázorňuje plánované aktivity jako 

úsečky v diagramu.  Podle sestrojených úseček lze ihned poznat, kdy a jaké práce 

musí začít, jak dlouho mají trvat a jejich předpokládaný konec. Úsečkový diagram 

má využití i ve finančním plánování v podobě výše a termínu investičních  

 a osobních výdajů. [9] 

2.4.10 Přílohy 

Poslední částí podnikatelského plánu jsou přílohy, do kterých se zařazují např. 

životopisy klíčových osob firmy, výpisy z obchodního rejstříku, výsledky 

průzkumu trhu, výsledky propagačních akcí, důležité smlouvy, získané certifikáty  
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 a podklady z finanční oblasti - rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Vždy závisí na 

konkrétním případě, jaké podklady jsou umístěny do přílohy. [1] 

2.5 Soukromá bezpečnostní služba 

Soukromá bezpečnostní služba je brána jako poskytování určitého nadstandardu 

v oblasti ochrany osob a majetku. SBS zvyšují bezpečnost garantovanou státem, 

která v některých případech může pro potencionálního zákazníka představovat 

jedinou možnost, jak dosáhnout požadované úrovně zabezpečení . Nicméně 

hlavním aktérem v oblasti vnitřní bezpečnosti je stále Policie ČR a SBS jsou pouze 

jakýmsi doplňkem k základní bezpečnosti poskytované státem.[15] 

V českých literárních pramenech doposud neexistuje jednoznačná shoda na definici 

SBS. Podle starší publikace od F. Brabce je SBS označována jako ,,výkon 

soukromé bezpečnostní činnosti realizovaný v souladu s koncesní licencí k zajištění 

ochrany osob a majetku a dalších bezpečnostních zájmů, a to jak na základě 

smluvním, tak pro potřeby vlastní.“[15] 

Typologii SBS realizovaných v ČR lze rozdělit na tři základní kategorie činností,  

 a to: 

o Ostraha majetku a osob, 

o detektivní činnost, 

o poskytování bezpečnostní techniky a bezpečnostních technologií 

k ochraně majetku a osob.[15] 

Soukromá bezpečnostní činnost není upravována samostatným zákonem, tudíž jsou 

SBS provozovány jako běžná podnikatelská činnost na základě živnostenského 

zákona. Z důvodu absence samostatné právní úpravy je monitoring a regulace SBS 

na špatné úrovni, a proto byl předložen Poslanecké sněmovně návrh zákona  

o soukromé bezpečnostní činnosti. Nový zákon bude stanovovat odbornou 

způsobilost pro provozovatele i zaměstnance SBS a jasná a transparentní pravidla 

pro podnikání v tomto oboru. Pro provozování soukromé bezpečnostní činnosti 

bude nutné získat licenci od Ministerstva Vnitra, která bude mít platnost 10 let.[15] 
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2.5.1 Ostraha majetku a osob 

Nejrozšířenější činností v oboru komerční bezpečnosti je služba ostrahy majetku  

 a osob. Hlavní úlohou bezpečnostních pracovníků je ochrana před následky 

bezpečnostních hrozeb. K zajištění tohoto úkolu je od osob vykonávajících tuto 

činnost vyžadována bezúhonnost, zdravotní a minimální odborná způsobilost  

a psychická odolnost a stabilita.[15] V zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání je služba ochrany majetku a osob definována jako:  

,,Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého 

majetku, ostrahou při přepravě peněz a při jejich zpracování, cenností nebo jiného 

majetku, ochranou osob, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných 

shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů 

objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a provozováním centrálních 

pultů ochrany.“[5] 

S pracovníky ostrahy je možné se setkat na mnohých místech, jako jsou obchodní 

domy, nádraží, průmyslové podniky, kulturní a společenské akce. Hlídky z řad 

pracovníků soukromých firem si najímají i některé obce, pro které je využití SBS 

finančně méně náročné než zřízení městské policie. Na druhou stranu je drobným 

úskalím, že pracovníci ostrahy podle českých zákonů stále ještě nedisponují 

žádnými zvláštními pravomocemi. Povinností pracovníků ostrahy je hlídkovat  

a upozorňovat na případné přestupky, eventuelně v případě nutnosti kontaktovat 

policii.[15] 

2.5.2 Detektivní činnost 

Služby soukromých detektivů jsou dalším rozšířeným odvětvím SBS, které 

umožňuje občanům využití služeb, které nespadají do kompetence státních složek.  

Jedná se o různorodou a náročnou profesi, o které má veřejnost často mylné 

představy získané vlivem některých médií jako jsou knihy nebo filmy. Realita je 

poněkud jiná, zejména získávání informací probíhá vždy v souladu se zákony. 

Soukromý detektivové si musejí dávat pozor na ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů. Podmínkou pro nakládání s takovými informacemi je 
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souhlas Úřadu pro ochranu osobních údajů.[16, 17] Činnost soukromých detektivů 

opět spadá do kategorie koncesovaných živností uvedených v živnostenském 

zákoně, kde její obsahová náplň je definována jako: 

„Služby spojené s hledáním majetku a osob, se zjišťováním skutečností, které 

mohou sloužit jako důkazní prostředky, získáváním informací týkajících se 

fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním 

informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních 

jednání ohrožujících obchodní tajemství, a s tím související sběr dat a jejich 

vyhodnocování.“[5] 

2.5.3 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 

Poslední kategorií z oboru komerční bezpečnosti je dle živnostenského zákona 

poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. Firmy působící v tomto 

oboru poskytují bezpečnostní činnost v podobě montáží, kontroly, údržby  

 a případně opravy technického vybavení k ochraně majetku a osob. V dnešní době 

je spousta druhů zabezpečovacího zařízení a tak je obtížné vybrat to správné. S tím 

mohou zákazníkům pomoci firemní technici, kteří jim během prvního setkání 

poskytnou poradenství, během kterého zákazníkům navrhnou nejvhodnější prvky 

zabezpečení objektu.[15] V živnostenském zákoně je poskytování technických 

služeb k ochraně majetku a osob definováno takto:  

„Projektování, montáž, kontrola, údržba a opravy elektronických poplachových 

systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly 

vstupu, přivolání pomoci, integrovaných a kamerových), určených k ochraně 

majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů 

 a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a jejich 

okolí. Montáž, opravy, údržba, revize a správa mechanických zábranných systémů, 

dodatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.“[5] 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Teoretická část uvádí, že před vytvořením podnikatelského plánu je zapotřebí 

provést analýzu trhu. K tomu slouží následující část, která obsahuje celou řadu 

analýz. Nejprve je zpracována SLEPT analýza, dále je pomocí Porterova modelu 

konkurenčních sil zkoumána konkurence podniku. Součástí analytické části je 

analýza SWOT, která firmě pomáhá identifikovat její silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby. Cílem zpracování těchto analýz, je identifikovat relevantní 

faktory, které stanový směr, jak dosáhnout cílů a vize firmy.  

3.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza umožňuje určit budoucí vývoj vnějšího prostředí, ve kterém se 

nachází daný podnik. Jde o komplexní přehled informací o místě působení  

společnosti z pohledu čtyř faktorů na trhu. 

3.1.1 Sociální faktory 

Ve velkých městech již působí několik bezpečnostních firem, a proto se podnikatel 

rozhodl pro místo působnosti v Rychnově nad Kněžnou. Na začátku roku 2017 

bylo zjištěno, že Rychnov nad Kněžnou má 11 004 obyvatel a rozlohu 34,95 km2. 

Toto malebné městečko se nachází v Královéhradeckém kraji v severovýchodních 

Čechách.  

Na území Královéhradeckého kraje je celkem 448 obcí s 550 745 obyvateli. Podle 

ČSÚ je v Královéhradeckém kraji podíl nezaměstnaných 2,57 %, řadí se tak na 

čtvrtou nejnižší příčku. Nejnižší hodnota podílu nezaměstnaných 1,24 % byla ze 

všech okresů evidována v červnu roku 2017 právě v okrese Rychnov nad Kněžnou. 

Z toho vyplývá, že v druhém čtvrtletí roku 2017 bylo v okrese zaznamenáno  

715 uchazečů o zaměstnání, na jedno volné pracovní místo v evidenci úřadu práce 

připadlo 0,5 uchazečů. Takto nízká nezaměstnanost může pro podnikatele 

znamenat problém sehnat kvalitní zaměstnance. Tím může vzniknout tlak na 

zvýšení nástupního platu a lepších podmínek v zaměstnání. [18] 
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Obrázek 3: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let v krajích ČR k 

31. 10. 2017 

 (Zdroj: Český statistický úřad [19]) 

Pro činnost bezpečnostní agentury má podnikatel v úmyslu zaměstnávat zejména  

osoby s praxí u bezpečnostních sborů ČR. V Rychnově nad Kněžnou se zatím 

nenachází žádná hlídací a detektivní společnost, je tu prostor pro získání kvalitních 

pracovníků a vybudovat si důvěru u zákazníků, jelikož v případě potřeby 

bezpečnostních služeb nebudou muset dojíždět do okolních měst.  

3.1.2 Legislativní faktory 

Stejně tak, jako dochází k neustálým změnám v podnikatelském prostředí, dochází 

i ke změnám v legislativě. Proto každý, kdo se rozhodne podnikat na území České 

republiky, musí tyto změny neustále sledovat. Hlavním zákonem platným pro 

Českou republiku je Ústava České republiky a listina základních práv a svobod. 

Právním předpisem, který specifikuje základní podmínky týkající se společnosti 

s ručením omezeným, je zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.  

Zapotřebí je také dodržovat podmínky, které uvádí: 

o Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

o Zákon č. 568/1992 Sb., o dani z příjmu,  

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

o Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. 
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Současně, jelikož se pohybujeme v oboru bezpečnostní činnosti, o této tématice 

hovoří zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v kapitole ochrana soukromých 

práv. Způsoby ochrany a obrany jsou objasněny v mnoha dalších zákonech, jako je 

trestní zákoník a trestní řád a zákoník práce. Je nutné si dávat pozor na ustanovení 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  Za předpokladu, že je detektiv 

nucen nakládat s takovými informacemi, musí mít souhlas Úřadu pro ochranu 

osobních údajů. Zde je nutné podotknout, že od 25. května 2018  

zákon č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bude kompletně nahrazen 

Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). „Cílem Obecného nařízení 

je přizpůsobení právního rámce ochrany osobních údajů dnešní době, dosažení 

větší jednoty právního rámce ve všech zemích, na které dopadá, posílení práv 

subjektu a v neposlední řadě je snahou dosáhnout sjednoceného výkladu Obecného 

nařízení a dozoru jednotlivými dozorovými úřady.“[20] 

Bezpečnostní služby nejsou prozatím upraveny žádným speciálním zákonem,  

 a proto byl podán návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti. Hlavním 

důvodem pro podání návrhu zákona je podrobit podnikání v oboru komerční 

bezpečnosti zvláštní samostatné právní úpravě. [21] Návrh zákona o soukromé 

bezpečnostní činnosti uvádí podmínky pro fyzické a právnické osoby. „Jmenovitě 

jde o dosažení věku 21 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 

spolehlivost, negativní lustrační osvědčení, odborná způsobilost. U právnické 

osoby se k těmto podmínkám přidávají nezbytnost transparentnosti vlastnické 

struktury a podmínka, že její obchodní firma nemůže vzbudit dojem, že jde  

o instituci, která plní úkoly veřejné správy.“[22] 

3.1.3 Ekonomické faktory 

Analýza ekonomických faktorů je klíčová hlavně proto, že tyto faktory podstatně 

ovlivňují ekonomický zisk podniku. V posledních letech dochází k růstu české 

ekonomiky, čímž se přibližuje vyspělým zemím. Příznivých výsledků Česko 

dosahuje z velké části díky růstu spotřeby domácností a investiční aktivity 

firem.[23] 
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Ministerstvo financi České republiky stanovuje predikci reálného hrubého 

domácího produktu (HDP) pro rok 2017 na 3,1 % a pro rok 2018 na 2,9 %. 

Relevantním ekonomickým faktorem je míra inflace, kde predikce její průměrné 

hodnoty je stanovena pro rok 2017 na 2,2 % a pro rok 2018 1,6 %. V roce 2016 

dosahovala míra inflace 0,7 % a v roce 2015 dokonce pouhých 0,3 %. Z toho 

vyplývá, že oproti minulým letům se předpokládá zvýšení míry inflace. Příčinou je 

meziroční růst spotřebitelských cen až nad inflační cíl České národní banky.[23] 

Na trhu práce dochází ke stálému zvyšování poptávky po pracovní síle. Dokonce 

od začátku roku 2016 je míra nezaměstnanosti v České republice považována za 

nejnižší v rámci celé Evropské unie. V roce 2017 se předpokládá obecná míra 

nezaměstnanosti 3,2 % a hodnota 2,9 % pro rok 2018. Úroveň míry 

nezaměstnanosti je již tak nízká, že je zde velmi omezený prostor pro další 

pokles.[23]  

 Tabulka 1: Prognóza míry nezaměstnanosti v % MFČR ze dne 31. 7. 2017 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle [23]) 

Rok 2016 2017 2018 

Obecná míra nezaměstnanosti 4 3,2 2,9 

 

3.1.4 Politické faktory 

Politická situace má rovněž vliv na podnikání, z tohoto důvodu je potřeba sledovat 

aktuální situaci v zemi. V současné době se politické prostředí v ČR považuje za 

nestabilní, přispívá k tomu fakt, že zatím není stanoveno nové složení Poslanecké 

sněmovny. V říjnu 2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny, s výsledkem 

voleb jsou spokojeny pouze dvě pětiny občanů (43%).[24] Vítězem voleb se stala 

strana Andreje Babiše, hnutí ANO (29,64%), na druhém místě se umístila ODS 

(11,32%) a překvapivě třetí největší počet hlasů získali Piráti (10,79%). [25] 

Andrej Babiš se ztotožňuje s lepším výběrem daní, jeho klíčovým projektem je 

elektronická evidence tržeb (EET). Je to elektronický systém, který slouží 

k registraci každé platby obchodníka a tím umožňuje finanční správě efektivně 

provádět daňovou kontrolu. Práva, povinnosti a postupy související s online 
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evidencí tržeb jsou stanoveny v zákoně č. 112/2006 Sb., zákon o evidenci tržeb. 

[26]  

Povinnost vést EET probíhá fázováním, právě proto dochází k pozvolnému 

zatěžování systému. Jednotlivé fáze jsou rozděleny podle klasifikace NACE. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o bezpečnostní společnost, spadá její činnost do 

skupiny NACE 80 Bezpečnostní a pátrací činnosti, konkrétně NACE 80.1 Činnosti 

soukromých a bezpečnostních agentur. [27] Povinnost podnikatele zahájit evidenci 

příslušných tržeb patří podle klasifikace NACE do 3. fáze, která měla startovat 

v březnu roku 2018.[26] Nicméně podle aktuálních zpráv Ústavní soud tento 

termín zrušil a není jisté, kdy a zda vůbec se tito podnikatelé do EET zapojí.[28] 

Na začátku roku 2018 se odehrála druhá přímá volba prezidenta České republiky. 

V prvním kole voleb nezískal žádný z 9 kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, 

proto se konalo i druhé kolo. Do druhého kola volby postoupili dva nejsilnější 

kandidáti, současný prezident Miloš Zeman a vědec a bývalý předseda Akademie 

věd Jiří Drahoš. V duelu mezi konečnými kandidáty nakonec s výsledkem 51,36 % 

zvítězil Miloš Zeman.[29] 

3.1.5 Technologické faktory 

Technologie se neustále vyvíjí a inovuje, tudíž konkurenční výhodu má na trhu ten, 

kdo je schopný držet krok s dobou. V našem případě je pro firmu taktéž klíčové 

využívat nejmodernější technické vybavení, které může zvýšit pravděpodobnost 

úspěchu při detektivní činnosti. K zajišťování důkazů a informací jsou zapotřebí  

především různé druhy kamer, mikrofonů, miniaturní odposlechy, GPS 

lokalizátory, vysílačky, dalekohledy, vozidla pro využití monitoringu a jiné.  

Dalším technologickým prvkem, který nesmí být opomenut, jsou moderní 

informační sítě. Hlavním propagačním materiálem budou webové stránky, kde 

bude mít zákazník možnost dozvědět se veškeré informace o službách, které bude 

firma poskytovat. Současně vytvořením profilu na sociálních sítích se chce firma 

dostat do povědomí veřejnosti, především je cílem zaujmout obyvatele a firmy  

z okresu Rychnov nad Kněžnou.  
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3.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterův model je vhodný pro zmapování situace v místě působení společnosti. 

Model pěti hybných sil pomáhá odhalit stávající a novou konkurenci, vliv 

odběratelů, vliv dodavatelů a hrozbu vzniku substitutů. Je žádoucí do modelu 

postupně informace doplňovat, protože je pravděpodobné, že podmínky se časem 

ve zkoumaném prostředí změní. Pokud by se firma této metodě dále nevěnovala, 

mohla by přijít o své místo na trhu.  

3.2.1 Konkurence v odvětví 

Na trhu působí mnoho živnostníků i společností, které se zabývají soukromou 

bezpečnostní činností. Než se stanoví, kdo je pro firmu BSDS, s.r.o. konkurentem, 

je dobré si ujasnit, že za konkurenci se nepovažuje policie České republiky. Ta 

totiž nesmí zasahovat do soukromovlastnických vztahů, je tu pro účely 

trestněprávní. Nicméně u velkých případů může policie ČR při zajišťování důkazů 

se soukromou bezpečnostní agenturou spolupracovat. [30] 

V oboru komerční bezpečnosti působí čím dál více firem. Současně dochází  

i k rozšíření portfolia nabízených služeb, což je především důsledkem rostoucích 

požadavků zákazníků a technologického pokroku.  Největší SBS je dle počtu 

zaměstnanců i z hlediska ročního obratu v oboru firma SECURITAS ČR, která se 

zabývá především ostrahou obchodních center  

a převozy hotovosti.[31] Velkým konkurentem je v rámci ČR i firma RED HAWK 

SECURITY s podobnou šíří služeb jako BSDS, s.r.o. a společnost M2C, která 

kromě bezpečnostních služeb poskytuje úklidové služby a údržbu. [32, 33] Mezi 

konkurenty, kteří se zaměřují na okres Rychnov nad kněžnou, patří bezpečnostní  

agentura VIDOCQ s.r.o., s působností pro okresy Šumperk, Svitavy, Rychnov nad 

Kněžnou a Náchod. VIDOCQ s.r.o. se specializuje na ostrahu majetku a objektů, 

bezpečnostní a úklidové služby, údržbu a správu nemovitostí. [34] Na oblast 

Východních Čech se zaměřuje rovněž bezpečnostní agentura RAXO, s.r.o., která 

poskytuje fyzickou ostrahu objektů a osobní ochranu osob. [35] 

Za největšího konkurenta k naší vedlejší činnosti lze v Královéhradeckém kraji 

považovat detektivní kancelář BuldoQ. Soukromý detektiv Mgr. Milan Bláha 
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založením detektivní kanceláře BuldoQ navazuje na svou 12 letou tradici v oboru 

soukromé detektivní činnosti ve Východních Čechách. O jeho schopnostech 

vypovídá také skutečnost, že je členem prezídia České komory detektivních služeb 

a rovněž je regionálním zmocněncem pro Královéhradecký a Liberecký kraj.[36] 

Dalším velkým konkurentem je společnost FBS Flosman s.r.o., která svoji činnost 

vykonává již od roku 1991 a je také členem České komory detektivních služeb  

(ČKDS). Členství v ČKDS garantuje klientům kvalitu detektivních služeb  

a usnadňuje výběr kanceláře.  [37]  

Výhodou uvedených konkurentů je oproti naší společnosti jejich dlouholetá tradice. 

Za výhodu naší společnosti lze považovat zaměření především na lokální 

zákazníky, zaměstnáním dostatečně vycvičených pracovníků a jejich věkovým 

složením. Zvýšení úspěchu naší bezpečnostní společnosti může být zajištěno díky 

členství v asociaci soukromých bezpečnostních služeb. Pro zákazníka jsou při 

výběru firem podstatné recenze a přehled certifikátů vydaných pro společnost, 

proto naše společnost bude klást důraz na kvalitu poskytovaných služeb a neustále 

zajišťovat rozvoj a vzdělání pracovníků.  

3.2.2 Potencionální konkurence  

Dá se předpokládat, že pokud se bude naší společnosti dařit, atraktivita odvětví 

přiláká nové konkurenty nebo zde stávající konkurence rozšíří poskytování svých 

služeb. Bariéry, které brání vstoupit novým hráčům na trh, jsou poměrně nízké. 

Existuje však výčet podmínek, které při žádost o podání koncese musejí být 

splněny. Kromě obecných podmínek, které jsou pro získání koncesované živnosti 

nutné, musí mít uchazeč praxi v oboru, kdy počet let praxe je odstupňovaný podle 

dosaženého vzdělání.  

Cílem společnosti je navázat vztah s lokálními zákazníky a díky kvalitně 

odvedeným službám si vytvořit dobré jméno na trhu. Těmito kroky lze ztížit vstup 

nového konkurenta do odvětví. 
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3.2.3 Substituční služby 

Bezpečnostní služby jsou specifickou činností, která se nedá zcela nahradit. 

Zákazník má možnost zaplatit si za ochranu majetku a osob, která nespadá do 

státních složek. Drobné rozdíly mohou vzniknout v sortimentu služeb, který 

bezpečnostní agentury nabízí. V dnešní době je nabídka na trhu skutečně široká, 

proto za substitut k hlídací činnosti lze považovat poskytování technických služeb 

k ochraně majetku a osob. Do určité míry je možné pohlížet na tuto službu jako na 

substitut, avšak kamerové systémy jsou dostatečnou ochranou pro ochranu majetku 

a osob v případě malých objektů, ale pro obchodní centra a větší firmy nemusí být 

jen technické řešení pozitivem a proto často navíc požadují hlídacího pracovníka.  

Firma HANSEC, s.r.o. se zaměřuje na dodání a instalaci bezpečnostní technologie. 

Její sídlo je v Hradci Králové a své služby poskytuje zejména zákazníkům z Hradce 

Králové, Východočeského kraje a Prahy.[38] Stejnou činností se zabývá  

i SECURITY PARTNERS, s.r.o., která poskytuje technické služby k ochraně 

majetku a osob v Kostelci nad Orlicí.[39] Konkrétně v Rychnově nad Kněžnou 

sídlí firma Martin Lorenc, která taktéž dodává zabezpečovací a sledovací 

systémy.[40] 

Určitého stupeň substituce může být dosaženo i ze strany zákazníků. Ve 

specializovaných obchodech si špionážní techniku mohou pořídit sami. Špionážní 

technika je pak využita k zajišťování důkazů či sledování pohybu osob a věcí. 

Nicméně k úspěšné práci detektiva nestačí pořídit si sledovací techniku, ale umět 

s nástroji správně zacházet. Důvodem, proč by měla být tato práce přenechána 

soukromým detektivům je zejména způsobena tím, že klienti často zapomínají při 

své špionážní činnosti na legislativu.  

3.2.4 Vyjednávací síla odběratelů 

Mezi hlavní odběratele bezpečnostní společnosti patří fyzické a právnické osoby  

z  Rychnova nad Kněžnou a blízkého okolí. Hlídací služby využijí spíše velké 

společnosti a pracoviště, které požadují 24 hodinovou ochranu jejich majetku. 

V současné době projevila zájem o zprostředkování hlídací služby prodejna Lidl, 

Kaufland a stavební firma REMING, s.r.o.  
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Služby soukromého detektiva firmy využijí, když dostanou podezření, že dochází 

k úniku informací, opakovaně se ve větším množství ztrácí nějaký materiál  nebo 

pokud třeba chtějí provést kontrolu nemocných zaměstnanců. Fyzické osoby se na 

soukromého detektiva nejčastěji obrací, když mají podezření, že jim je jejich 

partner nevěrný nebo potřebují získat informace týkající se jiných osob nebo jejich 

majetkových poměrů.  

Zákazníci jsou pro společnost hnací silou, firma proto musí, co nejvíce  svoji práci 

přizpůsobit přání zákazníka. Toho naše firma chce docílit tím, že zákazníkovi 

nejdříve poskytne zdarma vstupní konzultaci. Poté co majitel společnosti zákazníka 

vyslechne, bude schopen určit, zda jsou jeho požadavky uskutečnitelné  nebo 

takový typ zakázky firma neprovádí.  

3.2.5 Vyjednávací síla dodavatelů 

Poslední silou, která patří do Porterova modelu pěti sil, je síla dodavatelů. Naše 

společnost nic nevyrábí a ani neprodává žádné produkty, tudíž nenavazuje běžný 

dodavatelsko-odběratelský vztah. Pro každého pracovníka ostrahy je potřeba 

nakoupit uniformu a obranné nástroje. Vše bude pořízeno od firmy Banner s.r.o., 

která se specializuje na dodávání profesních uniforem. Pro práci detektivů je nutné 

pořídit technické a sledovací prostředky, které se stále vyvíjejí. Je nezbytné, aby ke 

své práci využívali nejmodernější technologie dostupné na trhu. Firma se proto 

rozhodla pořídit si sledovací zařízení od anglické společnosti Detective store, která 

má svou kamennou prodejnu v Praze. Neexistuje tu přímá závislost na konkrétním 

dodavateli, na trhu je více firem specializujících se na dodávání uniforem  

i špionážní techniku.  

3.3 SWOT analýza 

S použitím SWOT analýzy firma hledá a analyzuje své silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby. Analýza SWOT je podkladem pro stanovení strategie firmy, 

zejména protože analýza může odhalit problematické oblasti nebo objevit nové 

možnosti rozvoje činnosti společnosti.  
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Silné stránky: 

 dobrá lokace sídla společnosti v Rychnově nad Kněžnou 

 zaměstnanci s praxí u bezpečnostních sborů ČR 

 osobní přístup ke každému klientovi  

 poradenství a návrh na vhodné řešení klientova případu 

 kvalita poskytovaných služeb 

 využití moderní špionážní techniky 

Slabé stránky: 

 nově působící firma na trhu 

 nový zaměstnanci  

 žádné předešlé zkušenosti zakladatele s podnikáním 

 z počátku především zaměření na lokální zákazníky 

Příležitosti: 

 vytvoření přehledných webových stránek 

 nový klienti 

 rozšíření portfolia poskytovaných služeb  

 vstup na nové další trhy 

 nový zákon o soukromé bezpečnostní činnosti 

 růst poptávky po bezpečnostních či detektivních službách 

Hrozby: 

 vstup nových konkurentů na trh 

 nedostatek finančních prostředků 

 rozšíření místa působnosti stávající konkurence 

 znalost identity detektivů 

3.3.1 Zhodnocení SWOT analýzy 

Analýza SWOT pomáhá firmě zjistit, v čem má konkurenční výhodu a naopak 

v čem je lepší její konkurence. Mezi silné stránky patří místo, ve kterém 

společnost plánuje mít své sídlo. V současné době se v Rychnově nad Kněžnou 
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nenachází žádná jiná firma se stejným předmětem činnosti. Naše společnost má 

možnost zaměřit se na lokální zákazníky, pro které bude jednodušší využít služby 

bezpečnostní společnosti v místě bydliště než dojíždět do okolních měst. Velkou 

výhodou je individuální přístup k zákazníkovi. V okamžiku, kdy zákazník 

kontaktuje naši společnost, domluví si schůzku první návštěvy. Pokud se bude 

jednat o firmu, která chce využít našich hlídacích služeb, majitel nabídne 

zákazníkovi osobní schůzku v místě přání zákazníka. Detektivní služby si zákazník 

dohodne na pobočce naší společnosti. Vždy majitel poskytne zákazníkovi tolik 

času, kolik potřebuje. Poradenství je bezplatné, jde převážně o seznámení 

zákazníka se společností a určení, zdali je možné splnit daný úkol. Po dohodnutí 

podmínek se zákazník již nemusí o nic starat, vše ostatní obstará naše společnost. 

Kvalifikovaní zaměstnanci jsou klíčovým faktorem úspěchu firmy, proto 

společnost plánuje najímat osoby s praxí u bezpečnostních sborů a poskytovat jim 

ke své práci nejmodernější techniku.  

Slabou stránkou je, že se jedná o nově působící firmu na trhu. 

V Královéhradeckém kraji se nachází několik bezpečnostních společností, které 

působí na trhu mnoho let. Nejen jejich historie, ale také kladné reference od 

předešlých zákazníků hrají velkou roli při výběru společnosti. Naše společnost si 

tedy musí vytvořit dobré jméno na trhu, aby přilákala nové zákazníky. Jistou 

nevýhodou je i fakt, že zakladatel nemá žádné předešlé zkušenosti s  podnikáním. 

Za slabou stránku lze považovat i to, že firma najme nové zaměstnance. Nějakou 

chvilku trvá, než si majitel a zaměstnanci vybudují vztah, především založený na 

důvěře. Zpočátku se firma zaměří na lokální zákazníky, pokud však postupem času 

nerozšíří místo svého působení, mohlo by se to považovat také za slabou stránku.  

Zjištění příležitostí je dobré z toho důvodu, že podnikatel zjistí výčet možností, jak 

se v budoucnu firma může rozvíjet. Základem úspěchu je vytvoření přehledných 

webových stránek, s čímž souvisí získání nových klientů. Postupem času lze 

uvažovat o rozšíření portfolia poskytovaných služeb o úklidové práce. Řešením je 

také zaměřit se na ostatní okresy, jako je okres Náchod a okres Ústí nad Orlicí. 

Největší příležitostí pro firmy je růst poptávky po bezpečnostních službách. V tom 

případě by společnost najímala další zaměstnance a mohla se nadále rozrůs tat. 

Aktuálním tématem je projednání zákona, který upravuje podmínky v oboru 
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komerční bezpečnosti. Zákon o soukromé bezpečnostní činnosti stanoví odbornou 

způsobilost pro podnikání v tomto oboru a tak se zamezí vstup neeticky 

podnikajícím SBS či dokonce SBS používající ilegální praktiky. Takové firmy 

házejí špatný stín na celkové odvětví, a to se projevuje nedůvěrou ze strany 

zákazníků k využití služeb SBS. 

Za hrozbu se považuje vstup nových konkurentů na trh nebo rozšíření místa 

působnosti poskytovaných služeb stávající konkurence. Vzhledem k tomu, že počet 

bezpečnostních firem stále roste, dá se předpokládat, že zisky společnosti přilákají 

další společnosti. Závažným problémem je překročení stanoveného finančního  

plánu, nezájem zákazníků o bezpečnostní služby nebo znalost identity detektivů. 
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4 NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU 

Nejpodstatnější částí je samotný návrh podnikatelského plánu. Součástí je 

marketingový plán, který je specifikován prostřednictvím marketingového mixu, 

finanční plán a hodnocení podnikatelských rizik. 

4.1 Titulní strana 

Název společnosti: BSDS, s.r.o.  

Sídlo: Smetanova 572, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Právní forma: společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

Předmět podnikání: činnosti soukromých bezpečnostních agentur, zajišťování 

hlavně ostrahy majetku a osob, poskytování detektivních služeb  

Jména společníků:  Mgr. Luboš Kafka, Mgr. Andrej Malý 

Jednatel: Mgr. Luboš Kafka 

Webové stránky: www.BSDS, s.r.o. 

Základní kapitál: 500 000 Kč 

Logo firmy SBDS, s.r.o.:  

 

 

 

 

 

 

 
 Obrázek 4: Návrh loga společnosti BSDS, s.r.o. 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.2 Exekutivní souhrn 

Cílem tohoto projektu je vytvořit podnikatelský plán pro založení firmy působící 

v bezpečnostní oblasti. Firma BSDS, s.r.o. se rozhodla poskytovat služby fyzické 

ostrahy majetku a osob a detektivní služby. Od své konkurence se chce odlišit 

proškolenými zaměstnanci a jejich věkovým složením. Na začátku podnikání firma 

zaměří svou marketingovou aktivitu na firmy a obyvatele z okresu Rychnov nad 

kněžnou. Ve větších městech působí již spousta bezpečnostních společností, 

majitelé se proto rozhodli zaměřit se na menší města, kde není taková konkurence. 

Jakmile se firma začne rozrůstat, rádi by rozšířili své pole působnosti i na okres 

Náchod a Ústí nad Orlicí. Majitelé se rozhodli pro okres Rychnov nad Kněžnou, 

protože z něho pocházejí. Znají prostředí trhu a některé obyvatele, předpokládá se 

tedy snadnější získání zákazníků a vytvoření důvěry. Oba společníci jsou 

absolventy Policejní akademie v Praze a působili jako detektivové v bezpečnostní 

agentuře. Mgr. Luboš Kafka působil 8 let nejdříve jako detektiv a poté výkonný 

manažer v detektivní agentuře v Praze. Jeho spolužák Mgr. Andrej Malý pracoval 

jako vedoucí pracovníků ostrahy v bezpečnostní společnosti v Hradci Králové. Své 

zkušenosti získané dlouhodobou praxí v bezpečnostním oboru mohou využít při 

chodu společnosti BSDS, s.r.o.  

Podnik svou činnost zahájí 1. 9. 2018, po propočtu reálného finančního vývoje se 

v prvním roce podnikání předpokládá ztráta ve výši 5613 Kč. Tato ztráta je dána 

vstupními náklady, konkrétně  největší výdaje firma vynaloží za vybavení 

provozovny a vybavení pro zaměstnance. V dalších letech podnikání dojde ke 

stabilizaci společnosti a firma předpokládá tvorbu zisků. Pokud se firmě bude  

nadále dařit, plánuje v budoucnu rozšířit své portfolio poskytovaných služeb i o 

úklidové práce. Cílem bude nabídnout zákazníkovi úklid bytových, výrobních  

a kancelářských prostor. Obzvláště zákazníci, kteří si firmu najmou z důvodu 

ochrany majetku a osob, uvítají i možnost využít pracovníky na úklid a nemuset tak 

najímat další firmu.  
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4.3 Popis společnosti 

BSDS, s.r.o. je malá společnost s ručením omezeným se sídlem v Rychnově nad 

Kněžnou. Základní kapitál je 500 000 Kč, který se skládá z peněžitého vkladu ve 

výši 300 000 Kč a nepeněžitého vkladu 200 000 Kč. Zakladatelem společnosti je 

Mgr. Luboš Kafka, absolvent Policejní akademie ČR působil 8 let v detektivní 

kanceláři v Praze. Se svým spolužákem, Mgr. Andrejem Malým, se rozhodl 

osamostatnit a založit si vlastní hlídací a detektivní společnost v rodném městě. 

Hlavní činností společnosti je ochrana majetku a osob formou fyzické ostrahy. 

Celkem má společnost v plánu v prvním roce podnikání zaměstnávat 12 strážných. 

Své služby firma nabízí jak v plném rozsahu 24 hodin, tak i na smluvenou dobu.  

Vedlejší činností společnosti BSDS, s.r.o. je činnost soukromého detektiva, kterou 

nabízí jak fyzickým, tak i právnickým osobám. Firma poskytuje širokou nabídku 

služeb od zjišťování informací týkajících se právnických a fyzických osob až po 

sledování lidí. Společnost plánuje mít zpočátku 2 detektivy a v případě více 

zakázek spolupracovat s detektivy externě. Aktivity BSDS, s.r.o. se zaměřují 

především na okres Rychnov nad Kněžnou, avšak své služby nabízí klientům po 

celé České republice. V případě zájmu mají zákazníci možnost přijít na pobočku 

v Rychnově nad Kněžnou v době konzultačních hodin od 7 – 16:30 (pondělí – 

pátek), nebo si domluvit schůzku telefonicky.  

Cílem společnosti je poskytovat kvalitní bezpečnostní služby za přijatelné ceny, 

spokojenost zákazníků a minimalizace škod na jejich majetku. Dlouhodobou 

strategií je stále se rozvíjet a rozšířit své pole působnosti.  

4.4 Analýza trhu 

Podrobná analýza prostředí je provedena pomocí SLEPT analýzy, Porterova 

modelu pěti konkurenčních sil a SWOT analýzy. Všechny uvedené analýzy jsou 

uvedené v 3. kapitole.  

Firma BSDS., s.r.o. sídlí v Rychnově nad Kněžnou, kde zatím nemá sídlo žádná 

jiná bezpečnostní společnost, a proto je zde prostor pro oslovení obyvatel a firem 

z rychnovského regionu. Naopak je zde nízká nezaměstnanost, tudíž může být pro 
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firmu obtížné najít kvalifikované zaměstnance. Z legislativního hlediska aktuálním 

tématem v oboru komerční bezpečnosti je návrh zákona o soukromé bezpečnostní 

činnosti. Společnost se musí také zaměřit na získávání informací týkajících se EET. 

Aktuálně však Ústavní soud tento termín zrušil a není jisté, kdy a zda vůbec se tito 

podnikatelé do EET zapojí. 

Z Porterovy analýzy je patrné, že mezi největší konkurenty, působící 

v Královéhradeckém kraji, patří společnost VIDOCQ s.r.o., bezpečnostní agentura 

RAXO, s.r.o, detektivní kancelář BuldoQ a FBS Flosman, s.r.o. Substituční 

službou k hlídací činnosti je do jisté míry poskytování technických služeb 

k ochraně majetku a osob. Avšak velké firmy a zejména velká obchodní centra 

zabezpečují ochranu objektu nejen instalací elektronického a kamerového systému, 

ale i za pomoci hlídacího pracovníka. O služby hlídacích pracovníků firmy BSDS, 

s.r.o. již projevily zájem 3 společnosti v Rychnově nad Kněžnou, a to Lidl, 

Kaufland a stavební firma REMING, s.r.o. Společnost BSDS, s.r.o. se specializuje 

nejen na hlídací, ale také na detektivní činnost, pro kterou je nutné mít 

nejmodernější špionážní vybavení. Společnost se rozhodla odebírat tuto techniku 

od anglické společnosti Detective store. 

Na závěr jsou pomocí SWOT analýzy určeny silné a slabé stránky, příležitosti  

a hrozby. Výhodou společnosti BSDS, s.r.o. je její umístění do Rychnova nad 

Kněžnou, kde zatím nemá sídlo žádná jiná bezpečnostní společnost a také ten fakt, 

že oba majitelé z Rychnova nad Kněžnou pocházejí. Slabou stránkou, která by 

mohla z počátku být překážkou, je skutečnost, že se jedná o začínající podnikatele. 

Příležitostí k budoucímu rozvoji je rozšíření portfolia poskytovaných služeb  

 o úklidové práce. Naopak společnost může být ohrožena, pokud na trh vstoupí 

nový konkurent nebo stávající konkurence rozšíří místo působení poskytovaných 

služeb na okres Rychnov nad Kněžnou.  

4.5 Marketingový plán 

Marketingový plán se skládá ze souhrnu kroků, které firma musí provést, aby 

uskutečnila své obchodně-marketingové cíle. Současně je důležitý, protože 

koordinuje všechny propagační a marketingové aktivity ve společnosti. K dosažení 
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marketingových cílů je využit marketingový mix, pomocí něhož firma BSDS, s.r.o. 

představí svůj produkt, jeho cenu, místo distribuce a způsob zvolené propagace.  

4.5.1 Produkt 

Společnost BSDS, s.r.o. poskytuje soukromé bezpečnostní služby. Hlavní činností 

je ochrana majetku a osob formou fyzické ostrahy vnitřních nebo venkovních 

prostor především v okrese Rychnov nad Kněžnou. Jedná se o poskytování služeb 

spojených s ochranou movitého a nemovitého majetku, zajišťování pořádku 

v místech konání kulturních, společenských či sportovních akcích a dalších akcí, na 

které si zákazník objedná fyzickou ostrahu. Každou zakázku firma BSDS, s.r.o. 

řeší individuálně, tedy způsob ostrahy je vždy nastaven dle požadavků zákazníka.  

Dále svým zákazníkům BSDS, s.r.o. nabízí služby soukromých detektivů. Mezi 

nabízený sortiment služeb pro fyzické osoby patří monitorování osob a objektů, 

prokazování partnerské nevěry, pátrání po osobách a věcech a prověřování osob. 

Pro právnické osoby firma zajišťuje kontrolu nemocných zaměstnanců, 

prověřování obchodních partnerů, zaměstnanců a společností, odhalování krádeží 

na pracovištích a zajišťování důkazního materiálu. Neznamená to však, že pokud 

přijde zákazník s jiným problémem z oblasti soukromé detektivní činnosti, že by 

firma BSDS, s.r.o. nevyhověla jeho přání. Vždy po konzultaci se zákazníkem 

jednatelé usoudí, jestli je v jejich pravomoci daný úkol splnit.  

4.5.2 Cena 

Při stanovování ceny za práci strážného se musí společnost BSDS, s.r.o. řídit 

zákoníkem práce, tj. zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

s přihlédnutím k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2018. 

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. stanovuje nejnižší úroveň zaručené mzdy, která se 

odvíjí od složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. V příloze 

nařízení vlády č. 567/2006 Sb. je výčet skupin prací i s jednotlivými příklady 

z různých oborů. Strážný je zařazen do 2. skupiny, pro kterou platí při odpracování 

pracovní doby 40 hodin týdně nejnižší úroveň zaručené mzdy 80,80 Kč za hodinu 

nebo 13 500 Kč za měsíc.[41] 
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Společníci se rozhodli ceny služeb odvodit dle konkurence. Hodinová sazba 

jednoho strážného je stanovena dle náročnosti a dlouhodobosti střežení  majetku. 

Ceny za práci strážných a detektivů jsou spíše orientační, vždy záleží na rozsahu  

a povaze poskytovaných služeb. Na začátku je vždy pro zákazníka vytvořen návrh 

na kolik ho zakázka vyjde. V průběhu se může stát, že nastanou při práci detektiva 

jisté komplikace, a proto by došlo ke zvýšení ceny. Ještě předtím je vše 

konzultováno se zákazníkem, nikdy nic není provedeno bez jeho souhlasu.  

Tabulka 2: Ceny za hlídací a detektivní služby 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ceník služeb  

Ostraha objektů od 110 Kč/hod  

Pořádková služba (veřejné akce) od 150 Kč/hod  

Práce detektiva pro fyzické osoby 350 Kč/hod 

Práce detektiva pro právnické osoby 440 Kč/hod 

 

4.5.3 Místo distribuce 

Úspěšnost podnikání je podrobeno také rozhodnutí o umístění pobočky. Je potřeba 

zvolit dostupnou lokalitu, kam má zákazník možnost se pohodlně dopravit nejen 

autem, ale i hromadnou dopravou. Celkový vzhled provozovny by se měl skládat 

z malé místnosti, která bude sloužit jako čekárna a samotné kanceláře, kde se 

budou konat schůzky s klientem.  

Na základě těchto požadavků byla vybrána kancelář, která se nachází v Smetanově 

ulici nedaleko centra města Rychnova nad Kněžnou. Poloha kanceláře je zobrazena 

na obrázku 5. Pár minut od kanceláře je autobusové i vlakové nádraží. Nejbližší 

autobusová zastávka se nazývá Bezručova pošta, která je vzdálená přibližně 5 

minut od kanceláře společnosti. Zrekonstruovaný prostor o výměře 37 m2, je 

rozdělen na 2 místnosti a sociální zařízení. Místnosti jsou nevybavené, bude 

potřeba pořídit veškerý nábytek a ostatní zařízení. Vše musí působit 

reprezentativně, aby se zákazník během návštěvy cítil příjemně a celkový vzhled 

v něm vzbuzoval důvěru. 
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Obrázek 5: Umístění provozovny v Rychnově nad Kněžnou 

Zdroj: (Vlastní zpracování dle [42]) 

 

4.5.4 Propagace 

Nejviditelnější částí marketingového mixu je propagace, respektive všechny 

způsoby, jak se spotřebitel dozví o produktu nebo službě.  Společnost BSDS, s.r.o. 

chce upoutat pozornost zákazníků s využitím nástrojů online i offline marketingu. 

Nástroje offline komunikace jsou využity jako cílené oslovení obyvatel a firem 

z Rychnova nad Kněžnou a okolí.  

Webové stránky 

Cílem společnosti je vytvořit přehledné internetové stránky, na kterých se zákazníci 

mohou dozvědět informace o společnosti a jejím poslání. Nechybí ani popis 

nabízených služeb a jejich ceny, reference a kontakty. Navíc jsou zařazeny 

aktuality nejen o společnosti, ale i z oboru soukromé bezpečnosti. Majitelé firmy se 

rozhodli své webové stránky sladit do černobílé klasiky s využitím modré barvy, 

která zvýrazní pole označené kurzorem myši. Není potřeba na stránkách uvádět 

zdlouhavé texty, informace jsou uvedeny převážně pomocí odrážek. V případě 

jakýkoliv dotazů webová stránka umožní zákazníkům využít online chat. Cena za 

vytvoření webových stránek vychází na 8 500 Kč. 
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Sociální sítě 

Společnost BSDS, s.r.o. rovněž plánuje založit si svůj profil na sociálních sítích. 

Úkolem je získat, co nejvíce fanoušků a vzbudit v nich zájem o hlídací a detektivní 

služby. Toho chce firma docílit průběžným zveřejňováním aktuálních informací 

 o společnosti či informací z bezpečnostního oboru. Na sociální sítě plánují vkládat 

zajímavá videa a fotky s touto tématikou. Tyto aktivity si bere na starosti  

Mgr. Luboš Kafka, který je odpovědný za neustálé přidávání příspěvků.  

Letáky a plakáty 

Hlavní činností BSDS, s.r.o. je hlídací činnost, o kterou mají zájem převážně 

obchodní centra a velké firmy. Firma musí zvolit vhodný způsob, jak o svých 

službách klienty informovat. Obsáhlá brožura by klienta mohla spíše odradit od 

přečtení než zaujmout, a proto společnost BSDS, s.r.o. vytvoří stručné a poutavé 

letáky. Tento nástroj propagace má podpořit online marketing a potencionálního 

zákazníka seznámit s firmou BSDS, s.r.o. a jejími službami. Letáky budou 

rozeslány do vybraných firem poštou nebo emailem. Firma plánuje poslat poštou 

kolem 500 ks skládaných letáků formátu A6, cena je stanovena na 2,40 Kč za kus. 

Propagační letáky budou odeslány formou firemní psaní, za které si Česká pošta 

účtuje při takového počtu letáků 7 260 Kč[43]. Celková cena za doporučené 

dopisy, které budou doplněny o letáky, vychází na 8 460 Kč. 

Obyvatelé Rychnova nad Kněžnou a okolí se mohou dozvědět o vzniku společnosti 

prostřednictvím plakátů. Jedná se o 5 barevných plakátů formátu A2, jejichž cena 

je celkem 430 Kč.  

Vizitky 

Při osobním setkání s potencionálním klientem je vhodné nabídnout mu vizitku 

s kontaktem. Je to efektivní nástroj, který může zajistit, že si firmu SBDS, s.r.o. 

klient lépe zapamatuje. Mgr. Luboš Kafka, který je zároveň jednatelem, si nechá 

vyrobit vizitky se svým jménem a kontaktem v podobě telefonního čísla a emailu. 

Na vizitku umístí do pravého rohu logo společnosti, které je jedním z hlavních 

aspektů firmy. Celkově se jedná o 500 ks vizitek, kdy cena jedné vizitky při tomto 

množství vychází na 1,50 Kč/ks, celkem tedy 750 Kč. 
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4.6 Organizační plán 

Organizační plán v sobě zahrnuje popis organizační struktury firmy  

a charakteristiku pracovních pozic. Společnost BSDS, s.r.o. na začátku podnikání 

plánuje zaměstnat 12 pracovníků na pozici strážného a 2 detektivy. O vedení 

účetnictví a daňovou povinnost se firmě postará externí účetní . Vhodnou 

organizační strukturou pro společnost BSDS, s.r.o. je liniová, kde jsou jasně 

stanoveny vztahy nadřízenosti a podřízenosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Organizační struktura BSDS, s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.6.1 Charakteristika pracovních pozic  

BSDS, s.r.o. je malá společnost s jednoduchou organizační strukturou, která 

maximálně podporuje firemní vize a cíle. S těmi souvisí jasně stanovená 

odpovědnost každého pracovníka firmy za svoji práci.  

Jednatel 

Po založení společnosti BSDS, s.r.o. bude hlavní náplní firmy získání nových 

klientů. O klienty se bude starat hlavně Mgr. Luboš Kafka, který odešle katalogy 

do vybraných firem a postará se o správu účtů na sociálních sítích. V případě 

JEDNATEL 
Mgr. Luboš Kafka 

VÝKONNÝ ŘEDITEL 
Mgr. Andrej Malý 

   Pracovníci ostrahy   Detektivové 

Externí účetní  
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zájmu, každému klientovi vše ochotně vysvětlí a prokonzultuje s ním možnosti 

řešení. Zpracovávat bude také jednoduchou administrativu.  

Výkonný ředitel 

Oba společníci budou přítomni u výběrového řízení uchazečů, avšak v kontaktu se 

zaměstnanci bude více Mgr. Andrej Malý, který pro ně bude zařizovat různá 

školení, vytvářet rozpis směn a zajišťovat potřebné vybavení pro zaměstnance.  

Externí účetní 

Pro firmu je výhodnější najmout si na kompletní vedení účetnictví a daňovou 

povinnost externí účetní. Její povinností bude i zastupovat firmu při jednání 

s orgány státní správy. 

Pracovníci ostrahy 

Na základě výběrového řízení budou všichni pracovníci pečlivě vybráni  

a prověřováni. Pracovníci ostrahy společnosti BSDS, s.r.o. musí mít čistý trestní 

rejstřík a zároveň musejí být pro tuto práci psychicky a fyzicky zdatní. Velkou 

výhodou je praxe u bezpečnostních sborů ČR. Náplní práce každého strážného je 

fyzická ochrana objektů a osob. Svou práci budou zpravidla vykonávat ve strážné 

uniformě, diskrétní ostraha na akcích a ostraha osob může probíhat v uniformě od 

klienta nebo v civilním oděvu.  

Detektivové 

Práce soukromého detektiva je různorodá a často i náročná. Pro výkon detektivních 

služeb je zapotřebí mít úplné střední, vyšší nebo vysokoškolské vzdělání, 

předpokladem je praxe v oboru, systematický způsob práce a schopnost jednat 

 s lidmi. Detektiv musí být diskrétní a umět rychle reagovat. Zpravidla se bude 

jednat o sledování osob, pátrání nebo prokazování nevěry. Vždy je klient průběžně 

informován o získaných informacích a určí, jestli jsou pro něho informace 

dostačující nebo vyžaduje, aby detektiv ve své práci pokračoval. Zadaný úkol je 

ukončen poté, co klient obdrží potřebné informace.  
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4.7 Finanční plán 

Finanční plán slouží k posouzení reálnosti podnikatelského plánu z ekonomického 

hlediska. Dochází zde ke stanovení předpokládaných nákladů a výnosů s  cílem 

zjistit a vyhodnotit finanční situaci podniku.  

4.7.1 Předpokládané náklady 

V prvním roce podnikání je nutné vynaložit náklady spojené se zahájením 

podnikatelské činnosti. Do skupiny těchto nákladů patří: 

o Náklady na založení společnosti s ručením omezeným 

Proces založení společnosti s ručením omezeným s sebou přináší určité náklady, 

které musejí být uhrazeny. Registrace firmy je rozdělena na dvě takové části, kdy 

prvním krokem k založení s.r.o. je sepsání společenské smlouvy ve formě 

notářského zápisu. Druhou částí je zapsání firmy do obchodního rejstříku, kdy již 

dochází k samotnému vzniku společnosti. Předpokládaná výše nákladů na založení 

společnosti s.r.o. je vyčíslena v tabulce 4. 

 Tabulka 3: Náklady na založení s.r.o.  

          (Zdroj: Vlastní zpracování dle  [44] ) 

Úkon       Cena  

Sepsání společenské smlouvy  2 420 Kč 

Zápis do obchodního rejstříku 1 573 Kč 

Poplatek za živnostenské oprávnění  1 000 Kč 

Výpisy z rejstříku trestů 121 Kč 

Výpis z katastru nemovitostí 242 Kč 

Ověření podpisů 73 Kč 

Celkem 5 429 Kč 
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o Náklady na vybavení provozovny 

Provozovna předtím sloužila také jako kancelář, proto není nutné provádět stavební 

úpravy. Navíc jsou kancelářské prostory po rekonstrukci, vybavené novou PVC 

podlahou a novými plastovými okny. Stačí tedy jen vybavit provozovnu nábytkem 

a ostatním zařízením potřebným pro podnikatelskou činnost. Ceny za vybavení 

provozovny jsou vyčísleny v tabulce 5. 

Tabulka 4: Náklady na vybavení provozovny 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Cena 

Rohové stoly 13 900 Kč 

Židle   4 800 Kč 

Skříň   4 400 Kč 

Pohovka   8 000 Kč 

Konferenční stolky   3 100 Kč 

Křesla 21 300 Kč 

Tiskárna   6 500 Kč 

Dekorace   5 000 Kč 

Kancelářské potřeby   3 000 Kč 

Celkem 70 000 Kč 

 

             

o Náklady na pořízení dalšího vybavení  

Do této skupiny jsou zahrnuty náklady vynaložené na pořízení špionážního zařízení 

pro detektivy a jednorázové náklady za uniformy a obranné nástroje pro 

pracovníky hlídací služby.  

  



 

57 

 

Tabulka 5:Náklady na pořízení vybavení pro zaměstnance 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Cena za kus Počet kusů Celková cena 

Nepromokavá bunda  2 400 Kč 12 28 800 Kč 

Kalhoty 560 Kč 12 6 720 Kč 

Trička 370 Kč 12  4 440 Kč 

Obuv 2 300 Kč 12 27 600Kč 

Doplňky 710 Kč 12 8 520 Kč 

Obranné nástroje 460 Kč 12 5 520 Kč 

Vysílačky 3 500 Kč 6 21 000 Kč 

Speciální dalekohled 2 600 Kč 1 2 600 Kč 

Odposlechové zařízení  2 700 Kč 2 5 400 Kč 

Minikamery 8 000 Kč 2 16 000 Kč 

Brýle s kamerou 4 800 Kč 1 4 800 Kč 

Digitální diktafon 2 500 Kč 1 2 500 Kč 

Fotoaparát Panasonic Lumix 

DMC-G80 

20 000 Kč 1 20 000 Kč 

Ostatní vybavení    10 000 Kč 

Mobilní telefon 6 000 Kč 2 12 000 Kč 

Celkem       175 900 Kč 

4.7.2 Náklady na marketing 

Náklady na marketing jsou podrobně rozebrány v kapitole 4.5.4 propagace, která je 

součástí marketingového mixu. Firma BSDS, s.r.o. své marketingové aktivity 

zaměří na firmy nebo pracoviště, kde je větší koncentrace lidí a na obyvatele 

Rychnova nad Kněžnou a okolí. V tabulce 7 je uveden přehled prvotních 

marketingových nákladů. Jakmile začne firma růst, plánuje rozšířit i své místo 
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působení, přičemž bude potřeba investovat další finanční prostředky do 

marketingových aktivit.  

Tabulka 6: Náklady na marketing 

 (Zdroj:Vlastní zpracování)  

Položka       Cena 

Vytvoření webových stránek 8 500 Kč 

Letáky 8 460 Kč 

Plakáty   430 Kč 

Vizitky   750 Kč 

Celkem 18 140 Kč 

4.7.3 Mzdové náklady 

Na začátku podnikání firma zaměstná 12 lidí na pozici pracovníka hlídací služby  

 a 2 detektivy. Všichni tito pracovníci budou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr. 

Hrubá mzda pracovníků hlídací služby bude činit 18 000 Kč a detektivové budou 

pobírat hrubou mzdu ve výši 20 000 Kč. Odměna jednatele je sjednána, na základě 

smlouvy o výkonu funkce, ve výši 30 000 Kč měsíčně před zdaněním.  Hrubá mzda 

výkonného ředitele je stanovena ve stejné výši, tedy 30 000 Kč. Ke stanovené výši 

hrubé mzdy se přičte 25 % ve formě sociálního pojištění a 9 % ve formě 

zdravotního pojištění odváděného zaměstnavatelem. Vypočtená částka se nazývá 

superhrubá mzda, ze které se dále počítá 15 % daň z příjmu. Výslednou sumou je 

měsíční záloha na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti před odečtením 

daňových slev. Od zálohy na daň se odečtou slevy na dani uplatňované 

zaměstnancem. Čistou mzdu pak získáme snížením hrubé mzdy o sociální  

a zdravotní pojištění zaměstnance a zálohy na daň po odečtení slev. Jednotlivé 

výpočty čisté mzdy zaměstnanců jsou uvedené v následujících tabulkách. [45] 
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Tabulka 7: Výpočet čisté mzdy pracovníka ostrahy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pracovník ostrahy 

Hrubá mzda 18 000 Kč 

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (25%) 4 500 Kč 

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9%) 1 620 Kč 

Superhrubá mzda 24 120 Kč 

Sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5%) 1 170 Kč 

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5%) 810 Kč 

Záloha na daň (15%) 3 630 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

Záloha na daň po odečtených slevách 1 560 Kč 

Čistá mzda 14 460 Kč 

 

Tabulka 8: Výpočet čisté mzdy detektiva 

 (Zdroj: Vlastní pracování) 

Detektiv 

Hrubá mzda 20 000 Kč 

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (25%) 5 000 Kč 

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9%) 1 800 Kč 

Superhrubá mzda 26 800 Kč 

Sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5%) 1 300 Kč 

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5%)    900 Kč 

Záloha na daň (15%) 4 020 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

Záloha na daň po odečtených slevách 1 950 Kč 

Čistá mzda 15 850 Kč 
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Tabulka 9: Výpočet čisté mzdy jednatele a výkonného ředitele 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jednatel a výkonný ředitel 

Hrubá mzda 30 000 Kč 

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (25%) 7 500 Kč 

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9%) 2 700 Kč 

Superhrubá mzda 40 200 Kč 

Sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5%) 1 950 Kč 

Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5%) 1 350 Kč 

Záloha na daň (15%) 6 030 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

Záloha na daň po odečtených slevách 3 960 Kč 

Čistá mzda 22 740 Kč 

 

Externí účetní bude zaměstnána na dohodu o provedení práce, její mzda bude činit 

2 932 Kč plus 15 % daň. Celková částka vychází na 3 450 Kč. 

Celkové měsíční osobní náklady: 

Pracovník ostrahy: 24 120 Kč x 12 

Detektiv: 26 800 Kč x 2 

Jednatel: 40 200 Kč                  426 890 Kč 

Výkonný ředitel: 40 200 Kč 

Externí účetní: 3 450 Kč 

4.7.4 Pravidelné provozní náklady 

Do pravidelných provozních nákladů je zařazen nájem, energie, mobilní tarif od 

Vodafone Red Naplno, internet a pravidelná správa webových stránek. Dále do této 

skupiny patří cestovné za využití osobního automobilu detektivy při výkonu práce 

nebo společníky za cesty na různá jednání spojená s podnikáním. Patří sem také 

ostatní náklady vynaložené na kancelářské, hygienické a další potřeby, které jsou 

potřebné k běžnému chodu podniku. 
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    Tabulka 10: Pravidelné provozní náklady  

  (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Provozní náklady Cena 

Nájem + energie   4 500 Kč 

Mobilní tarif   1 550 Kč 

Internet      500 Kč 

Správa webových stránek      350 Kč 

Cestovné   4 000 Kč 

Ostatní náklady   1 500 Kč 

Celkem 12 400 Kč 

 

4.7.5 Zahajovací rozvaha 

Zakladatelé vloží do podnikání 500 000 Kč, z toho 300 000 Kč je peněžitý vklad  

a 200 000 Kč vklad nepeněžitý. Protože by tato částka nestačila na pokrytí 

počátečních nákladů, je potřeba k financování podniku využít bankovní úvěr. 

Tabulka 11: Zahajovací rozvaha BSDS, s.r.o. v Kč  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

ZAHAJOVACÍ ROZVAHA (v Kč)  

AKTIVA 750 000 PASIVA 750 000 

Dlouhodobý majetek 200 000 Vlastní kapitál 500 000 

Dlouhodobý hmotný 

majetek 

200 000 Základní kapitál 500 000 

    

Oběžná aktiva  Cizí zdroje 250 000 

Bankovní účet 550 000 Bankovní úvěr 250 000 

Pokladna 0   

Časové rozlišení 0 Časové rozlišení 0 

 

4.7.6 Splátka úvěru 

Po srovnání nabídek úvěrů byl vybrán podnikatelský úvěr od Moneta Money bank 

s pevnou úrokovou sazbou 5,9 % p. a. Potřebná výše úvěru je 250 000 Kč s dobou 

splatnosti 5 let. Pravidelná měsíční splátka je vyčíslena na 4 822 Kč. Suma 
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zaplacených úroků vychází na 39 320 Kč, celkově bude tedy zaplaceno  

289 320 Kč. Splátkový kalendář úvěru je uveden v příloze 1 za celé splátkové 

období. 

4.7.7 Odpisy majetku 

Kromě peněžitého vkladu je součástí základního kapitálu i vklad nepeněžitý, 

konkrétně osobní automobil ve výši 200 000 Kč. Osobní automobil patří dle 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů do 2 odpisové skupiny s dobou 

odepisování 5 let. Pro výpočet odpisů je zvolena metoda rovnoměrného 

odepisování.  

Tabulka 12: Výpočet daňových odpisů osobního automobilu v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Zůstatková cena Roční odpis Oprávky celkem 

2018 178 000 22 000  22 000 

2019 133 500 44 500  65 200 

2020 89 000 44 500 111 000 

2021  44 500 44 500 155 500 

2022         0 44 500 200 000 

4.7.8 Předpokládané tržby 

Predikce tržeb je stanovena na základě zkušeností majitelů, kterou získali 

v předešlém zaměstnání z firmy se stejným podnikatelským záměrem. Většího 

přehledu o tom, jak se podnikání může vyvíjet, je dosaženo vytvořením třech 

variant výnosů - realistické, optimistické a pesimistické.  

Podle sestaveného ceníku jsou tržby rozděleny do čtyř hlavních skupin a to na 

výnosy za služby fyzické ostrahy objektů, zajištění pořádkové služby na veřejných 

akcích, detektivní služby pro fyzické osoby a práce detektivů pro právnické osoby. 

Za ostrahu jednoho objektu je měsíčně v průměru účtováno 108 000 Kč. Jak již 

bylo řečeno, o nabízené služby projevila zájem firma Lidl, Kaufland a stavební 

společnost REMING, s.r.o. V případě zajištění ostrahy na jedné akci se průměrná 

cena pohybuje kolem 3 200 Kč za práci dvou pracovníků ostrahy. Za práci 

detektiva pro fyzické osoby je cena 350 Kč/hod a právnické osoby za detektivní 
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služby zaplatí 440 Kč/hod. V příloze 2 lze najít předpokládaný počet poskytnutých 

služeb v jednotlivých měsících a letech pro všechny tři varianty. 

Jednotlivé výpočty jsou velmi zjednodušené, především u detektivních služeb bude 

vždy záležet na požadavcích zákazníků. Roční tržby společnost stanovila 

následovně: 

o roční tržby za ostrahu jednoho objektu = 150 Kč/hod x 24 hodin x 360 dní 

o pořádková služba = počet zakázek x (200 Kč/ hod x 8 hodin) x 2 pracovníci 

o detektivní služby pro FO = počet zakázek x 350 Kč/hodin x 24 hodin  

o detektivní služby pro PO = počet zakázek x 440 Kč/ hodin x 24 hodin 

Tabulka 13: Realistická varianta predikce tržeb v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Realistická varianta 

Služba 1. rok 2. rok 3. rok 

Fyzická ostraha objektů 3 564 000 5 184 000 6 480 000 

Pořádková služba (veřejné 

akce) 

    54 400     64 000    70 400 

Práce detektiva pro FO 1 680 000 2 496 000 2 880 000 

Práce detektiva pro PO   316 800   337 920    369 600 

Celkem 5 615 200 8 081 920 9 800 000 

 

Podnikatelé předpokládají, že v reálné variantě budou tržby v prvním roce 

podnikání činit 5 615 200 Kč. V dalších letech se očekává vyšší poptávka po 

službách a tím i tržby budou růst. Počítá se s tím, že detektivové jsou schopni 

zajistit 200 zakázek pro fyzické osoby ročně. Z toho důvodu budou na zbylých 170 

zakázek najmutí externí pracovníci. Jejich mzda bude 150 Kč na hodinu, z toho 

vyplývá, že tržby společnosti za těchto 170 zakázek budou činit 816 000 Kč. 

V druhém roce podnikání by celkové tržby měly dosahovat 8 081 920 Kč  

a v dalším roce vzrostou o 21 % oproti předešlému roku.  
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Tabulka 14: Optimistická varianta predikce tržeb v Kč 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Optimistická varianta 

Služba 1. rok 2. rok 3. rok 

Fyzická ostraha objektů 3 564 000 5 184 000 6 480 000 

Pořádková služba (veřejné 

akce) 

    64 000     73 600    80 000  

Práce detektiva pro FO 1 776 000 2 592 000 2 976 000 

Práce detektiva pro PO   337 920     369 600   337 920   

Celkem 5 741 920 8 219 200 9 873 920 

 

V optimistické variantě se předpokládá, že se firmě bude dařit a zákazníci budou 

mít větší zájem o detektivní služby. V prvním roce podnikání budou tržby vycházet 

5 741 920 Kč. V dalším roce budou tržby činit 8 219 200 Kč a v třetím roce 

podnikání jsou tržby oproti předešlému roku vyšší o 20 %. Celková poptávka za 

celé tři roky je oproti realistické variantě vyšší o 337 920 Kč. 

Tabulka 15: Pesimistická varianta tržeb v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pesimistická varianta 

Služba 1. rok 2. rok 3. rok 

Fyzická ostraha objektů 3 564 000 5 184 000 6 480 000 

Pořádková služba (veřejné 

akce) 

   48 000     57 600     70 400    

Práce detektiva pro FO 1 512 000 2 400 000 2 784 000 

Práce detektiva pro PO  264 000    285 120 295 680   

Celkem 5 388 000 7 926 720 9 630 080 

 

Poslední vývoj tržeb podniku je zobrazen v pesimistické variantě tržeb, kdy se bere 

v úvahu fakt, že by nebyl až tak velký zájem o detektivní služby. Oproti realistické 

variantě jsou tržby za celé tři roky o 552 320 Kč nižší.  
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4.7.9 Cash flow  

Následující tabulka zobrazuje přehled peněžních toků neboli cash flow  pro 

realistický odhad tržeb v prvních třech letech podnikání. Cash flow optimistické  

a pesimistické varianty je uvedeno v příloze 3 a 4. 

 V prvním roce podnikání, tedy od 1. 9. 2018 do 30. 8. 2019 jsou v prvním měsíci 

podnikání výdaje vyšší oproti ostatním měsícům, z důvodu vysokých počátečních 

výdajů nezbytných pro zahájení podnikatelské činnosti. V dalších měsících jsou 

výdaje poměrně konstantní v prvním roce podnikání.  

Na začátku 2. roku se počítá s další firmou, která projeví zájem o fyzickou ochranu 

objektu. Aby byla firma schopna zabezpečit ostrahu další společnosti, musí 

přijmout další 4 pracovníky ostrahy. S tím jsou spojeny mzdové náklady a náklady 

na vybavení těchto pracovníků. Celkové náklady vyvolané zaměstnáním 4 nových 

strážných vychází na 1 191 960 Kč. Předpokládá se i nárůst poptávky po 

detektivních službách, proto společnost uzavře smlouvu o dodávce služeb  

s  externími detektivy. Ve smlouvě bude sjednána mzda ve výši 150 Kč za hodinu. 

Počítá se s tím, že kmenoví zaměstnanci jsou schopni splnit 200 zakázek ročně. 

Z toho vyplývá, že je nutné zaplatit externím detektivům za 170 zakázek, kdy 

celková částka vychází na 612 000 Kč. V tomto roce se počítá také s nákupem 

dvou notebooků pro společníky, každý v hodnotě 20 000 Kč a ke zvýšení 

provozních nákladů o 4 %, kvůli neustálému zdražování.  

Ve 3. roce podnikání se počítá s podobným průběhem. O služby pracovníků 

ostrahy projeví zájem další společnost a zvýší se i poptávka po detektivních 

službách. Počítá se nárůstem provozních nákladů o 5 % a v tomto roce se zvýší  

i mzdy pracovníků o 10 %. Společnost v 3. roce podnikání předpokládá, že bude 

zaměstnávat 20 pracovníků ostrahy, 2 detektivy a externí pracovníky. Celkové 

mzdy pracovníků za celý rok budou činit 8 177 880 Kč. Do mzdových nákladů 

patří opět mzdy externím detektivům, které jsou ve výši 900 000 Kč. Celkové 

náklady se také navýší, poněvadž bude nakoupeno vybavení pro nové strážné  

a další vybavení pro detektivy. Konkrétně detektor digitálních odposlechů za 

20 510 Kč a profesionální odposlech přes zeď za 15 480 Kč. 
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Výpočty plánovaných peněžních toků jsou pouze orientační, slouží jen k náhledu, 

jak by mohla firma hospodařit ve třech letech podnikání. 

Tabulka 16: Cash flow pro realistický odhad tržeb v Kč  

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  1. rok 2. rok 3. rok 

Počáteční stav 550 000 566 387 1 469 051 

Tržby 5 615 200 8 081 920 9 800 000 

Příjmy celkem 6 165 200 8 648 307 11 269 051 

Založení společnosti 5 429   

Vybavení provozovny 70 000   

Vybavení pro 

zaměstnance 

175 900 74 200 70 190 

Energie + nájem 54 000 56 160 58 968 

Mzdové náklady 5 122680 6 892 440 9 077 880 

Mobilní tarif  18 600 19 344 20 311 

Internet 6 000 6 240 6 552 

Cestovné 48 000 49 920 52 416 

Správa webu 4 200 4368 4 586 

Ostatní náklady 18 000 18 720 19 656 

Úvěr 57 864 57 864 57 864 

Propagace 18 140   

Výdaje celkem 5 598 813 7 179 256 9 368 423 

Konečný stav 566 387 1 469 051 1 900 628 
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4.7.1 Výkaz zisku a ztráty pro realistický odhad tržeb v prvních 3 letech  

Z předpokládaných nákladů a výnosů je vytvořen výkaz zisku a ztrát pro první  

3 roky podnikání. Hospodářský výsledek před zdaněním je vypočítán odečtením 

nákladů od výnosů. Ten je zdaněn 19 % sazbou daně z příjmu právnických osob, 

čímž dojde ke zjištění výsledku hospodaření po zdanění.  

Tabulka 17: Výkaz zisku a ztráty pro realistický odhad tržeb v Kč  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 1. rok 2. rok 3. rok 

Výnosy 5 615 200 8 081 920 9 800 000 

Náklady 5 620 813 7 223 756 9 412 923 

VH před zdaněním     – 5 613    858 164 387 077 

Daň z příjmu (19%) 0    163 051   73 545 

VH po zdanění  0    695 113    313 532 

 

V prvním roce podnikání se očekává ztráta ve výši 5 613 Kč. Na této ztrátě se 

podílí především počáteční výdaje nezbytné pro zahájení podnikatelské činnosti. 

Ztráta bude uhrazena z počátečních vkladů obou společníků. V druhém roce již 

společnost díky vyšším tržbám dokáže generovat zisk ve výši 695 113 Kč. Tržby 

porostou i v následujícím roce, a to díky zvyšování počtu zakázek. I přes vyšší 

tržby, je výsledek hospodaření v 3. roce podnikání nižší než v předchozím roce, 

což je zapříčiněno zvýšením mezd zaměstnanců o 10 % a dalšími investicemi do 

vybavení pro pracovníky ostrahy i detektivy.  

Tabulka 18: Výkaz zisku a ztráty pro optimistický odhad tržeb v Kč  

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 1. rok 2. rok 3. rok 

Výnosy 5 741 920 8 219 200 9 873 920 

Náklady 5 620 813 7 223 756 9 412 923 

VH před zdaněním  121 107      995 444      460 997 

Daň z příjmu (19%)   23 010     189 134         87 589      

VH po zdanění    98 097   806 310      373 408    
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Výkaz zisku a ztráty pro optimistický odhad tržeb vychází ve všech třech letech 

kladně. V této variantě se předpokládá, že se firmě bude dařit a bude mít větší 

počet zakázek než je tomu ve variantě realistické. To se odrazí i ve výnosech, díky 

kterým bude firma prosperovat 

Tabulka 19: Výkaz zisku a ztráty pro pesimistický odhad tržeb v Kč  

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 1. rok 2. rok 3. rok 

Výnosy 5 388 000 7 926 720 9 630 080 

Náklady 5 620 813 7 223 756 9 412 923 

VH před zdaněním – 232 813     702 964       217 157   

Daň z příjmu (19%) 0       133 563             41 260  

VH po zdanění  0     569 401            175 897      

Naopak v pesimistické variantě se počítá s tím, že nebude takový zájem 

 o detektivní služby. Z toho důvodu vychází výkaz zisku a ztráty v prvním roce 

v záporných hodnotách. Tuto ztrátu ve výši 232 813 Kč lze financovat 

prostřednictvím peněžních vkladů společníků a bankovního úvěru.  

4.8 Analýza rizika  

Každý projekt v sobě skrývá určitá rizika, která mohou ohrozit chod společnost.  

Z toho důvodu je žádoucí se zamyslet nad možnými riziky a zároveň připravit 

preventivní opatření, které by zabránily nebo alespoň snížily dopad na 

podnikatelskou činnost. 

Snad nejzávažnějším rizikem je pro společnost BSDS, s.r.o. nezájem klientů  

o nabízené služby. Firma tuto možnost zvážila již na začátku, a proto se 

nezaměřuje pouze na jednu skupinu zákazníků, ale nabízí služby pro fyzické  

i právnické osoby. Stejně tak velmi rychlý nárůst poptávky může  poškodit dobré 

jméno společnosti. Na tuto skutečnost není společnost finančně ani personálně 

připravena, mohlo by proto docházet k odmítání zakázek nebo ke snížení kvality 

odvedené práce zaměstnanců. 

S poklesem poptávky vzniká i možné riziko plynoucí z nedůvěry zákazníků, které 

může být zapříčiněno krátkou dobou existence firmy na trhu. Spokojenost 
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zákazníků je často podmíněna dobře odvedenou prací zaměstnanců. Bezpečnostní 

společnost BSDS, s.r.o. může být ohrožena právě z důvodu špatného výběru 

pracovníků ostrahy nebo detektivů. Zvážit se musí i skutečnost, že by došlo  

k odhalení detektiva při jeho práci. Dalším rizikem, které souvisí s problematikou 

zaměstnanců, je nezájem kvalitních pracovníků o pozici strážný nebo detektiv. 

Především detektivové, kteří disponují různými certifikáty, mohou upřednostňovat 

založení si vlastní živnosti.  

Na začátku založení společnosti je nutné vynaložit velké množství finančních 

prostředků, které jsou potřeba na pronájem a nákup vybavení provozovny, 

špičkové sledovací technologie a uniforem pracovníků ostrahy. I přesto, že je vše 

zahrnuto ve finančním plánu, může dojít ke zvýšení nákladů a to v podobě změny 

ceny pronájmu, energie a dalších provozních nákladů. Ohrozit fungování 

společnosti může neustálá změna legislativních podmínek. V oboru soukromé 

bezpečnosti se stále projednává nový zákon, který má zpřísnit legislativní 

podmínky. Není ještě zcela jasné, jestli tato skutečnost bude mít pozitivní nebo 

negativní vliv na společnost. 

Neopomenutelným rizikem je vstup nového konkurenta nebo rozšíření místa 

působnosti stávající konkurence. BSDS, s.r.o. je malou společností, není tedy v její 

kompetenci vytvoření bariér, aby dokázala této skutečnosti úplně zabránit. Na 

druhé straně jako zavedená firma může podniknout kroky, které sníží dopad rizika 

na firmu.  

4.8.1 Hodnocení rizik 

Po identifikaci potencionálních rizik, je zapotřebí ke každému riziku přiřadit míru 

závažnosti jeho dopadu a stanovit pravděpodobnost vzniku rizika. Tabulka 21 

znázorňuje pětibodovou stupnici, podle které se zařadí rizika do určitých skupin. 
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Tabulka 20: Pravděpodobnost a dopad rizika na projekt 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pravděpodobnost výskytu 

rizika 

Body Dopad rizika Body 

Vyloučené 1 Zanedbatelné 1 

Nepravděpodobné 2 Malé 2 

Možné 3 Střední  3 

Pravděpodobné 4 Významné 4 

Velmi pravděpodobné 5 Krizové 5 

 

V následující tabulce jsou již jednotlivým rizikům přiděleny body určující, jaká je 

pravděpodobnost vzniku daného rizika a jaké následky může způsobit. Hodnocení 

je provedeno dle subjektivního uvážení vzhledem k oboru podnikání a podmínkám 

podnikatelské činnosti. Stupeň významnosti rizika je pak stanoven součinem 

hodnoty pravděpodobnosti a míry dopadu rizika. Vypočítaná celková hodnota 

rizika je rozdělena do 3 kategorií rizik: 

 1–5 běžný vliv na činnost společnosti 

 6–15 závažný vliv, avšak ne kritický  

 16 –25 kritický vliv na činnost společnosti  

Tabulka slouží jako pomocník při určení, která rizika jsou nejzávažnější , a proto je 

potřeba věnovat jim pozornost jako prvním. Analýza bude postupně doplňována  

 o další a další rizika, která se projeví až v průběhu podnikání.  
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Tabulka 21: Rizika společnosti BSDS, s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko Pravděpodobnost Dopad 

rizika 

Celková hodnota 

rizika 

Nezájem o nabízené 

služby 
4 5 20 

Rychlý nárůst 

poptávky 
3 4 12 

Nedůvěra zákazníků 3 5 15 

Špatný výběr 

pracovníků 
3 4 12 

Odhalení detektiva 2 4 8 

Nezájem o 

nabízenou práci 

společností 

3 4 12 

Zvýšení nákladů 3 4 12 

Vstup nového 

konkurenta 
3 3 9 

 

4.8.2 Návrhy opatření eliminace rizik 

Rizika plynoucí z nezájmu zákazníků o nabízené služby se dají eliminovat 

úpravou marketingového mixu. Z velké části lze riziko snížit vhodnou 

komunikací, kterou zabezpečí majitelé firmy. V prvé řadě se musí zaměřit na větší 

firmy a obchodní centra, pro která se jeví jako užitečné využití služeb ochrany 

majetku fyzickou osobou. Klient má možnost využít bezplatnou konzultaci, 

během které s ním majitelé konzultují o jeho možnostech k zlepšení ochrany 

objektu. Jedná se o doporučení vhodných prostředků na ochranu majetku  

a nezávislé posouzení všech bezpečnostních rizik. Dalšímu riziku vyplývajícímu  

z nedůvěry zákazníků se dá předejít, pokud se firma BSDS, s.r.o. přidá do asociace 

soukromých bezpečnostních služeb. Společně s tím poskytne zaměstnancům 

různá školení a na webové stránky umístí recenze od spokojených zákazníků.  

Společnost musí být připravena i na opačný scénář v podobě rychlého nárůstu 

poptávky. V této situaci majitelé plánují najmout externí pracovníky, aby nedošlo  

k odmítání zakázek od klientů nebo dokonce k vyvíjení tlaku na vlastní 
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zaměstnance a tím ke zhoršení kvality poskytovaných služeb. Mělo by to být pro 

majitele impulzem pro zpracování podnikatelského plánu na růst podniku. Zde 

by se měli majitelé zaměřit na propracovanější personální plán, který zajistí včasné 

vyřizování zakázek v požadované kvalitě a bezproblémový chod společnosti.  

Problém související se špatným výběrem pracovníků lze vyřešit zaměstnáváním 

pracovníků s praxí u bezpečnostních sborů ČR. Tito pracovníci již mají praxi  

a zkušenosti v oboru, a proto mají lepší předpoklady k vykonávání této práce. S tím 

souvisí i riziko odhalení detektiva, k čemuž by nemělo dojít, protože zaměstnanci 

budou vyškoleni jak se v určitých událostech zachovat, aby nedošlo k jejich 

odhalení při práci. Firma by měla zaměstnat na pozici detektiva jen profesionály se 

zkušeností na této pozici. Může nastat i varianta, že kvalitní pracovníci nebudou 

mít zájem o nabízenou práci společností. Záleží jen na firmě samotné, jaké 

podmínky pro zaměstnance připraví a především jaké benefity, aby byli 

motivováni se na nabízené pozice hlásit. Jedna z možností jsou příspěvky na 

volnočasové aktivity.  

Posledním uvedeným rizikem, které může ohrozit společnost je vstup nového 

konkurenta. Firma BSDS, s.r.o. plánuje poskytováním kvalitních služeb získat co 

nejvíce spokojených zákazníků, kteří by následně doporučili služby firmy  

 i ostatním. Nelze zcela omezit riziko vstupu nového konkurenta na trh, ale je 

možné ho díky vybudování dobrého jména alespoň mírně eliminovat.  

Jak se změní hodnoty rizika před opatřením a po aplikaci opatření je patrné  

 z grafu 1. 
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Graf č. 1:  Paprskový graf významnosti rizika 

                  (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 

4.9 Harmonogram realizace projektu 

Realizační projektový plán počítá se zahájením činnosti ještě v roce 2018. 

Vytvoření projektového plánu slouží k určení všech činností, které jsou nezbytné 

k úspěšnému spuštění a naplnění cílů projektu. Plán mapuje projekt od 1. 9. 

2017 do zahájení činnosti společně s marketingovou propagací 1. 9. 2018. Průběh 

jednotlivých činností je zobrazen v tabulce 23 a následně graficky zobrazen 

v tabulce 24, kde jsou zeleně označeny splněné úkoly a modře plánované aktivity. 
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Tabulka 22: Seznam činností 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Činnost Doba trvání  Období 

1 Setkání s majitelem 1 měsíc září 2017 

2 Vypracování podnikatelského plánu  6 měsíců říjen 2017 – březen 2018 

3 Založení společnosti 1 měsíc duben 2018 

4 Zřízení bankovního účtu 1 den květen 2018 

5 Podpis nájemní smlouvy 1 den květen 2018 

6 Nákup vybavení 1 měsíc květen 2018 

7 Příprava prostor 2 měsíce červen – červenec 2018 

8 Vyřízení úvěru 1 měsíc červen 2018 

9 Stanovení strategie marketingu  3 týdny červen 2018 

10 Inzerát na zaměstnance 1 týden červen 2018 

11 Tvorba webu 2 týdny červenec 2018 

12 Výběr zaměstnanců 1 týden červenec 2018 

13 Nákup uniforem pro zaměstnance  2 dny srpen 2018 

14 Smlouva s operátorem na tarif a internet  1 den srpen 2018 

15 Spuštění webových stránek 1 den září 2018 

16 Sociální sítě 1 měsíc září 2018 

17 Zahájení činnosti 1 den září 2018 

18 Rozeslání dopisů s letáky 1 den září 2018 

19 Vylepení plakátů 1 den září 2018 
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 Tabulka 23: Realizační projektový plán 

Rok 2017 2018 

 září Říjen listopad prosinec Leden únor březen Duben květen červen červenec srpen Září 

Setkání s majitelem              

Vypracování 

podnikatelského plánu 

             

Založení společnosti              

Zřízení bankovního 

účtu 

             

Podpis nájemní smlouvy              

Nákup vybavení              

Příprava prostor              

Vyřízení úvěru              

Stanovení strategie 

marketingu 

             

Inzerát na zaměstnance              

Tvorba webu              

Výběr zaměstnanců              

Nákup uniforem pro 

zaměstnance 

             

Smlouva s operátorem 

na tarif a internet 

             

Spuštění webových 

stránek 

             

Sociální sítě              

Zahájení činnosti              

Rozeslání dopisů s 

letáky 

             

Vylepení plakátů              

  (Zdroj: Vlastní zpracování)  
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ZÁVĚR 

Hlavním účelem diplomové práce je příprava podkladů k realizaci bezpečnostní 

společnosti v Rychnově nad Kněžnou. Předpokládaný začátek realizace projektu je 

naplánovaný na září roku 2018.  

Podnikatelský plán je sestaven na základě teoretických poznatků a vypracovaných 

analýz vnitřního a vnějšího prostředí společnosti. V části analýza současného stavu 

je uvedena SLEPT analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil a analýza 

SWOT, ve které jsou shrnuty výsledky z předešlých analýz. Podklady získané 

z analýz jsou dále využity v návrhové části diplomové práce.  

Společnost BSDS, s.r.o. se bude nacházet v Rychnově nad Kněžnou na ulici 

Smetanova v pronajatých nebytových prostorech. Podnikatelé se rozhodli založit si 

společnost s ručením omezeným se základním kapitálem v celkové výši 500 000 

Kč, dále bude společnost čerpat prostředky z úvěru v hodnotě 250 000 Kč. 

Společníci předpokládají, že v prvním roce podnikání zaměstnají 12 pracovníků 

hlídací služby, 2 detektivy a externí účetní. 

Jednou z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu je finanční plán, který 

obsahuje výčet předpokládaných nákladů a výnosů, zahajovací rozvahu, cash flow 

a výkaz zisku a ztráty pro první 3 roky podnikání v realistické, pesimistické  

a optimistické variantě. V prvním roce podnikání se očekává ztráta ve výši 5 613 

Kč. Na této ztrátě se podílí především počáteční výdaje nezbytné pro zahájení 

podnikatelské činnosti. Ztráta bude uhrazena z počátečních vkladů obou 

společníků. V druhém roce již společnost díky vyšším tržbám dokáže generovat 

zisk ve výši 695 113 Kč. Tržby porostou i v následujícím roce, a to díky zvyšování 

počtu zakázek.  

Závěr návrhové části se věnuje analýze rizik, díky které jsou rozpoznána  

a vyhodnocena jednotlivá rizika z hlediska možného významu a výskytu. Ke 

každému riziku je rovněž navrženo opatření k eliminaci daného rizika. 

Nejzávažnějším rizikem je pro společnost nezájem nabízené služby ze stran y 

zákazníků. Navrženým opatřením je úprava marketingového mixu, jehož součástí 

je zvolení vhodné komunikace se zákazníky. Komunikaci zajistí majitelé firmy, 
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kteří se prvé řadě zaměří na větší firmy a obchodní centra, pro která se jeví jako 

užitečné využití služeb ochrany majetku fyzickou osobou.  

Sestavením podnikatelského plánu firmy BSDS, s.r.o. byl naplněn cíl práce. Pokud 

bude společnost vycházet z návrhu podnikatelského plánu, bude schopna 

v budoucnu prosperovat a získávat si stále nové zákazníky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] SRPOVÁ, Jitka, Jaromír VEBER a KOLEKTIV. Podnikání malé a střední firmy. 3. 

vydání. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. 332 s. ISBN 978-80-247-4520-6.  

[2]  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ze dne 22. března 2012 ve znění 

pozdějších předpisů.   

[3] Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev ze dne 22. března 

2012 ve znění pozdějších předpisů.   

[4] JOSKOVA, L. a kol. Nová společnost s ručením omezeným: Právo – účetnictví – 

daně. 2. akt vyd. Praha: Grada Publishing, 2015, 232 s. ISBN 978-80-247-5837-4.  

[5] Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ze dne 2. října 1991 ve znění 

pozdějších předpisů. 

[6] ŠTĚPÁNOVÁ, Silvie. Zakládáme a provozujeme živnost: podnikání podle 

Živnostenského zákona. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 210 s. ISBN:978-80-251-

1735-4. 

[7] MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Průvodce živnostenským podnikáním [online]. 30. 1. 2017 [cit. 2017-09-10]. Dostupné 

z: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pruvodce-zivnostenskym-

podnikanim/ 

[8] ČERVENÝ, Radim. Business plán: krok za krokem. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014. 211 s. ISBN 978-80-7400-511-4. 

[9]  SRPOVÁ, Jitka. Podnikatelský plán a strategie. 1. vydání. Praha: Grada 

Publishing, a. s., 2011. 194 s. ISBN 978-80-247-4103-1. 

[10] KORÁB, Vojtěch, Jiří PETERKA a Mária REŽŇÁKOVÁ. Podnikatelský plán. 

Brno: Computer Press, a. s., 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0.  

[11]  GRASSEOVÁ, Monika, Radek DUBEC a David ŘEHÁK. Analýza podniku v 

rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. Brno: Computer 

Press, a.s., 2012. 325 s. ISBN 978-80-265-0032-2.  



 

79 

[12] VYKYPĚL, Oldřich a Miloslav KEŘKOVSKÝ. Strategické řízení : teorie pro 

praxi 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006. 206 s. ISBN 80-7179-453-8.  

[13] SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2006. 121 s. ISBN 80-7179-367-1  

[14] FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 

Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. 356 s. ISBN 80-247-0939-2.  

[15] BUREŠ, Oldřich. Privatizace bezpečnosti. Praha: Grada Publishing, 2013. 320 s. 

ISBN 978-80-247-4601-2.  

[16] KAMENÍK, Jiří a František BRABEC. Komerční bezpečnost: soukromá 

detektivní činnost detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur . Praha: ASPI, 2007. 

338 s. ISBN 978-80-7357-309-6.  

[17] BRABEC, František. Soukromé detektivní služby. Praha: Eurounion, 1995. 63 s. 

ISBN 80-85858-16-9.  

[18] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Český statistický úřad.  Nezaměstnanost v 

Královéhradeckém kraji dále klesá [online]. 27. 7. 2017 [cit. 2017-11-03]. Dostupné 

z: https://www.czso.cz/csu/xh/nezamestnanost-v-kralovehradeckem-kraji-dale-klesa 

[19] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Český statistický úřad.  Podíl 

nezaměstnaných osob v krajích k 31. 10. 2017 [online]. 13. 11. 2017 [cit. 2017-11-25]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xc/mapa-podil-kraje 

[20] MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Ministerstvo vnitra České 

republiky. Co je GDPR - Ochrana osobních údajů [online]. © 2018 [vid. 2018-01-

12]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/co-je-gdpr.aspx 

[21] PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Návrh zákona o soukromé bezpečnostní 

činnosti [online]. 27. 5. 2015 [cit. 2018-01-14]. Dostupné 

z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=495&CT1=0 

[22] MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Ministerstvo vnitra České 

republiky. Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti [online]. © 2018 

[cit. 2018-01-14]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/navrh-zakona-o-soukrome-

bezpecnostni-cinnosti.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d 



 

80 

[23] MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ministerstvo financí České 

republiky. Makroekonomická predikce - červenec 2017 [online]. 31. 7. 2017 [cit. 2018-

01-15]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-

sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2017/makroekonomicka-predikce-

cervenec-2017-29299 

[24]  STEM. Stem.cz. Ve veřejném mínění převažuje nespokojenost s výsledky voleb do 

PS a obavy z politické nestability, ovšem podobně lidé hodnotili i výsledky voleb v roce 

2013 [online]. 16. 11. 2017 [cit. 2018-02-10]. Dostupné z: https://www.stem.cz/ve-

verejnem-mineni-prevazuje-nespokojenost-s-vysledky-voleb-do-ps-a-obavy-z-politicke-

nestability-ovsem-podobne-lide-hodnotili-i-vysledky-voleb-v-roce-2013/ 

[25]  PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY.  Skončily volby do Poslanecké 

sněmovny [online]. 21. 10. 2017 [cit. 2018-02-10]. Dostupné 

z: https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=10447 

[26] ETRŽBY. Finanční správa ČR. Elektronická evidence tržeb. etrzby.cz [online].  

 © 2016 - 2018 [cit. 2018-02-15]. Dostupné z: http://www.etrzby.cz/ 

[27] CZ NACE.  80 Bezpečnostní a pátrací činnosti. [online]. 8. 3.  2016 

[cit. 2018-02-15]. Dostupné z: http://www.nace.cz/nace/80-bezpecnostni-a-patraci-

cinnosti/ 

[28] AMS ČR - EET, Simopt, s r o. Od kdy | Elektronická evidence tržeb (EET)  

[online]. 2018 [cit. 2018-02-11]. Dostupné z: http://www.eltrzby.cz/cz/od-kdy 

[29] INFO. Info.cz. Volba prezidenta 2018 - Termín voleb, volební systém | [online]. 1. 

3. 2017 [cit. 2018-02-21]. Dostupné z: https://www.info.cz/volba-prezidenta-2018-wiki 

[30] SECURITY MAGAZÍN. Security Media, s.r.o. Pravidelně si musím dvakrát 

do roka ,,vytrpět" schizofreniky, říká předseda Asociace ochranných a detektivních 

služeb Jiří Kameník v rozhovoru pro SM [online]. 1. 10. 2017 [cit. 2018-02-22]. 

Dostupné z: https://www.securitymagazin.cz/zpravy/pravidelne-si-musim-dvakrat-do-

roka-vytrpet-schizofreniky-rika-predseda-asociace-ochrannych-a-detektivnich-sluzeb-

jiri-kamenik-v-rozhovoru-pro-sm-1404057514.html 

[31] SECURITAS. Securitas. Komplexní bezpečnostní služby pro Vás - Securitas 

[online]. [cit. 2018-02-23]. Dostupné z: https://www.securitas.cz/ 



 

81 

[32] RED HAWK SECURITY.  Fyzická ostraha objektů [online]. [cit. 2018-02-23]. 

Dostupné z: https://www.red-hawk.cz/cz/bezpecnostni-sluzby/fyzicka-ostraha-objektu/ 

[33] M2C. Mark2 Corporation Czech a.s. Facility management [online]. [cit. 2018-02-

23]. Dostupné z: http://www.m2c.eu/cz/sluzby/  

[34] VIDOCQ. Hlídací a detektivní agentura vidocq s.r.o. Nabídka služeb [online]. 

[ci. 2018-02-24]. Dostupné z: http://www.vidocq.cz/hda.html 

[35] RAXO. Raxo s.r.o. bezpečnostní agentura. O společnosti [online]. [cit. 2018-03-

02]. Dostupné z: http://www.raxo.cz/index.php?id=main 

[36] DKBULDOQ. Detektivní kancelář BuldoQ. Služby detektivní kanceláře BuldoQ 

[online]. © 2016 [cit. 2018-03-02]. Dostupné z: http://www.dkbuldoq.cz/default.aspx 

[37] FBSSECURITY. FBS Flosman. s.r.o. - bezpečnostní služba. Soukromá 

bezpečnostní služba - PCO, Elektronické zabezpečovací systémy, kamerové systémy 

[online]. © 2017  [vid. 2018-03-04]. Dostupné z: http://www.fbssecurity.cz/  

[38] HANSEC. Hansec, s.r.o. Kamerové systémy. [online]. © 1997-2018 [cit. 2018-03-

04]. Dostupné z: http://www.hansec.cz/ 

[39] XKOMFORT. Security Partner. Naše služby [online]. ©  2006 [cit. 2018-03-10]. 

Dostupné z: http://www.xkomfort.cz/kontakt.htm 

[40] ELEKTRO-SYSTEMY. Elektro Systemy. Kompletní elektroinstalace [online]. © 

2018 [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: http://www.elektro-

systemy.cz/index.php/component/contact/contact/1 

[41] PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Nařízení vlády č.567/2006 Sb. o 

minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního 

prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí  [online]. 

1. 1. 2018 [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-567 

[42] GOOGLE. Google. Rychnov nad Kněžnou - Mapy Google [online]. 2018 [cit. 

2018-03-13] Dostupné  

z:https://www.google.com/maps?q=smetanova+ulice+rychnov+nad+kn%C4%9B%C5

%BEnou&um=1&ie=UTF8&sa=X&ved=0ahUKEwiegPOB2uTaAhUGLewKHZYwB0

gQ_AUICigB 



 

82 

[43] ČESKÁ POŠTA. Česká pošta. Firemní psaní [online]. © 2018 [cit. 2018-03-15]. 

Dostupné z: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/firemni-psani 

[44] EPRAVO. Epravo. Kolik stojí založit společnost s ručením omezeným [online]. 

24. 11. 2016 [cit. 2018-03-18]. Dostupné z:  https://www.epravo.cz/top/clanky/kolik-

stoji-zalozit-spolecnost-s-rucenim-omezenym-104072.html.  

[45] FINANCE. Mladá fronta a. s. Mzdová kalkulačka -výpočet čisté mzdy 2018 

[online]. 2018 [cit. 2018-03-21]. Dostupné z: https://www.finance.cz/dane-a-

mzda/kalkulacky-a-aplikace/mzdovy-kalkulator/ 

 

 

  



 

83 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CZK – koruna česká 

ČKDS – Česká komora detektivních služeb  

EET – elektronická evidence tržeb 

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

HDP – hrubý domácí produkt 

IČ – identifikační číslo 

ODS – Občanská demokratická strana  

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná  

SBS – Soukromé bezpečnostní služby 

SLEPT – analýza sociálních, legislativních, ekonomických, politických a 

technologických faktorů 

SMART – cíle konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a ohraničené v čase  

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

SWOT – zhodnocení silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí podniku 

4P – prvky marketingového mixu (cena, produkt, distribuce, propagace) 

 

 

 

 

  



 

84 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Prognóza míry nezaměstnanosti v % MFČR ze dne 31. 7. 2017 .................. 36 

Tabulka 2: Ceny za hlídací a detektivní služby .............................................................. 50 

Tabulka 3: Náklady na založení s.r.o. ............................................................................. 55 

Tabulka 4: Náklady na vybavení provozovny ................................................................ 56 

Tabulka 5:Náklady na pořízení vybavení pro zaměstnance ............................................ 57 

Tabulka 6: Náklady na marketing ................................................................................... 58 

Tabulka 7: Výpočet čisté mzdy pracovníka ostrahy ....................................................... 59 

Tabulka 8: Výpočet čisté mzdy detektiva ....................................................................... 59 

Tabulka 9: Výpočet čisté mzdy jednatele a výkonného ředitele..................................... 60 

Tabulka 10: Pravidelné provozní náklady ...................................................................... 61 

Tabulka 11: Zahajovací rozvaha BSDS, s.r.o. v Kč  ....................................................... 61 

Tabulka 12: Výpočet daňových odpisů osobního automobilu v Kč ............................... 62 

Tabulka 13: Realistická varianta predikce tržeb v Kč  .................................................... 63 

Tabulka 14: Optimistická varianta predikce tržeb v Kč  ................................................. 64 

Tabulka 15: Pesimistická varianta tržeb v Kč ................................................................. 64 

Tabulka 16: Cash flow pro realistický odhad tržeb v Kč ................................................ 66 

Tabulka 17: Výkaz zisku a ztráty pro realistický odhad tržeb v Kč  ............................... 67 

Tabulka 18: Výkaz zisku a ztráty pro optimistický odhad tržeb v Kč  ............................ 67 

Tabulka 19: Výkaz zisku a ztráty pro pesimistický odhad tržeb v Kč ............................ 68 

Tabulka 20: Pravděpodobnost a dopad rizika na projekt ................................................ 70 

Tabulka 21: Rizika společnosti BSDS, s.r.o.  .................................................................. 71 

Tabulka 22: Seznam činností  .......................................................................................... 74 

Tabulka 23: Realizační projektový plán ......................................................................... 75 

 

  



 

85 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Porterův model pěti konkurenčních sil......................................................... 24 

Obrázek 2: Schematický výpočet cash flow přímou metodou........................................ 28 

Obrázek 3: Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věku 15 až 64 let .............. 34 

Obrázek 4: Návrh loga společnosti BSDS, s.r.o. ............................................................ 45 

Obrázek 5: Umístění provozovny v Rychnově nad Kněžnou ......................................... 51 

Obrázek 6: Organizační struktura BSDS, s.r.o. .............................................................. 53 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf č. 1:  Paprskový graf významnosti rizika…………………………………………73 

 

  



 

86 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Výpočet měsíční splátky úvěru v Kč ................................................... I 

Příloha 2: Počet zakázek – realistická, optimistická a pesimistická varianta ....... III 

Příloha 3: Cash flow optimistické varianty v Kč ................................................. VI 

Příloha 4: Cash flow pesimistické varianty v Kč ................................................. VII 

 

 



 

I 

PŘÍLOHY 

Příloha 1: Výpočet měsíční splátky úvěru v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

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

1 1 4 822 1 230 3 592 246 408 

1 2 4 822 1 212 3 610 242 798 

1 3 4 822 1 195 3 627 239 171 

1 4 4 822 1 177 3 645 235 526 

1 5 4 822 1 159 3 663 231 863 

1 6 4 822 1 141 3 681 228 182 

1 7 4 822 1 123 3 699 224 483 

1 8 4 822 1 104 3 718 220 765 

1 9 4 822 1 086 3 736 217 029 

1 10 4 822 1 068 3 754 213 275 

1 11 4 822 1 049 3 773 209 502 

1 12 4 822 1 031 3 791 205 711 

2 1 4 822 1 012 3 810 201 910 

2 2 4 822    993 3 829 198 081 

2 3 4 822    975 3 847 194 234 

2 4 4 822    956 3 866 190 368 

2 5 4 822    936 3 886 186 482 

2 6 4 822    917 3 905 182 577 

2 7 4 822    898 3 924 178 653 

2 8 4 822    878 3 944 174 709 

2 9 4 822    859 3 963 170 746 

2 10 4 822   840 3 982 166 764 

2 11 4 822   820 4 002 162 762 

2 12 4 822   800 4 022 158 740 

3 1 4 822   781 4 041 154 699 

3 2 4 822   761 4 061 150 638 

3 3 4 822   741 4 081 146 557 

3 4 4 822   721 4 101 142 456 

3 5 4 822   700 4 122 138 334 

3 6 4 822   680 4 142 134 192 



 

II 

3 7 4 822   660 4 162 130 030 

3 8 4 822   639 4 183 125 847 

3 9 4 822   619 4 203 121 644 

3 10 4 822   598 4224 117 420 

3 11 4 822   577 4 245 113 175 

3 12 4 822   556 4 266 108 909 

4 1 4 822   535 4 287 104 622 

4 2 4 822   514 4 308 100 314 

4 3 4 822   493 4 329   95 985 

4 4 4 822   472 4 350   91 635 

4 5 4 822   450 4 372   87 263 

4 6 4 822   429 4 393   82 870 

4 7 4 822   407 4 415   78 455 

4 8 4 822   385 4 437   74 018 

4 9 4 822   364 4 458   69 560 

4 10 4 822   342 4 480   65 080 

4 11 4 822   320 4 502   60 578 

4 12 4 822   298 4 524   56 054 

5 1 4 822   275 4 547   51 507 

5 2 4 822   253 4 569   46 938 

5 3 4 822   230 4 592   42 346 

5 4 4 822   208 4 614   37 732 

5 5 4 822   185 4 637   33 095 

5 6 4 822   162 4 660   28 435 

5 7 4 822   139 4 683   23 752 

5 8 4 822   116 4 706   19 046 

5 9 4 822     93 4 729   14 317 

5 10 4 822     70 4 752     9 565 

5 11 4 822     47 4 775     4 790 

5 12 4 822     32 4 790           0 

 

  



 

III 

Příloha 2: Počet zakázek – realistická, optimistická a pesimistická varianta 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Září - - - - 4 1 29 3 5 2 38 4 

Říjen 3 2 19 4 4 2 28 1 5 2 37 2 

listopad 3 1 18 3 4 1 31 2 5 0 40 3 

prosinec 3 2 23 1 4 0 27 2 5 1 28 2 

Leden 3 0 17 5 4 1 26 5 5 1 42 3 

Únor 3 0 12 2 4 2 33 4 5 0 40 4 

březen 3 0 20 3 4 0 35 2 5 2 39 4 

Duben 3 1 17 2 4 2 30 2 5 3 37 3 

květen 3 0 14 3 4 4 29 3 5 3 43 3 

červen 3 3 15 1 4 2 35 4 5 2 30 3 

červenec 3 4 21 3 4 3 34 1 5 2 34 2 

Srpen 3 4 24 3 4 2 33 3 5 4 42 2 

CELKEM 3 17 200 30 4 20 370 32 5 22 450 35 



 

IV 

 

  

Počet zakázek optimistická varianta  
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Září - - - - 4 1 32 3 5 2 40 4 

Říjen 3 3 20 4 4 4 29 1 5 2 38 2 

listopad 3 1 19 3 4 2 33 2 5 1 41 1 

prosinec 3 2 24 2 4 1 31 2 5 1 31 3 

Leden 3 1 20 5 4 2 27 5 5 1 41 3 

Únor 3 0 15 2 4 2 35 4 5 4 42 2 

březen 3 0 21 3 4 0 36 2 5 1 38 4 

Duben 3 1 19 2 4 2 32 3 5 3 38 2 

květen 3 2 18 3 4 1 30 3 5 3 44 3 

červen 3 3 19 3 4 3 35 4 5 2 35 4 

červenec 3 3 22 3 4 3 36 4 5 2 37 2 

Srpen 3 4 23 3 4 2 34 2 5 3 45 2 

CELKEM 3 20 220 32 4 23 390 35 5 25 470 32 
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Září - - - - 4 1 28 2 5 2 39 3 

Říjen 3 2 19 3 4 2 26 1 5 2 36 2 

listopad 3 1 18 2 4 1 30 1 5 1 41 2 

prosinec 3 1 13 1 4 0 27 2 5 1 27 1 

Leden 3 0 15 4 4 1 25 4 5 1 38 3 

Únor 3 0 13 2 4 2 31 3 5 0 36 1 

březen 3 0 20 1 4 0 32 2 5 2 37 4 

Duben 3 1 17 2 4 2 30 2 5 3 35 2 

květen 3 0 14 3 4 3 29 3 5 3 40 3 

červen 3 2 16 2 4 2 33 2 5 2 27 4 

červenec 3 4 18 2 4 2 31 3 5 3 31 2 

Srpen 3 4 17 3 4 2 28 2 5 2 43 1 

CELKEM 3 15 180 25 4 18 350 27 5 22 430 28 



 

VI 

Příloha 3: Cash flow optimistické varianty v Kč 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1. rok 2. rok 3. rok 

Počáteční stav 550 000 621 107 1 589 051 

Tržby 5 741 920 8 219 200 9 873 920 

Příjmy celkem 6 291 920 8 840 307 11  462 971 

Založení společnosti 5 429   

Vybavení provozovny  70 000   

Vybavení pro zaměstnance 175 900 74 200 70190 

Energie + nájem 54 000 56 160 58 968 

Mzdové náklady 5 194 680 6 964 440 9 149 880 

Mobilní tarif  18 600 19 344 20 311 

Internet 6 000 6 240 6 552 

Cestovné 48 000 49 920 52 416 

Správa webu 4 200 4 368 4 586 

Ostatní náklady 18 000 18 720 19 656 

Úvěr 57 864 57 864 57 864 

Propagace 18 140   

Výdaje celkem 5 670 813 7 251 256 9 440 423 

Konečný stav 621 107 1 589 051 2 022 548 



 

VII 

Příloha 4: Cash flow pesimistické varianty v Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 1. rok 2. rok 3. rok 

Počáteční stav 550 000 339 187 1 086 651 

Tržby 5 388 000 7 926 720 9 630 080 

Příjmy celkem 5 938 000 8 265 907 10 716 731 

Založení společnosti 5 429   

Vybavení provozovny  70 000   

Vybavení pro zaměstnance 175 900 74 200 70 190 

Energie + nájem 54 000 56 160 58 968 

Mzdové náklady 5 122 680 6 892 440 9 077 880 

Mobilní tarif  18 600 19 344 20 311 

Internet 6 000 6 240 6 552 

Cestovné 48 000 49 920 52 416 

Správa webu 4 200 4 368 4 586 

Ostatní náklady 18 000 18 720 19 656 

Úvěr 57 864 57 864 57 864 

Propagace 18 140   

Výdaje celkem 5 598 813 7 179 256 9 368 423 

Konečný stav 339 187 1 086 651 1 348 308 

 


