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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na sestavení konkrétního podnikatelského plánu pro nově 

vznikající prodejnu. Jedná se o prodejnu čerstvých ryb, která bude podnikat na základě 

živnostenského oprávnění. Podnikatelský plán vychází z adekvátních analýz, které 

pomohou k jeho prorazení na trh a udržení se na něm. 

 

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on a compilation of a particular business plan for an 

emerging shop. The shop is going to sell fresh fish and it is going to conduct business 

based on a trade licence. The business plan is based on adequate analyses which help to 

place it on the market and its preservation there. 

 

 

Klíčová slova 

podnikatelský plán, ryba, slept analýza, porterův model, swot analýza 

 

 

Key words 

business plan, fisch, slept analysis, porter´s model, swot analysis 

  



 

 

Bibliografická citace 

TRČKOVÁ J. Podnikatelský záměr na založení obchodu. Brno: Vysoké učení technické 

v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018. 72 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Vojtěch 

Bartoš, Ph.D. 

  



 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila autorská 

práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s 

právem autorským).  

 

V Brně dne 18. května 2018  

 

………………………………  

podpis autora 

  

  



 

 

Poděkování 

Poděkování patří především panu doc. Ing. Vojtěchu Bartošovi, PH.D., vedoucímu mé 

bakalářské práce, za jeho čas a úsilí strávené při kontrole a debatě podstatné pro 

zpracování tohoto podnikatelského záměru. Za podporu a patřičnou loajalitu vděčím 

rovněž i své rodině. 

 

 

 



 

 

OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................... 8 

CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ ............................................. 9 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ............................................................... 10 

1.1 Podnikatel ............................................................................................................. 10 

1.2 Podnikání .............................................................................................................. 10 

1.3 Volba právní formy podnikání .............................................................................. 10 

1.4 Podnikání fyzických osob ..................................................................................... 11 

1.4.1 Živnost ........................................................................................................... 12 

1.5 Podnikání právnických osob ................................................................................. 14 

1.5.1 Veřejná obchodní společnost ......................................................................... 14 

1.5.2 Komanditní společnost .................................................................................. 14 

1.5.3 Společnost s ručením omezeným ................................................................... 15 

1.5.4 Akciová společnost ........................................................................................ 15 

1.6 Podnikatelský plán ................................................................................................ 15 

1.7 Účtování podnikatelské činnosti (daňová evidence) ............................................ 16 

1.7.1 Daňová evidence ............................................................................................ 17 

1.8 Daňová soustava v ČR .......................................................................................... 18 

1.8.1 Daň z příjmů fyzických osob ......................................................................... 18 

1.8.2 Daň z přidané hodnoty ................................................................................... 19 

1.8.3 Silniční daň .................................................................................................... 20 

1.8.4 Daň z nemovitých věcí .................................................................................. 20 

1.9 Marketing .............................................................................................................. 21 

1.9.1 Metoda 4P: ..................................................................................................... 22 

1.10 Okolí podniku ..................................................................................................... 22 

1.10.1 Analýza makrookolí podniku ....................................................................... 23 



 

 

1.10.2 Analýza mikrookolí podniku ....................................................................... 25 

1.11 SWOT analýza .................................................................................................... 28 

1.12 Čistá současná hodnota (NPV) ........................................................................... 29 

1.13 Návratnost (PP) ................................................................................................... 29 

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ...................................................................... 31 

2.1 Popis firmy ............................................................................................................ 31 

2.2 SLEPT analýza ..................................................................................................... 31 

2.2.1 Sociální faktory (Social) ................................................................................ 31 

2.2.2 Právní a legislativní faktory (Legal) .............................................................. 33 

2.2.3 Ekonomické faktory (Economic) ................................................................... 34 

2.2.4 Politické faktory (Political) ............................................................................ 36 

2.2.5 Technologické faktory (Technological) ......................................................... 37 

2.3 Porterův model pěti sil .......................................................................................... 37 

2.3.1 Vyjednávací síla dodavatelů .......................................................................... 37 

2.3.2 Vyjednávací síla odběratelů ........................................................................... 39 

2.3.3 Hrozba substitutů ........................................................................................... 39 

2.3.4 Hrozba vstupu nových konkurentů ................................................................ 39 

2.3.5 Rivalita mezi existujícími podniky ................................................................ 39 

2.4 SWOT analýza ...................................................................................................... 40 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ ................................................................................. 44 

3.1.1 Právní forma .................................................................................................. 44 

3.1.2 Sídlo prodejny ................................................................................................ 44 

3.1.3 Organizační struktura ..................................................................................... 45 

3.2 Marketingový mix ................................................................................................. 45 

3.2.1 Metoda 4P: ..................................................................................................... 46 

3.3 Finanční plán ......................................................................................................... 47 



 

 

3.3.1 Náklady vynaložené před zahájením podnikání ............................................ 48 

3.3.2 Mzdové náklady ............................................................................................. 50 

3.3.3 Měsíční provozní náklady .............................................................................. 51 

3.3.4 Plánované náklady ......................................................................................... 52 

3.3.5 Plánované výnosy .......................................................................................... 54 

3.3.6 Výsledek hospodaření .................................................................................... 57 

3.3.7 Čistá současná hodnota .................................................................................. 58 

3.3.8 Návratnost ...................................................................................................... 59 

3.4 Zhodnocení ........................................................................................................... 59 

ZÁVĚR .......................................................................................................................... 60 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ............................................................................. 61 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................. 64 

SEZNAM TABULEK ................................................................................................... 64 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................... 66 



8 

 

ÚVOD 

Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala podnikatelský záměr nové společnosti. Práci 

jsem si volila především z praktického hlediska. Ráda bych pomohla svým známým, 

s rozjetím nového podnikání.  

Jedná se o mladé manžele Hlavičkovi, kteří mají k dispozici vlastní prostory, ze kterých 

plánují vytvořit prodejnu. Zajištěni jsou dostatečným počátečním kapitálem. Mým 

úkolem bylo najít vhodný typ podnikání, ideální pro trh v dané oblasti a vypracovat pro 

něj reálný podnikatelský plán na prvních 5 let. 

Při rozhodování o konkrétním typu podnikání jsem musela brát v potaz dvě důležitá 

omezení. Prvním byl počet obyvatel města, ve kterém se nově vzniklá prodejna bude 

nacházet. Jedná se o město Valašské Klobouky. Prostory manželů jsou sice na ideálním 

místě, přímo na náměstí tohoto města, ale počet obyvatel Valašských Klobouk je poměrně 

malý. Žije zde pouze kolem pěti tisíc obyvatel. Na druhou stranu jde o město, které je 

středem místního regionu. V okolí je mnoho vesnic, ze kterých lidé dojíždí nakupovat 

právě do Valašských Klobouk, tím pádem se okruh potencionálních zákazníků zvyšuje. 

Přesto to znamenalo pro mě cílení na poměrně malou skupinu odběratelů.  

Druhým problém bylo tržní pokrytí města. Valašské Klobouky jsou malé město, přesto 

zde mají zde všechny základní prodejny, vhodné velikosti podobného města. Musela jsem 

tedy vymyslet něco originálního, a zároveň blízkého pro mé známé. Po společné 

konzultaci s nimi jsem se rozhodla pro prodejnu čerstvých ryb. Podnikání v tomto směru 

jsem zvolila hlavně kvůli zmíněné originalitě a velmi slabé konkurenci v okolí. Vsadila 

jsem na popularitu zdravého životního stylu a na výbornou dostupnost prodejny. 
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CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem bakalářské práce je vypracovat ucelený, kvalitní a realizovatelný 

podnikatelský záměr pro založení obchodní společnosti. Půjde o založení nové prodejny 

čerstvých ryb v městě Valašské Klobouky. Mezi nejdůležitější vlastnosti této společnosti 

bude patřit schopnost dosažení konkurenceschopnosti na trhu pomocí strategie 

diferenciace. Práce bude tedy zaměřena na nalezení tržní příležitosti a konkurenční 

výhody. 

V první části bude objasněna teorie důležitá pro sestavení podnikatelského plánu. Začne 

obecnou teorií, která bude dále specifikována nově vznikající živnosti. Na ni naváže 

teorie konkrétních analýz vnějšího a vnitřního prostředí podniku.  

V analytické části budou rozebrány metody definované v předchozím úseku, díky kterým 

se zjistí možnosti a omezení provozu prodejny. Cíleno bude především na potencionální 

zákazníky a jejich předpokládané preference důležité pro sortiment nabízených produktů 

a volbu budoucích dodavatelů. 

Poslední návrhová část povede k vytvoření podnikatelského plánu, vyplývajícího 

z výsledků uvedených metod a k sepsání návrhů, sloužících k udržitelné pozici na trhu 

a případnému dalšímu rozvoji prodejny. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části jsou nejdříve definovány obecné pojmy jako podnikatel, podnikaní, 

živnost, obchodní společnosti, podle kterých je v dalších částech zvolen typ právní formy.  

Na ně navazuje teorie zaměřená na činnost prodejny a povinnosti z tohoto titulu plynoucí. 

Podle nich je následně rozhodnuto o druhu účtování a objasněny jsou daňové povinnosti. 

Poslední úsek kapitoly tvoří 5 analýz, pomocných pro sestavení efektivního 

podnikatelského plánu. 

1.1 Podnikatel 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou 

činnost živnostenským nebo podobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za 

účelem dosažení zisku [1].   

1.2 Podnikání  

Podnikání se považuje za ekonomickou aktivitu, která je vyvolána ekonomickými 

podněty. Mezi jeho důležité rysy patří: 

• samostatná činnost hospodářských subjektů, 

• iniciativa, 

• ekonomická a právní znalost, 

• tvořivý přístup k řešení praktických problémů, 

• schopnost improvizace a užití netradičních řešení, 

• ochota převzít a schopnost reálně zhodnotit podnikatelské riziko [2].    

1.3 Volba právní formy podnikání 

Dříve než zahájí podnikatel svou činnost, musí si zvolit vhodný typ právní formy. Může 

podnikat jako fyzická, nebo právnická osoba. Toto rozhodnutí je pro něj jedno 

z nejpodstatnějších, ale v průběhu činnosti jej může změnit [3].  
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Při volbě formy podnikání je dobré se zaměřit na několik klíčových oblastí: 

• Způsob a rozsah ručení – zda bude podnikatel ručit vedle firemního majetku 

i osobním, pokud ručí i osobním, stane se pro něj podnikání riskantnější, ale bude 

více důvěryhodnějším partnerem, 

• Oprávnění k řízení podniku – jeho řízení, rozhodování, zda chce podnikatel tuto 

pravomoc ponechat čistě v moci společníků nebo ji chce delegovat na některého 

ze zaměstnanců, 

• Počet zakladatelů – týká se právnických osob, čím víc společníků, tím jednodušší 

počáteční kapitálové zajištění, ale tím víc podílníků při vyplácení zisku, 

• Požadavky na základní kapitál – jsou stanoveny legislativně pro jednotlivé typy 

podnikání, 

• Administrativní zatížení a rozsah výdajů spojených se založením 

a provozováním podniku – zakládací listiny, počet společníků atd., 

• Účast na zisku a ztrátě, 

• Finanční možnosti, přístup k externím zdrojům,  

• Daňové zatížení [4].  

1.4 Podnikání fyzických osob 

Fyzická osoba je skutečně existující člověk, která pokud chce podnikat, musí získat 

živnostenské nebo jiné oprávnění k provozování podnikatelské činnosti. Tato podnikající 

fyzická osoba se nazývá „osoba samostatně výdělečně činná“ (OSVČ) [3].  

FO může podnikat jako: 

• Osoba zapsaná v obchodním rejstříku; 

• Osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění; 

• Osoba podnikající na základě zvláštních předpisů (lékař, advokát, auditor, 

daňový poradce); 

• Osoba provozující zemědělskou výrobu, zapsaná do evidence podle zvláštního 

zákona [4].   
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1.4.1 Živnost 

„Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským 

zákonem“ [5].  

Soustavnost – činnost nesmí být vykonávána pouze příležitostně, musí být opakovaná 

a pravidelná, 

Samostatnost – pokud je podnikatelem FO, jedná osobně; PO jedná prostřednictvím 

svého statutárního orgánu, 

Vlastní jméno – právní operace činí podnikatel FO svým jménem a příjmením, PO pod 

svým názvem (obchodní firmou), 

Vlastní odpovědnost – podnikatel (FO i PO) nese veškeré riziko za výsledky své 

činnosti, 

Dosažení zisku – činnost musí být vykonávána se záměrem dosažení zisku [3].   

 

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky stanovené 

Zákonem č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání [5].  

Podnikání na základě živnostenského oprávnění je nejrozšířenější způsob podnikání 

jednotlivce. K založení živnosti stačí vyplnit Jednotný registrační formulář 

(viz Příloha č. 1), který musí začínající podnikatel odevzdat živnostenskému úřadu a poté 

už se řídí dle jejich pokynů. Důležitým rysem živnostníka je fakt, že za své závazky ručí 

celým svým majetkem. Jeho výhodou je relativní volnost [4].  

 

Povinnosti důležité pro získání živnostenského oprávnění: 

1. Splnění všeobecných podmínek, 

2. Volba živnosti, 

3. Ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, 

4. Provedení registrace na finančním úřadě, u OSSZ a u ZP [4].  
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Všeobecné podmínky provozování živnosti jsou 

• minimální věk 18 let, 

• způsobilost k právní úkonům, 

• bezúhonnost [4].  

Zvláštní podmínky provozování živnosti jsou 

• odborná nebo jiná způsobilost, pokud ji živnostenský zákon vyžaduje [8].  

 

Živnosti se dělí na dvě základní skupiny: 

1. Ohlašovací živnosti 

Ohlašovací živnosti vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení a osvědčeny 

výpisem z živnostenského rejstříku. Existují tři druhy: 

a) Živnosti řemeslné – pro jejich provozování je podmínkou výuční list, maturita 

v oboru, diplom v oboru, nebo šestiletá praxe v oboru. Příkladem mohou být 

řeznictví, zednictví, hostinská činnost, montáž, opravy elektrických zařízení. 

b) Živnosti vázané – podmínkou vázaných živností je prokázání odborné 

způsobilosti, kterou stanovuje příloha živnostenského zákona. Příkladem jsou 

masérské služby, vedení účetnictví, provádění staveb, provozování autoškoly.  

c) Živnost volná – podnikatel nepotřebuje odbornou ani jinou způsobilost k jejímu 

provozování. Musí být splněny pouze všeobecné podmínky pro provozování 

živností. Živnost volná a obory činností, které náleží do této živnosti, jsou 

uvedeny v příloze č. 4 Živnostenského zákona. Příkladem jsou výroba hnojiv, 

nakládání s odpady, velkoobchod a maloobchod, reklamní činnost [9].  

2. Koncesované živnosti 

Živnosti koncesované se provozují na základě vydané koncese živnostenského úřadu. 

Předtím než ji živnostenský úřad udělí, ujistí se, že byly splněny všeobecné a zvláštní 

podmínky pro provozování živnosti. Jestliže jsou podmínky splněny, živnostenský úřad 

vydá rozhodnutí o udělení koncese a provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá 

podnikateli výpis. Tím teprve vznikne právo podnikateli, provozovat koncesovanou 

živnost [8].  
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1.5 Podnikání právnických osob 

Právnická osoba je uměle vytvořený subjekt, zapsaný v obchodním rejstříku. Podle práva 

jedná jako člověk, ale mohou ho tvořit lidé nebo věci [5].  

Právnické osoby podnikají ve formě obchodních korporací. Problematiku obchodních 

korporací upravuje Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a Zákon č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporací) [7].  

1.5.1 Veřejná obchodní společnost 

Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím 

podnikání nebo správě jejího majetku. Označení „veřejná obchodní společnost“ může být 

nahrazeno zkratkou „veř. obch. spol.“ nebo „v.o.s.“. Obsahuje-li označení firmy jméno 

alespoň jednoho ze společníků, postačí „a spol.“ [1].   

Právní poměry mezi společníky se řídí společenskou smlouvou. Za dluhy společnosti ručí 

společně a nerozdílně. Zisk a ztrátu si dělí rovným dílem. Podíly společníků jsou ve stejné 

výši, není-li ve společenské smlouvě dohodnuto jinak a nejdou převádět. Připouští-li to 

společenská smlouva, může společník za podmínek stanovených ve společenské smlouvě 

a se souhlasem všech společníků splnit svou vkladovou povinnost také provedením nebo 

poskytnutím služby. Statutárním orgánem společnosti jsou všichni společníci, pokud 

společenská smlouva neurčí jinak [1].  

1.5.2 Komanditní společnost 

Komanditní společnost je korporace, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy 

omezeně („komanditista“) a alespoň jeden společník neomezeně („komplementář“). 

Firemní označení „komanditní společnost“ může být nahrazeno zkratkou „kom. spol.“ 

nebo „k. s.“. Komanditista, jehož jméno je uvedeno v názvu firmy, musí ručit za dluhy 

společnosti jako komplementář [10].  

Společní si se řídí společenskou smlouvou. Podíl komanditisty záleží na výši jeho vkladu. 

Za dluhy společnosti ručí komanditista s ostatními společníky společně a nerozdílně do 

výše svého nesplaceného vkladu. Statutárním orgánem společnosti jsou všichni 

komplementáři, pokud nestanoví společenská smlouva jinak. Zisk a ztráta se dělí mezi 

komplementáře a společnost, pokud společenská smlouva neurčí jinak. Část zisku, která 
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připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty podle výše jejich podílů. 

Ztrátu se na komanditisty nevztahuje [10].  

1.5.3 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně 

a nerozdílně do výše, v jaké nedodrželi vkladové povinnosti. Firemní označení 

„společnost s ručením omezeným“ může být zaměněno zkratkou „spol. s r. o.“ nebo 

„s. r. o.“ Společníci se řídí společenskou smlouvou. Podíl společníka se určuje podle 

poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. Podíl může mít 

různou podobu, pokud to připustí společenská smlouva, např. kmenový list. Minimální 

výše vkladu je 1 Kč. Společníci se podílejí na zisku určeném k rozdělení mezi společníky 

v poměru svých podílů. Nejvyšším orgánem s. r. o. je valná hromada, statutárním 

orgánem jsou jednatelé a orgánem kontrolním je dozorčí rada (nepovinný orgán) [10].  

1.5.4 Akciová společnost 

Jde o společnost, ve které je základní kapitál rozdělen na určitý počet akcií. Firemní 

označení „akciová společnost“ může být nahrazeno zkratkou „akc. spol.“ nebo „a. s.“ 

Základní kapitál akciové společnosti musí být minimálně 2 000 000 Kč, nebo 

80 000 EUR. Společnost si volí mezi dvěma systémy. Systém dualistický, ve kterém 

zřizuje představenstvo a dozorčí radu, nebo systém monistický, ve kterém zřídí správní 

radu a statutárního ředitele [8].  

1.6 Podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán je základní strategický dokument, v němž podnikatel popisuje 

všechny podstatné vnější i vnitřní faktory související se zahájením a průběhem 

podnikatelské činnosti či fungováním již existující firmy“ [4].  

Zpravidla se zpracovává před zahájením podnikání nebo projektu a podle rozsahu 

podnikatelské činnosti by měl mapovat tři až pět nadcházejících let. Doplňkem 

k základnímu strategickému podnikatelskému plánu mohou být střednědobé taktické 

plány a krátkodobé operativní plány, zabývající se plánováním jednotlivých procesů 

v rámci podnikání (nákup, prodej, nábor a motivace zaměstnanců, propagace aj.) [4].  
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Základní otázky podnikatelského plánu jsou: 

• Kde jsme? (porozumění a popis současné situace), 

• Kam se chceme dostat? (určení cílů), 

• Jak toho docílíme? (plánování cesty) [4].  

Cíl podnikatelského plánu lez rozdělit na vnitřní a vnější rovinu. Uvnitř firmy se jedná 

o nástroj plánování, financí, kontroly a také klíčový podklad pro rozhodovací účely. 

Vně firmy zastupuje především přesvědčovací instrument o významnosti 

podnikatelského projektu pro případné poskytovatele finančních prostředků [4].  

Podnikatelský plán by měl být srozumitelný, logický, stručný, pravdivý, vycházející 

z reálných podkladů a zároveň respektující veškerá zjistitelná rizika [4].  

Osnova podnikatelského plánu podle agentury Czech Invest: 

• úvod a shrnutí – hlavní cíle, 

• popis podniku – předmět podnikání, 

• průzkum a analýza trhu – zákazníci, konkurence, 

• ekonomika podniku – náklady, zisk, 

• marketingový plán – tržní strategie podniku, 

• plánování a technická příprava rozvoje – výrobky, investice, inovace, 

• výroba a provozní plán – zajištění výroby, provozní cyklus, 

• řídící tým – organizační struktura, management, 

• harmonogram realizace – jednotlivé kroky časově, 

• finanční analýza – rozvaha, výsledovka, 

• ekonomická analýza – návratnost projektu, 

• analýza rizik – potencionální rizika a jejich řešení, 

• financování projektu – zdroje pro realizace projektu [4].   

1.7 Účtování podnikatelské činnosti (daňová evidence) 

Právní úprava v České republice rozlišuje tři podoby účtování. Jedná se o účetnictví, 

vnitropodnikové účetnictví a o daňovou evidenci. Vzhledem k tomu, že jde o nové 

podnikatele, bereme v potaz pouze daňovou evidenci. Objasněna jsou základní funkce, 

které plní všechny 3 druhy účtování a podrobně charakterizována je pouze daňová 

evidence [5].  
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Obecné funkce účetnictví v ČR: 

1. Informační funkce – účetnictví poskytuje informace o stavu podniku, jeho 

hospodaření a finanční situaci,  

2. Dispoziční funkce – informace z účetnictví slouží jako podklad dalšího 

rozhodování o řízení podniku, 

3. Kontrolní funkce – účetní informace slouží pro kontrolu stavu majetku a přispívá 

k jeho ochraně, 

4. Důkazní funkce – důsledně vedené účetnictví slouží jako důkazní prostředek pro 

případné spory, 

5. Daňová funkce – z účetnictví získává podnikatelský subjekt podklady týkající se 

daní [5].  

1.7.1 Daňová evidence 

Daňová evidence je velmi zjednodušená forma účetnictví. Výstupem je stanovení 

základu daně z příjmu. Zahrnuje údaje o příjmech a výdajích a informace o majetku 

a závazcích [4].  

Daňová evidence je určena pro všechny podnikající fyzické osoby, které nejsou účetními 

jednotkami, tzn. že nevedou podvojné účetnictví a pro ty fyzické osoby, které nebudou 

své výdaje prokazovat procentem z příjmů („paušálně“) [4].  

Obecně platí, že daňovou evidenci mohou vést všichni drobní podnikatelé (FO) 

nezapsaní v obchodním rejstříku a s ročním obratem pod 15 miliónů korun [4].  

 

Forma daňové evidence 

Daňová evidence nemá danou formu. Je upravena paragrafem 7b zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů. Tento paragraf zmiňuje pouze základní informace o tom, co daňová 

evidence příjmů a výdajů zjišťuje, jakým způsobem je oceněn majetek a závazky a dále 

je zde zmínka o povinnosti provádět inventarizaci a archivaci [4].  

Pro její záznam je možné použít některý z účetních či komplexních ekonomických 

programů, nebo lze celou daňovou evidenci vést v tabulkovém procesoru [4].  

Nezbytné náležitosti daňové evidence jsou základní informace o příjmech a výdajích 

(peněžní evidence) a majetku a závazcích, které musí být od sebe odděleny. Dále musí 
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být odděleny příjmy daňové od nedaňových a výdaje na zajištění a udržení příjmů 

(daňové výdaje) od výdajů neovlivňujících základ daně (nedaňové výdaje) [4].  

Hlavním cílem daňové evidence je tedy stanovení základu daně (pro vyplnění daňového 

přiznání a odvedení daní finančnímu úřadu). Správně vedená daňová evidence má 

zároveň poskytnout podnikateli přehled o stavu a pohybu majetku a dluhů 

(pohledávky a závazky) [4].  

1.8 Daňová soustava v ČR 

Daň je nedobrovolná, nenávratná a neekvivalentní platba plynoucí státu. Je to pro něj 

finanční prostředek, například k financování provozu, zajišťování veřejných statků, 

bezpečnosti, vymahatelnosti práva, stabilizaci ekonomiky [9].  

Obecně rozlišujeme daně důchodové, majetkové a spotřební. Našeho podnikání se bude 

týkat především Daně z příjmu fyzických osob, DPH, Silniční daně a Daní 

z nemovitých věcí [9].  

1.8.1 Daň z příjmů fyzických osob 

Registrace k DPFO záleží na tom, zda je FO daňovým rezidentem nebo nerezidentem 

České republiky. Pojem daňový rezident znamená, že se jedná o osobu, která má na 

území ČR bydliště nebo se tu obvykle zdržuje. Daňová povinnost takového rezidenta se 

vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR a také na příjmy plynoucí ze zdrojů 

v zahraničí [10].  

 

Rezident ČR se musí zaregistrovat k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce 

daně do 15 dnů, pokud: 

• začal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo 

• přijal příjem ze samostatné činnosti [11].  

 

Poplatník DPFO není povinen se zaregistrovat k této dani, pokud jeho příjmy: 

• nejsou předmětem daně, 

• jsou osvobozeny od daně, nebo 

• je z nich vybírána srážková daň, podle zvláštních předpisů [11].  
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Výdaje stanovené procentem z příjmů 

Pokud poplatník neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a 

udržení příjmu, má možnost si uplatnit výdaje, ve výši: 

• 80 % z příjmů ze zemědělské výroby. lesního a vodního hospodářství a z příjmů 

z živnostenského podnikání řemeslného (maximálně do částky 1 600 000 Kč), 

• 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání (maximálně do částky 1 200 000 

Kč), 

• 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku (maximálně do 

výše 600 000 Kč), 

• 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, kromě příjmů společníka veřejné 

obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti (maximální částka 

pro uplatnění je 800 000 Kč) [11].  

Základ daně a daňová ztráta 

„Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi za zdaňovací období 

přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.“ 

Pokud podle záznamů zjištěných z účetnictví nebo daňové evidence přesáhnou výdaje 

příjmy, je rozdíl ztrátou [11].  

1.8.2 Daň z přidané hodnoty 

DPH je univerzální daň placená při nákupu zboží a služeb. V ČR rozlišujeme celkem tři 

sazby této daně: 

• základní sazba 21 %, 

• první snížená sazba 15 %, 

• druhá snížená sazba 10 % [12].  

Plátcem DPH se může stát podnikatel dobrovolně nebo povinně podle zákonem 

stanovených podmínek. Dobrovolná registrace je prospěšná pro ty podnikatele, kteří 

prodávají své zboží, či služby převážně jiným plátcům DPH. Povinná registrace 

podnikatele nastane v případě, že jeho obrat za 12 nebo méně kalendářních měsíců 

následujících po sobě překročí 1 milion Kč. V případě, že podnikatel překročí uvedený 

obrat, jeho povinností je se do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce ve kterém 

překročil obrat zaregistrovat k této dani. Plátcem daně z přidané hodnoty se automaticky 



20 

 

stane od začátku druhého měsíce, po měsíci, ve kterém obrat překročil. Od tohoto dne 

začne plnit i své povinnosti, které mu plynou z tohoto statutu. Jako nový plátce DPH má 

měsíční zdaňovací období, s možností změny na čtvrtletní [12].  

Povinnosti plátce DPH: 

• Plátce DPH je povinen uplatňovat daň na všechny své prodeje (uskutečněná 

zdanitelná plnění) a následně přiznat a odvést DPH finančnímu úřadu vždy do 

25. dne po skončení zdaňovacího období. 

• Povinnost skladovat patřičné daňové doklady a jejich archivace po dobu 10 let. 

• Povinnost vést daňovou evidenci a archivovat ji po dobu 10 let.  

• Plátce je dále podle zákona nucen podávat daňové přiznání, kontrolní hlášení 

a v určitých případech i souhrnné hlášení pro EU vždy do 25. dne po skončení 

zdaňovacího období. 

• Je také povinen ověřovat si důvěryhodnost svých dodavatelů a v případě jejich 

nespolehlivosti za ně ručit. 

• Za své nákupy si může uplatnit nárok na nadměrný odpočet, o který je povinen si 

zažádat. 

• Je povinen vystavovat daňové doklady a odvádět DPH i z přijatých záloh. Neplatí 

to v případě přenesené daňové povinnosti, při dodání zboží do EU jinému plátci 

nebo vývozu zboží mimo EU [12].   

1.8.3 Silniční daň 

Daň je určena pro silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, registrovaná v ČR 

a určená k podnikání. Vztahuje se také na nákladní vozidla (s celkovou hmotností 

3,5 tuny) bez ohledu na to, zda je, či není určeno k podnikání. Silniční daň má svůj zákon 

č. 16/1993 Sb. Zákon o dani silniční, který upravuje také předmět silniční daně nebo 

osvobození od daně.  Zdaňovacím období je kalendářní rok, během kterého se kvartálně 

hradí zálohy na tuto daň [13].  

1.8.4 Daň z nemovitých věcí 

Daň z nemovitých věcí je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb a jednotek. 

Pro účely této bakalářské práce vystačí informace týkající se pouze dani ze staveb, dále 

bude tedy teorie zaměřena pouze na tuto daň [14].  
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Daň ze staveb a jednotek 

Předmětem daně je, nachází-li se na území ČR: 

a) zdanitelná stavba, kterou se rozumí dokončená nebo užívaná 

• budova podle katastrálního zákona, 

• inženýrská stavba, 

b) zdanitelná jednotka, kterou se rozumí jednotka dokončená nebo užívaná [14].  

Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává příslušnému správci daně do konce ledna, 

a to pouze v případě, že jsme v minulém roce nabyli nemovitý majetek na území ČR, 

nebo došlo v předešlém roce k rozhodným změnám pro stanovení daně. V dalších letech 

se přiznání již nepodává, platí se pouze přiznaná daň [12].  

Přiznání podává poplatník daně z nemovitých věcí. Ve většině případů se jedná 

o vlastníka nemovité věci, ale může jím být i stavebník, nájemce, či uživatel pozemku. 

Základem daně ze staveb a jednotek je výměra zastavěné plochy v metrech čtverečních. 

Podle stavebního zákona se bere zastavěná plocha stavby odpovídající nadzemní části 

zdanitelné stavby [12].  

1.9 Marketing 

„Marketing je činnost, která napomáhá uvedení produktů a služeb na trh.“ Tato činnost 

se skládá ze tří navzájem provázaných procesů:  

1. Proces komunikace firmy s trhem – marketingový výzkum, propagace, zpětná 

vazba od zákazníků (seznámení firmy s trhem, segmentace trhu). 

2. Proces plnění přání a potřeb trhu – vymýšlení, tvorba, inovace a prodej 

produktů, cenová politika (stanovení marketingových cílů – tržní cílení). 

3. Proces tvorby marketingové strategie (stanovení způsobu dosažení 

marketingových cílů – tržní umisťování) [4].  

Segmentace trhu znamená, že si podnikatel rozdělí trh (na základě poznatků získaných 

průzkumem trhu) na několik odlišných zákaznických skupin (segmentů), z nichž každá 

požaduje odlišné produkty. Jednotlivými segmenty mohou být muži, ženy, senioři, 

studenti, nezaměstnaní, osoby se stejným koníčkem [4].  

Po provedení segmentace trhu následuje tržní cílení, kde si podnikatel vybere buďto 

jeden, nebo několik vhodných segmentů trhu, prostřednictvím kterých na trh vstoupí. 
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Poslední části marketingové strategie je tržní umisťování (pozicování). Firma se v této 

časti rozhodne, jaké vlastnosti budou mít její produkty a čím se budou odlišovat od 

ostatních produktů na trhu [4].   

Marketingový mix 

Marketingový mix je rozhodujícím taktickým nástrojem firemního marketingu. Pomocí 

něj se snaží podnikatelé dosáhnout cílů, které si stanovili ve své firemní marketingové 

strategii [4].  

Marketingový mix pohlíží na produkt jako na skupinu několika složek, z nichž se 

produkt skládá a s každou složkou pracuje zvlášť [4].   

1.9.1 Metoda 4P: 

Nejpoužívanější metodou marketingového mixu je metoda 4P, kterou tvoří čtyři základní 

složky. Všechny složky se v rámci marketingového mixu kombinují, tak aby vyplnily 

přání zákazníků a současně dosáhly firemních cílů v oblasti tržeb, podílů na trhu či zisku. 

Dobrá kombinace těchto složek zároveň prospěje při tvorbě výrobkové, cenové, 

distribuční a komunikační firemní politice. Uvedenými složkami jsou:  

• Produkt (Product), 

• Cena (Price), 

• Místo, distribuce (Place), 

• Propagace (Promotion) [4].  

Produkt (Product) – jedná se o samotný výrobek nebo službu, o jeho vlastnosti z pohledu 

zákazníka (design, kvalita, sortiment, značka, servis, záruka aj.),  

Cena (Price) – cena produktu, slevy, věrnostní cenové programy, způsob placení, 

Místo, distribuce (Place) – místo prodeje produktu, způsob jeho distribuce, zásobování, 

Propagace (Promotion) – způsob propagace produktu, komunikace mezi výrobcem 

a zákazníkem [4].  

1.10 Okolí podniku 

 „Okolím podniku se rozumí vše, co je vně podniku a zároveň v nějakém vztahu s ním.“ 

Toto okolí může být pro podnik jak pozitivní, tak negativní. Jde o riziko, které chápeme 

jako nejistotu z budoucího vývoje [6].  
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Obecně lze okolí podniku rozdělit na makroprostředí a mikroprostředí. Vlivům 

makroprostředí se podnik pouze přizpůsobuje, protože je nemůže nijak ovlivnit, kdežto 

mikroprostředí může do určitě míry změnit podle svých potřeb [6].  

 

 

 

1.10.1 Analýza makrookolí podniku 

Podnikatelské subjekty se obecně nachází v turbulentním prostředí. Makrookolí podniku 

se chová podobně. „Toto prostředí je v rovnovážném stavu tehdy, je-li v rovnovážném 

stavu většina podnikatelských subjektů“ [9].  

SLEPT analýza 

SLEPT analýza, známá také jako STEP, PEST nebo STEPL je prostředek pro analýzu 

změn okolí. Tato metoda dokáže nalézt potenciální hrozby a příležitosti, které ovlivňují 

firemní strategii. Název je odvozen z pěti uvedených faktorů [17].  

1. Sociální faktory (Social) 

Faktor sociálního prostředí přináší především hrozby, ale i příležitosti změn ve 

spotřebitelském chování zákazníků zapříčiněných jejich sociálním chování. Jedná se 

zejména o změny v životním stylu, důraz na zdravý styl života, či relaxování. Podstatným 

trendem sociálního prostředí je i snaha o zlepšení životního prostředí [17].  

  

Obr. 1: Makrookolí a mikrookolí firmy (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 15) 
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2. Legislativní faktory (Legal) 

Při podnikání je důležité sledovat platné zákony a nařízení ovlivňující strategický směr 

v oblastech jako jsou státní regulace ekonomiky, daňové zákony, občanský zákoník, 

obchodní právo, ochrana zdraví a hygiena práce a další. Pokud se uvedenými zákony 

a nařízeními budou podnikatelé řídit předejdou zbytečným pokutám za jejich nedodržení 

nebo jiným nepříjemnostem [16].  

3. Ekonomické faktory (Economic) 

Vzrůstající rozvoj globalizace ovlivňuje podniky, které působí i na lokálních trzích. Dříve 

patřily mezi oblasti s nejvyšším potencionálním růstem země Asijského kontinentu, nyní 

se pozorují země skupiny BRICSI (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika a 

Indonésie). Další neopomenutelné hrozby jsou války, terorismus či epidemie, které nutí 

podniky pracovat na preventivních opatřeních k jejich snížení [17].  

4. Politické faktory (Political) 

Politické faktory stejně jako ty legislativní zásadně vymezují podnikatelskou pozici a 

míru investiční angažovanosti. Rozumí se jimi například politický systém, stabilita vlády, 

uplatnění lobbyismu nebo zapojení státu v ekonomických a vojenských integracích [16].  

5. Technologické faktory (Technological) 

Je zaměřeno na rychlé změny v technologii a technickém vývoji. Pro firmy, které se 

nezabývají pokrokem v technické sféře, představuje tento faktor významnou hrozbu, 

především v konkurenci. Trendy v technologickém okolí: 

• neustále se zrychlující tempo technologických změn, 

• výrobky rychle zastarávají, 

• vznik nových výrobních možností, 

• kratší průměrný životní cyklus výrobků [17].  

K tomu, aby byla analýza efektivní musí být dodrženy tři zásady: 

1. Odhadované výsledky musí být jasné, racionální, stručné. 

2. Předtím než se začne se samotnou analýzou, musí být správně definovaný trh, a to 

z hlediska potřeb zákazníků, nikoli produktů. 

3. Podstatou je, že výsledky plynoucí z této metody ať už pozitivní, či negativní jsou 

vstupem do SWOT analýzy [18].  
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1.10.2 Analýza mikrookolí podniku 

Analýza mikroprostředí se vztahuje především na stav odvětví, ve kterém se podnik 

nachází. Důležité je, v jaké závislosti na stavu ekonomiky jako celku se dané odvětví 

pohybuje. Odvětví se může pohybovat stejným směrem jako vývoj ekonomiky, či naopak. 

To určí analýza citlivosti odvětví. Podle toho můžeme rozdělit odvětví na:  

• cyklická, 

• neutrální a 

• anticyklická [6].  

Cyklická odvětví jsou obvykle velmi závislé na hospodářském cyklu. Typickým 

příkladem je automobilový průmysl. Pokud takový podnik sledujeme, musíme 

přihlédnout k faktu, v jaké fázi cyklu se ekonomika, respektive podnik nachází. Tím se 

objasní špatné nebo dobré výsledky v minulosti a určí se jejich vývoj v budoucnosti [6].  

Odvětví neutrální nejsou na fázích hospodářských cyklů závislé. Jejich spotřeba nijak 

nesouvisí s tím, v jaké fázi se ekonomika nachází. Patří sem statky základní potřeby, které 

nejsou moc cenově elastické (potraviny, léky) [6].  

Anticyklická odvětví se vyvíjí opačným směrem. Jejich největší expanze přichází 

v dobách útlumu ekonomiky (odvětví zábavního průmyslu) [15].  

 

Porterův model pěti sil 

„Porterův model pěti sil je účinným nástrojem analýzy okolí.“ Metoda spojuje pět 

faktorů, které mají důležitou roli na odvětví a společnost. Je důležitou částí mikrookolí 

podniku. Pro kvalitní využití této metody závisí na několika faktorech: 

• správné vymezení zkoumaného trhu z hlediska geografického i demografického, 

• rozšíření Porterova modelu o šestou sílu komplementární produkty, 

• zkoumání dopadu času [15].  
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 1. Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelem je ten, co zásobuje podnik materiálem, polotovary, zbožím, službami, které 

jsou potřebné pro bezproblémový chod a k uspokojení potřeb zákazníků [6].  

Dodavatelé mohou požadovat zvýšení cen, snížení kvality dodávaných surovin. Jejich 

síla je závislá na mnoha faktorech, které vymezují jejich pozici na trhu. Síla dodavatelů 

může být ve vysokém stupni koncentrace, jedinečném produktu, dodávky jejich produktů 

jsou vázány na dodávky z jiných odvětví atd. [9].  

2. Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratelem je jakýkoli subjekt, který je v přímém vztahu se zkoumanou firmou. Může 

jít o konečné zákazníky, prostředníky, prodejce apod. [15].   

Jejich síla je podobná jako u dodavatelů. Projevuje se vysokým stupněm koncentrace 

nebo nákupem ve velkém, nakupovaný produkt je standardizovaný nebo nediferencovaný 

Obr. 2: Pět sil formulujících strukturální atraktivitu (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 

 

Obr. 3: Pět sil formulujících strukturální atraktivitu (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 19) 
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(snadná změna dodavatele, zvyšuje konkurenci mezi podniky), nakupovaný produkt je 

významnou položkou pro odběratele (zvyšuje se cenová senzitivita, odběratelé hledají 

výhodnější podmínky), nízký zisk odběratelů atd. [9].  

3. Hrozba substitutů 

Substitutem je produkt nebo služba, který může být zaměněn spotřebou jiného produktu. 

Spotřebitelé nevnímají odlišnost mezi těmito substituty, firmy se tedy snaží pro jejich 

diferenciaci [15].  

„Čím snadněji lze nahradit existující produkt substituty, tím méně atraktivní je dané 

odvětví.“ Substituty, které jsou podle strategického hlediska nejdůležitější, jsou ty, které 

díky technologickým inovacím stávajících výrobků nabízejí lepší uspokojení potřeb 

a také ty, které jsou vyrobeny v odvětvích dosahujících vyšších zisků [7].  

4. Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vážnost ohrožení ze strany nových konkurentů závisí na atraktivitě daného odvětví. 

Atraktivita je dána především vysokými maržemi, nízkou úrovní konkurence, 

nedostatečně uspokojenou poptávkou a relativně nízkými bariérami pro vstup do daného 

odvětví [6].  

Proto je součástí analýzy definice rizik, které plynou ze vstupu nových konkurentů také 

úvaha o vytvoření bariér pro vstup nových konkurentů [15].  

5. Rivalita mezi existujícími podniky 

„Rivalita mezi existujícími podniky je důsledkem snahy každého z nich vylepšit vlastní 

pozici.“ Rivalita se stupňuje, pokud jsou podniky například stejně velké a silné, míra růstu 

odvětví je nízká, fixní nebo skladovací náklady jsou vysoké, výstupní bariéry jsou 

vysoké [9].  
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1.11 SWOT analýza 

SWOT analýza slouží k propojení analýz vnějšího a vnitřního prostředí. Jde o analýzu 

silných (Strenght) a slabých (Weaknesses) stránek, které zachycují vnitřní situaci ve firmě 

a o analýzu vnějších faktorů, které působí na podnik pozitivně jako příležitosti 

(Opportunities), nebo negativně jako ohrožení (Threats) [6].  

Základní princip této analýzy je definice silných a slabých stránek, které působí zevnitř 

podniku, a příležitostí a ohrožení, které pocházejí zvnějšku. Výsledkem této analýzy je 

strategický plán firmy, využívající silné stránky a příležitosti. Tato strategie se také snaží 

odstranit slabé stránky a minimalizovat dopad ohrožení. Výhodou SWOT analýzy je, že 

získáme komplexní hodnocení fungovaní firmy. Díky ní můžeme nalézt problémy nebo 

nové možnosti růstu [6].  

 

Tab.  1: Příklady silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení (Zdroj: Vlastní zpracování dle:17) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

kompetentnost v rozhodujících oblastech nejasný strategický záměr 

adekvátní finanční zdroje nevyužité kapacity 

dobrá pověst u odběratelů nedostatek manažer. dovedností 

uznávaná vůdčí pozice na trhu nekompetentnost 

úspory z rozsahu nedokonalá distribuční síť 

vlastní technologie zaostávání ve výzkumu a vývoji 

nákladová výhoda slabá pozice na trhu 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

obsluhovat další skupiny zákazníků konkurence  

vstoupit na nové trhy nebo tržní segmenty rostoucí prodeje substitučních výrobků 

rozšířit nabídku výrobků  pomalý růst trhu 

diverzifikace nepříznivý vývoj směnných kursů 

rychlejší růst trhu měnící se potřeby a vkus zákazníků 

překonání obchodních bariér  nízká obrana vůči recesi 
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1.12 Čistá současná hodnota (NPV) 

"ČSH se rozumí rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy z investičního projektu 

a kapitálovými výdaji, nutnými pro realizaci projektu“ [20].  

 

ČSH (NPV)  =  −IV +  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 +  𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

=  [𝐾č] 

 

IV – kapitálové výdaje investice 

CFt – příjmy z investice v jednotlivých letech 

n – doba životnosti investice 

i – diskontní míra investičního projektu 

t – jednotlivé roky životnosti investice [21]  

"Pokud se míra požadované výnosnosti zvyšuje úměrně riziku projektu, může být projekt 

s vyšší mírou rizika (možnou odchylkou od předpokladů) zamítnutý i při stejném peněžním 

toku jako projekt s nižším rizikem“ [20].  

 

Hodnota ČSH zvyšuje tržní hodnotu podniku, proto je důležité realizovat ty projekty, 

zajišťující alespoň ČSH ≥ 0. Její hodnota je dál závislá na kvalitě plánu peněžních toků 

a požadované míře výnosnosti [20].  

• ČSH vyjde kladná – investice se podniku vyplatí. 

• ČSH vyjde záporná – investice se podniku nevyplatí. 

• ČSH je rovno nule – investice se stává pro podnik nepřínosná [22].  

1.13 Návratnost (PP) 

Jedná se od dobu potřebnou pro úhradu celkových investičních nákladů projektu jeho 

budoucími čistými příjmy. Za dobu její úhrady se vrátí investorovi zpět prostředky 

vložené do projektu. Výpočet vychází z peněžních toků projektu, které tvoří příjmy 

a výdaje vzniklé během doby trvání projektu. Doba návratnosti by neměla být kratší než 

polovina doby životnosti investice [23].  
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∑ 𝐶𝐹𝑛 =  𝐾

𝑃𝑃

𝑛=1

 

 

CFn – příjmy plynoucí z investice v jednotlivých letech; 

K – kapitálové výdaje [23].  

 

Podle výsledku si firma zvolí takový projekt, jehož hotovostní toky uhradí kapitálové 

výdaje na něj, do období, které si firma určí (maximálně do konce životnosti projektu). 

Mezi více projekty si firma volí podle toho, který projekt uhradí své výdaje hotovostními 

toky co nejdříve a zároveň to stihne ve stanoveném období [24].  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Pomocí metody SLEPT a Porterovy metody pěti sil je rozebráno vnější a vnitřní okolí 

nově vznikající prodejny ryb. Výsledky získané z této kapitoly budou stěžejní pro 

následné vypracování podnikatelského záměru. 

2.1 Popis firmy 

Manželé budou podnikat na základě živnostenského oprávnění. Níže jsou 

uvedeny základní údaje nově vzniklé prodejny. 

 

Právní forma:   Živnost ohlašovací 

Druh živnosti:   Volná  

Předmět podnikání:   FO na základě živnostenského oprávnění 

Adresa:    Masarykovo nám., 766 01 Valašské Klobouky 

2.2 SLEPT analýza 

Díky SLEPT analýze mohou Hlavičkovi lepé rozpoznat potencionální hrozby 

a příležitosti a následně rychleji reagovat při případné změně firemní strategie. Metoda je 

rozdělena do pěti základních faktorů a aplikována na prostředí budoucí prodejny.  

2.2.1 Sociální faktory (Social) 

Díky sociálním faktorům podnikatelé zjistí tržná sílu oblasti Valašských Klobouk 

a strukturu obyvatelstva žijícího v tomto regionu.  

Oblast 

Region Valašské Klobouky se nachází v jihovýchodní části Zlínského kraje, kde kraj 

hraničí se Slovenskou republikou. Podle rozlohy je to šestý největší správní obvod 

Zlínského kraje [25]. 

Díky síti úřadů, kulturních institucí, škol, obchodů, zdravotnických služeb patří město 

Valašské Klobouky od roku 2003 mezi obce s rozšířenou působností [26].  

Prostory budoucí prodejny jsou umístněné přímo v centru tohoto města, na Masarykově 

náměstí. Díky parkovišti a množství dalších obchodů a služeb je tato část města ideální 

jak z hlediska dostupnosti, tak i návštěvnosti pro vznik prodejny. 
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Obr. 4: Mapa regionu Valašské Klobouky (Zdroj: 27) 

 

Na mapě jsou znárorněny okolní obce, u kterých předpokládáme, že využívají tržní 

nabídku města Valašské Klobouky. Pro obyvatele sousedních vesnic jsou Valašské 

Klobouky ideální z hlediska dostupnosti i široké nabídky obchodů a služeb. Správní 

obvod Valašské Klobouky tvoří 20 obcí, z toho dvě mají statut města. Konkurovat jim 

může svou velikosti pouze město Brumov Bylnice, které není však tak dobře situováno 

jako Valašské Klobouky. Díky blízkosti slovenských hranic pracuje v okolí města i řada 

slovenských občanů, u kterých očekáváme také poptávku po našem zboží. 

Obyvatelstvo 

Obyvatelstvo žijící ve správním obvodu Valašské Klobouky má v průměru 41,5 let. 

Podle počtu obyvatel jde o devátý největší správní obvod Zlínského kraje. Nevýhodou je 

hustota obyvatel, která patří k těm nejnižším ve Zlínském kraji, na 1 km2 připadá pouze 

91 obyvatel.  
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Z hlediska cílení na zákazníky se nebudeme příliš omezovat jejich věkem. Zaměříme se 

spíše na jejich způsob života. V úvahu budeme brát obyvatele od 16–65 let. U osob 

přibližně do 45 let očekáváme zájem o mořské živočichy a u těch starších spíše o tradiční 

české ryby. 

 

Tab.  2: Počet obyvatel ve Val. Kloboukách k 31.12.2016 (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 

Věk Počet obyvatel 

0-15 let 794 

16-26 let 711 

27-65 let 2 658 

65+ 812 

Průměrný věk 41,5  

Celkem 4 975 

 

Předpokládáme, že potencionálními zákazníky se stanou lidé, kteří pečují o své tělo, dbají 

na pravidelný přísun Omega-3 mastných kyselin, mají zájem o zdraví nebo dodržují dietu.  

Lidé z tohoto regionu jsou zvyklí na domácí produkty. Mnoho z nich má svou vlastní 

zahrádku a k tomu chovají alespoň kur. Ti, kteří nemají tu možnost vlastních domácích 

produktů, nakupují často od místních farmářů. Vzhledem k tomu, že zboží nakupují 

přímo u zdroje, ceny produktů nejsou tak vysoké jako ceny domácích produktů 

v obchodních řetězcích. Lidé jsou zvyklí na určitou kvalitu a znají původ zboží. Je proto 

nezbytné, aby i Hlavičkovi dodávali kvalitní zboží s jasným původem.  

2.2.2 Právní a legislativní faktory (Legal) 

K tomu, aby byl zařízen hladký průběh podnikaní bez zbytečných nákladů navíc a aby 

nebyla poškozena žádná strana, je potřeba dodržovat řadu zákonů a norem. Mezi ty 

hlavní, které se týkají živnostenského podnikaní patří: 

• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,  

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
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• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

Další důležitou vyhláškou, které se bude nově vzniklá prodejna muset podřídit je: 

• Vyhláška Ministerstva zemědělství o veterinárních požadavcích na živočišné 

produkty. 

Ve vyhlášce jsou zakotveny normy hygieny, které musí podnikatelé dodržovat v případě 

prodeje živočišných produktů [28].  

2.2.3 Ekonomické faktory (Economic) 

Uvedené ekonomické faktory jsou zaměřeny na nezaměstnanost, průměrnou hrubou 

mzdu HDP a inflaci. Jde o celorepublikové údaje, porovnávané se Zlínským krajem. 

 

Graf 1: Nezaměstnanost (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 

 

Nezaměstnanost ČR má poslední čtyři roky klesající tendenci. Podle měření ze dne 

31. ledna 2018 se výše nezaměstnanosti Zlínského kraje zatím pohybuje kolem 3,52 % 

pro tento rok. S tímto procentuálním podílem se řadí na střed (viz graf). Pokud se bude 

jeho hodnota během roku navyšovat, bude to znamenat, že více lidí bude bez práce, to 

způsobí, že poptávka klesne. Naopak v případě klesající tendence nezaměstnanosti by 

měla růst i poptávka. 
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Graf 2: Průměrná hrubá mzda (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 

 

Průměrná mzda Zlínského kraje sice rok od roku roste, ale stále patří k těm nejnižším 

v republice. Aktuálně se pohybuje kolem 26 063 Kč. Během roku lze opět očekávat 

nárůst, ale v poměru růstu ostatních krajů to pozici kraje moc neovlivní a naše podnikání 

rovněž ne [25].  

 

Graf 3: Přehled HDP (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 29) 
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Výkonost ekonomiky nejlépe stanovíme podle HDP. V uvedeném grafu je vyobrazen růst 

HDP ČR za posledních 7 let (poslední 3 roky jsou pouze predikcí). Toto HDP vyjadřuje 

celkovou peněžní hodnotu statků a služeb nově vytvořených v České republice za 

jednotlivé roky. Podle predikcí České národní banky se dá očekávat meziroční růst HDP 

ČR o 3,6 % pro tento rok a 3,2 % pro rok 2019. Díky to, že HDP stále roste, je ideální 

začít s podnikáním. Růst HDP totiž obecně přispívá k zlepšení životní úrovně 

domácností, tedy i k zvýšení jejich objemu peněz a k následné vyšší poptávce [30].  

 

 

Graf 4:Průměrná roční inflace (Zdroj: Vlastní zpracování dle: 25) 

 

Průměrná roční výše inflace České republiky měla od roku 2012 klesající tendenci. 

V roce 2015 spadla až na 0,30 % a od tohoto roku začala i růst. Nyní se pohybuje kolem 

2,40 %, což je o desetinu méně než v předchozí rok. Pokud by pokles inflace nadále trval 

i v tomto roce, bude to mít pozitivní dopad i pro nově vzniklou prodejnu. 

2.2.4 Politické faktory (Political)  

Politická situace v české zemi je poslední rok obzvláště nestabilní. Příkladem může být 

demise vlády z loňského roku 2017 nebo opakované sestavování vlády z tohoto roku. 
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dokonce intenzivně hovoří o možném vystoupení ČR republiky z EU, o které tato strana 

usiluje.  Podobné politické problémy vedou k odsouvání činností, které jsou důležité pro 

chod státu. V podnikatelích to stejně jako v občanech vzbuzuje nejistotu a zároveň 

prohlubuje nedůvěru v jejich moc.   

Politické faktory působící na podnikatelskou činnost mohou mít obecně pozitivní, tak 

i negativní vliv. Může se jednat například o změnu výše DPH či DPFO nebo také o 

podporu podnikání formou různých dotací. V extrémním případě o vystoupení ČR z EU 

a následné těžkosti obchodování se zahraničím nebo nemožnosti čerpání dotací z EU. 

2.2.5 Technologické faktory (Technological) 

V případě technologických faktorů je vhodné, aby firma sledovala trendy. Nové 

technologie vedou k úspoře peněz, podpoře marketingu nebo k šetrnosti životního 

prostředí. Příkladem by mohlo být pořízení chladící vitríny, která firmě uspoří peníze za 

energii a zároveň může být zajímavým designovým prvkem. 

2.3 Porterův model pěti sil 

Účinným nástrojem pro analýzu mikrookolí podniku je Porterův model pěti sil. Pomocí 

této metody se zjistí důležité faktory, které na podnik působí. Mezi ně patří vyjednávací 

síla dodavatelů a odběratelů, hrozba substitutů, hrozba vstupů nových konkurentů 

a rivalita mezi existujícími podniky.  

Výhodou je, že stav tohoto odvětví je neutrální. Tím pádem mikrookolí není závislé na 

konkrétní fázi hospodářské cyklu, proto není potřeba tento cyklus sledovat. 

2.3.1 Vyjednávací síla dodavatelů 

Abychom omezili vyjednávací sílu dodavatelů, zvolíme si jich více. Při jejich výběru 

budeme klást důraz na poměr kvality a ceny. Vzhledem k tomu, že ČR není přímořským 

státem, volba dodavatele, který nám zaručí kvalitní mořské ryby a plody je náročná. Zboží 

mnohdy urazí stovky až tisíce kilometrů před tím, než se k nám dostane a při takové cestě 

mohou často nastat různé komplikace. 

U sladkovodních ryb je výběr širší, ale také není jednoduchý. ČR se sice pyšní svými 

rybářskými oblastmi s tradičními českými rybami, ale lokalita Valašsko mezi ně nepatří. 

Pro Hlavičkovi to bude znamenat dovoz zboží převážně z Čech. V obou případech jak 
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mořských, tak sladkovodních ryb se musíme zaměřit i na platební a dodací podmínky. 

Opomenout bychom neměli ani spolehlivost dodavatelů a případné slevy.   

Velkoobchod Chov Ryb Černý 

Kvalitu za výhodné ceny očekáváme od Velkoobchodu Chov Ryb Černý. Tato rodinná 

firma existuje od roku 2010. Nabízí široký výběr mořských ryb, sladkovodních ryb 

i mořských plodů za výhodné ceny. Nevýhodou velkoobchodu je balení. Nemůžeme si 

nakoupit námi požadované množství zboží, ale jsme nuceni se přizpůsobit balení 

dodavatele. Zvážit musíme i dopravu. Firma sídlí nedaleko Prahy a dopravu nabízí pouze 

v tomto okolí. Je proto nezbytné si rozmyslet, zda budeme zboží dovážet sami, nebo 

využijeme služeb externích dopravců. K tomu, aby byla doprava co nejefektivnější, je 

důležité si stanovit optimální zásoby a četnost nákupů [31].  

C. I. P. A. 

Spolehlivost a širokou škálu zboží nám zaručí Velkoobchod C. I. P. A. Na trhu je více 

než 25 let. Nabízí rozsáhlý výběr mořských i sladkovodních ryb a mořských plodů. 

Výhodou prodejny jsou akční nabídky čerstvých ryb, které obměňují každý týden. Kvůli 

dostupnosti jejich prodejny, která je umístněná v Praze se nám, ale zvýší náklady na 

dopravu. Zboží si můžeme buď to dovážet sami, nebo můžeme využit externí dopravu 

dodavatele, kterou firma zaručuje minimálně 2 x do týdne. Nevýhodou velkoobchodu 

jsou stejně jako v předešlém případě příliš velké balení zboží. Proto je nezbytné stanovení 

optimálních zásob a hlídání jejich trvanlivosti. Z tohoto velkoobchodu budeme dovážet 

mořské ryby, sladkovodní ryby i mořské plody [32].  

MAKRO 

Skvěle dostupná je pro nás prodejna MAKRO ve Zlíně. Množství nakoupených ryb 

z MAKRA bude záviset na jejich aktuální nabídce, kterou obměňují každý měsíc. Tento 

dodavatel je pro naši prodejnu pouze doplňkový, protože od něj nelze nakupovat 

pravidelně stejný druh zboží a jeho nabídka je oproti předchozím dodavatelům dost 

omezená. Výhodou je, ale dostupnost prodejny. Pokud bychom v MAKRU nakoupili nad 

5 000 Kč, máme nárok na jejich dopravu zdarma. V případě, že bychom jeli vlastním 

autem, jízda potrvá pouze hodinu [33].  
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2.3.2 Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratelé v našem případě budou koneční zákazníci. Jejich kupní síla bude stěžejní pro 

náš zisk. Poptávka těchto zákazníků se bude především odvíjet od ceny našeho zboží 

a kvality. Cílem bude tedy stanovit takovou cenu, při které budeme generovat potřebný 

zisk a zákazníci budou ochotni zboží nakupovat. Vzhledem k tomu, že jsme na malém 

městě je velice důležité si zajistit důvěru odběratelů. Rozhodující bude opět stálá kvalita 

dodávaného zboží a přístup k zákazníkům.  

Zboží bude prodávat přímo paní Hlavičková, která žije celý život ve Valašských 

Kloboukách. S prodejem má letité zkušenosti a se zákazníky si rozumí. Jejich stálost se 

bude snažit zajistit svým srdečným přístupem, různým cenovým zvýhodněním nebo 

jiným způsobem podpory prodeje.  

2.3.3 Hrozba substitutů 

Substitutů v našem odvětví je mnoho, proto je nezbytné se zaměřit i na toto riziko. 

Nejvíce substitutů je v prodejnách s potravinami. Téměř každá taková prodejna nabízí 

základní nabídku mražených sladkovodních i mořských ryb. Tyto prodejny, ale většinou 

neřeší kvalitu nabízeného zboží, pouze cenu. Ve Valašských Kloboukách žádná 

specializovaná prodejna ryb doposud není. Nejbližší je 15 km daleko. Pro nás to znamená 

cílení na náročnější zákazníky, kteří jsou ochotni si za kvalitu zboží i připlatit.  

2.3.4 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Ryby i mořské plody jsou bezesporu pro naše zdraví důležité. Jsou součástí zdravého 

životního stylu, který je v posledních letech obzvlášť populární. To může zapříčinit vstup 

nových konkurentů na trh a tím pádem ohrožení našeho podnikání. Tomuto vstupu 

zabránit nemůžeme, musíme se ale snažit dostatečně uspokojit poptávku a zajistit si stálé 

zákazníky.  

2.3.5 Rivalita mezi existujícími podniky 

Ve městě Valašské Klobouky není podobná specializovaná prodejna ryb. Je tu, ale 

několik obchodních řetězů s potravinami a pár obchodů místních potravin, které podobné 

zboží nabízí. Pokud bychom hledali nejbližší konkurenci, najdeme ji ve Slavičíně. 
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Obchodní řetězce (Penny Market, Enapo, HRUŠKA) 

Jejich nabídka ryb a mořských plodů není moc široká. Všechny tyto druhy zboží jsou 

mražené. Takový konkurenti nás budou ohrožovat pouze v případě akčních nabídek, 

protože jako maloobchodníci si nebudeme moci dovolit stejné akční ceny jako tyto 

obchodní řetězce. Rivalita jinak nastat nemůže, protože řetězce fungují jako celek, takže 

o chodu konkrétní prodejny samostatně nerozhodují.  

Místní potraviny, řeznictví 

Rivalita by mohla nastat v případě lokálních potravin a řeznictví. Tyto obchody znají své 

zákazníky a mohou se lehce přizpůsobit trhu. Ve skutečnosti rivalitu, ale neočekáváme, 

protože v uvedených prodejnách ryby nepatří mezi hlavní zboží tvořící tržby. 

Prodejna ryb 

Obchod se nachází ve Slavičíně, což je 15 km od Valašských Klobouk. Existuje od roku 

2014. Jejich sortiment je srovnatelný s našim zboží. Nabízí mražené ryby a zákazníkům 

při koupi darují recept. Prodejnu považujeme za největšího konkurenta. Výhodou je, ale 

vzdálenost obou měst. Pro nás bude důležité získat si zákazníky regionu Valašské 

Klobouky a zajistit si jejich důvěru. 

2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza nám umožní propojení metody SLEPT a Porterova modelu pěti sil. 

Vnitřní faktory zohledníme v silných a slabých stránkách podniku. Vnější faktory 

zachytíme v příležitostech a ohrožení podniku. Zjištěné výsledky využijeme především 

při sestavování strategického plánu podniku, při minimalizaci slabých stránek nebo 

k možnému rozvoji prodejny. 

 

Tab.  3: Silné stránky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky 

• vlastní prostory • výhodné ceny velkoobchodů 

• umístnění prodejny • osobní prodej 

• malá konkurence v okolí • kvalita zboží 
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Vlastní prostory 

Manželé Hlavičkovi bydlí na náměstí ve Valašských Kloboukách ve vlastním domě 

a k dispozici mají 3 volné místnosti v přízemí domu. Z jedné místnosti zrealizují prodejnu 

a zbylé poslouží jako skladové prostory. Tím, že využijí vlastní prostory, ušetří dost 

peněž, které by museli, každý měsíc vynakládat za jejich nájem.  

Umístnění prodejny, konkurence 

Výhodou je, že se prodejna bude nacházet přímo v centru města. Zajistíme, tak její 

snadnou dostupnost a ideální, téměř bezkonkurenční prostředí. Ve městě totiž není jiný 

specializovaný obchod pro prodej ryb, pouze několik obchodních řetězců a místních 

potravin s omezenou nabídkou tohoto druhu zboží 

Výhodné ceny, osobní prodej, kvalita zboží 

Hlavičkovi budou zboží dovážet převážně z velkoobchodů, čímž získají dostupné ceny 

zboží i pro zákazníky. Zákazníky a kvalitu zboží si vezme na starost přímo paní 

Hlavičková, která dobře zná místní obyvatele a s prodejem zboží má letitou praxi. 

 

Tab.  4: Slabé stránky (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Slabé stránky 

• neznalost podnikání • pořizování zásob 

• slabá pozice na trhu • dodávkový automobil 

• dostupnost dodavatelů • omezené finanční prostředky 

 

Neznalost podnikání, pozice na trhu 

Hlavičkovi dříve nikdy nepodnikali. První rok podnikání pro ně bude obzvlášť náročný. 

Založí novou živnost, s kterou musí prorazit na trhu. Je důležité, aby se tomuto trhu 

naučili přizpůsobovat a odolávat jeho nástrahám. Musí určit optimální výši zásob, zajistit 

propagaci prodejny, získat a udržet si zákazníky a obstarat spoustu dalších činností 

potřebných pro prosperující podnikání.  
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Dostupnost dodavatelů 

Další nevýhodou je vzdálenost dodavatelů. Velkoobchody, kde budou Hlavičkovi 

nakupovat sídlí nedaleko Prahy. Je proto nezbytné zjistit náročnost a náklady dopravy 

vlastní, následně porovnat s dopravou externí a poté určit výhodnější.  

Pořizování zásob 

Další slabou stránkou velkoobchodů je jejich způsob balení. Zboží je baleno ve velkých 

objemech. Proto je nutné hlídat trvanlivost těchto zásob a omezenost místa našich 

skladových prostor. 

Dodávkový automobil 

Jelikož nejsou manželé vlastníky dodávkového automobilu, musí v případě vlastní 

dopravy omezovat nákup podle prostoru v autě nebo si zajistit půjčení prostornějšího 

automobilu. Půjčení auta by vedlo ke zvýšení nákladů, které by ovlivnilo i cenu 

prodávaného zboží. 

Finanční prostředky 

Opomenout nesmíme ani finance. Hlavním finančním prostředkem, který bude obstarávat 

chod prodejny je její zisk. Pokud by prodejna negenerovala potřebný zisk, bude náročné 

ji udržet na trhu. 

 

Tab.  5: Příležitosti podnikání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příležitosti 

• rozšíření sortimentu • nový způsob propagace 

• rozvoz • vznik další prodejny 

 

V případě, že si prodejna vybuduje silnou pozici na trhu a k tomu bude vynášet potřebné 

tržby, můžou Hlavičkovi začít svažovat její další posun. Je možné rozšířit sortiment 

nabízeného zboží o hotová rybí jídla, začít poskytovat rozvoz zboží nebo posilnit 

propagaci formou pravidelného event marketingu. Pokud by prodejna i nadále silně 

prosperovala, mohli by manželé začít zvažovat i rozšíření prodejny do dalšího města. 
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Tab.  6: Ohrožení podnikání (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ohrožení 

• nedostatečná poptávka • zvýšení cen externí dopravy 

• zvýšení dodavatelských cen • vznik nové konkurence 

 

Nedostatečná poptávka 

Obzláště v začátku podnikání se dá předpokládat nedostatečná poptávka. Prodejna bude 

nová, lidé k ní nebudou mít vybudovanou důvěru. Důležité je začít s včasnou propagací 

s cílem získaní zákazníků  a dobrého jména prodejny. 

Zvýšení dodavatelských cen 

Ohrožení často přichází  ze strany dodavatelů. Pokud dodavatelé výrazně zvýší ceny 

dodávaných produktů, Hlavičkovi budou nuceni také zdražit své zboží. To povede 

k tomu, že zákaznící omezí nakupování, tržby začnočnou Hlavičkům stagnovat, v horším 

případě i klesat.  

Zvýšení cen externí dopravy 

Pokud se majitelé rozhodnou pro externí dopravu, může se stát, že její ceny se začnou 

zvyšovat. V tom případě, je nutné si najít jiného dopravce, nebo si zařídit zásobování 

vlastním autem. 

Vznik nové konkurence 

V případě nové konkurece, hrozí  zákazníků ke konkurenci. Je proto nezbytné, obzvlášť 

na malém městě jako jsou Valašské Klobouky neustále pečovat o své zákazníky a zajistit 

si tak jejich stálost a důvěru. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato kapitola je stěžejní pro bakalářskou práci. Pomocí získaných znalostí z teoretické 

části a výsledků metod z části analytické je vypočtena ekonomická situace živnosti 

prodejny na prvních 5 let. 

3.1.1 Právní forma 

Vzhledem k tomu, že manželé Hlavičkovi nemají žádné předchozí zkušenosti s vlastním 

podnikáním a jejich počáteční kapitál je poměrně omezený, zvolenou právní formou bude 

živnost. Podnikání na základě živnostenské oprávnění je pro ně ideální svou 

jednoduchostí a finanční nenáročností.  

Zvolená živnost volná bude psána na pana Hlavičku. K jejímu vzniku postačí ohlášení 

podnikání na živnostenském úřadě, prokázaní splnění všeobecných podmínek a zaplacení 

správního poplatku. Vyplněním Jednotného registračního formuláře (viz příloha) 

zahájí pan Hlavička své podnikání, registruje se k dani příjmu, k dani silniční a zároveň 

poskytne oznámení zdravotní a sociální pojišťovně. K dani z přidané hodnoty se prozatím 

dobrovolně neregistruje. 

 

Druh živnosti:   Ohlašovací volná 

Předmět podnikání:  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Obory činnosti:  Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod 

a maloobchod 

3.1.2 Sídlo prodejny 

Prodejna se bude nacházet v městě Valašské Klobouky v přízemí rodinného domu 

manželů Hlavičkových. Volný objekt tvoří 2 místnosti plus toaleta. Z první, největší 

místnosti vznikne prodejna a další poslouží jako sklad. Tím, že jde o vlastní prostory 

majitelů prodejny, odpadnou výdaje na nájem. Dům stojí přímo v centru, na náměstí 

v blízkosti autobusového nádraží. Jde o nejrušnější oblast města s několika desítky 

dalších obchodů a služeb. Postaráno je i o dostupnost prodejny. Náměstí je přístupné 

z hlavní silnice a jeho součástí je dostatečně velké parkoviště.  
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3.1.3 Organizační struktura 

Pan Hlavička se stane vlastníkem živnosti. Jeho úkolem bude především zásobování 

podniku a administrativní činnosti. Nadále bude vykonávat své zaměstnání a příjem 

z živnosti bude pro něj vedlejší příjem. Díky tomu, že jde o činnost vedlejší a o nově 

vzniklou prodejnu, není povinen platit zálohy na pojištění. Situace se změní ve chvíli, 

kdy prodejna začne dosahovat významnějšího zisku.  

Paní Hlavičková se postará o prodej. Doposud pracuje jako prodavačka v prodejně ve 

Valašských Kloboukách, tudíž má k této práci blízko a místní zákazníky dobře zná.  

Zaměstnání se vzdá a začne naplno pracovat ve vlastní prodejně ryb. Zodpovídat bude za 

chod prodejny a o péči odběratelů.  Postará se o prodej, dohlédne na zásoby zboží a úklid 

prostorů. Bude zaměstnána na hlavní pracovní poměr, je proto nutné za ni hradit zdravotní 

i sociální pojištění. Její hodinová sazba začne na 110 Kč/h. Ve všední dny odpracuje 8 

hodin a v sobotu 3 hodiny.  

 

Tab.  7: Otevírací doba (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pondělí - Pátek 8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 

Sobota 8:00 – 11:00 

Neděle  zavřeno 

 

Otevírací doba prodejny je přizpůsobena okolním obchodům. Lidé v tomto regionu jsou 

většinou zvyklí pracovat od brzkých ranních hodin, proto i v sobotu nakupují raději 

v ranních hodinách. 

3.2 Marketingový mix 

Dobrý marketing umožní nově vznikající prodejně snadnější začlenění na trhu a následné 

posílení a umocnění pozice. Pokud se Hlavičkům podaří správně segmentovat trh, dobře 

tržně zacílit a následně se vhodně umístit na trhu, jejich podnikání bude mít skvělé 

předpoklady k tomu, aby se stalo úspěšným.  
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3.2.1 Metoda 4P: 

Produkt (Product) 

Ze začátku podnikání budou nabízeny především známé druhy ryb a plodů, které se 

postupně začnou specifikovat dle potřeb zákazníků a jejich nabídka se rozšíří. Produkty, 

které bude možno nakoupit v prodejně lze rozdělit na jednotlivé skupiny: 

• Mořské ryby a plody putují do naší země často i tisíce kilometrů, což se projevuje 

na jejich ceně. Budou patřit tedy k těm nejdražším. Vzhledem k tomu, že prodejní 

oblastní je region Valašsko nemohou manželé příliš experimentovat s výstřední 

nabídkou zboží nebo se zbožím u kterého by nebyl nejasný původ.  

Lidé z této oblasti jsou většinou zvyklí na domácí produkty a s nimi spojenou 

kvalitu. Proto musí být Hlavičkovi při výběru mořských ryb a plodů opatrní. Je 

potřeba, aby dodávali kvalitní zboží a znali jeho původ.  

K zakoupení bude většinou losos, makrela, pangasius, treska, tuňák, krevety a 

ústřice. Půjde převážně o chlazené nebo mražené zboží, v ojedinělých případech 

i uzené. 

• Sladkovodní ryby jsou v České republice tradiční. V naší prodejně bude 

zpravidla k zakoupení kapr, pstruh, štika nebo sumec. 

• Rybí speciality se stanou doplňkem prodeje.  Především půjde o rybí saláty, 

zavináče nebo tuňáka v oleji. 

Cena (Price) 

Stanovená marže všech výrobků je 35 %. Zákazníci při nákupu, budou odměňování 

různými věrnostními slevami. Postaráno bude i o sezónní akce. V první řadě půjde o 

vánoční akce na kapry nebo v létě o zvýhodněné ceny na makrely, které jsou v tomto 

období oblíbenými pochoutkami při grilování.  Navíc bude každý den akční nabídka 

konkrétního produktu.  

Místo, distribuce (Place) 

Místem prodeje budou již zmiňované vlastní prostory manželů Hlavičkových v centru 

města Valašských Klobouk. Prodejna je lehce dostupná jak pro místní obyvatele, tak pro 

občany z okolních obcí.  

Prodej formou e-shopu v potaz prozatím začínající podnikatelé brát nemohou. Důvodem 

je především to, že jde o nový obchod a také se domníváme, že trh v tomto regionu na to 
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není připravený. Lidé v této oblasti si sice objednávají elektroniku, nábytek, oblečení přes 

různé e-shopy, ale jídlo si zatím obstarávají z kamenných prodejen. Pokud bychom 

prodávali potraviny pro každodenní potřebu, mohli bychom do budoucna reálně uvažovat 

o této distribuci, ale v našem případě zatím ne. 

Propagace (Promotion)  

Nejdříve bude potřeba informovat své potencionální zákazníky o vzniku prodejny. 

S touto propagací začneme měsíc před otevřením prostřednictvím webových stránek, 

facebooku a letáků. Předpokládáme, že internetový marketing osloví spíše mladé lidi 

a rodiny s dětmi a letáky se zaměří více na důchodce.  

Hlavní počáteční propagací, na kterou bude odkazovat i předešlý marketing se stane 

marketingový event. Půjde o různé ochutnávky hotových rybích pokrmů, v prvním týdnu 

prodeje. Pan Hlavička výborně vaří, ochutnávky připraví tedy sám a manželé tím ušetří 

náklady, které by museli jinak zaplatit cateringové společnosti. Výdaje přijdou pouze na 

materiál, potravinářský průkaz a energie s vařením spojené. Ušlý výdělek ze zaměstnání 

mít pan Hlavička nebude, na první týden provozu prodejny si zajistí dovolenou.  

Hlavním „marketingovým lákadlem“ prodejny se stane akvárium s rejnokem.  Jeho cílem 

bude přitáhnout především rodiny s dětmi, které budou mít i možnost rejnoka nakrmit. 

Výhodou je, že se rejnoci živí zbytky ryb, proto není nutné obstarávat speciální potravu. 

Na webových a facebookových stránkách budou nabízeny recepty. Po otevření prodejny 

bude propagace nadále probíhat na facebookovém profilu a webových stránkách. Tyto 

platformy budou tvořeny tak, aby na sebe navazovaly a vzájemně odkazovaly.  

Týdenní nabídka obchodu bude vždy obohacena o nějakou exotičtější rybu, či mořský 

plod. Informace o této akci se zákazníci dozvědí z webových stránek a z tabule, vyvěšené 

před prodejnou. 

3.3 Finanční plán 

V následující kapitole jsou stanoveny předpokládané náklady a výnosy pro prvních pět 

let podnikání. Výnosy jsou propočteny ve třech variantách – optimistická, reálná a 

pesimistická. Úspěšnost podnikání je vyčíslena hospodářským výsledkem a zhodnocena 

metodou čisté současné hodnoty a doby návratnosti. 
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3.3.1 Náklady vynaložené před zahájením podnikání 

Manželé Hlavičkovi mají k dispozici volný kapitál 162 000 Kč. Výdaje spojené se 

začátkem podnikání jsou vyčísleny na 152 000 Kč. Peníze jim pro začátek vystačí, a navíc 

jim zbyde rezerva, kterou rozdělí mezi pokladnu a běžný účet. 

Prvním nákladem se stane správní poplatek za ohlášení živnosti. Následovat bude úprava 

prostorů. Nutná je především výmalba obou hlavních místností – prodejny i skladu. 

Vymalovat tyto pokoje zvládnou manželé sami, tzn. že vynaloží náklady pouze za 

materiál. Sociální zařízení prošlo před pár lety rekonstrukcí, proto není potřeba do něj 

zasahovat. 

Následovat bude vybavení a design prodejny. Nejvíce financí utratí Hlavičkovi za 

vybavení jako jsou mrazící a chladící zařízení, pokladna a váha. 

V reálu bude v prodejně umístněný prodejní pult s chladícími vitrínami, pokladnou 

a váhou. Mrazák společně s ledničkou a s regály pro doplňkové zboží zůstane ve skladu. 

Ve vitrínách bude vystaveno chlazené zboží a mražené bude uskladněno v mrazáku ve 

vedlejší místnosti.  

Dominantou prodejny se stane akvárium s rozměrem 1,5 metru, ve kterém bude plavat 

rejnok. Náklady na pořízení akvária podobné velikosti jsou dost vysoké, proto jej zakoupí 

z bazaru. K tomu, aby ucelili prostor prodejny a navodili ještě příjemnější atmosféru 

vyzdobí ji decentními dekoracemi imitující vodní svět. 

Prvotní propagací začnou již měsíc před otevřením prodejny. Využijí internetovou formu 

propagace zdarma skrze facebookový profil a placený způsob propagace webových 

stránek. U webu zaplatí za nákup domény a webhostingu. Finance vynaloží dále na 

ochutnávky prvního týdne, které budou hlavní součástí zmíněného marketingového 

eventu. Posledním využitým typem reklam budou letáky. Rozdají je po městě náhodným 

kolemjdoucím a poté i konkrétním lidem do schránek. 

Nákupy zboží jsou z hlediska trvanlivosti potravin a omezenosti skladových prostor 

naplánovány na každý týden. Pan Hlavička si bude muset pokaždé najít čas pro jejich 

obstarání. 
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Tab.  8: Pořizovací náklady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Položka Částka 

Živnostenský list  1 000 Kč 

Výmalba prostorů  3 000 Kč 

Propagační letáky 1 000 Kč 

Marketingový event 5 000 Kč 

Prodejní pult  10 000 Kč 

Pokladna  5 000 Kč 

Váha  10 000 Kč 

Chladící vitrína  15 000 Kč 

Skříň + regály 3 000 Kč 

Mrazák  30 000 Kč 

Lednice  25 000 Kč 

Dekorace prodejny  2 000 Kč 

Chladící box (4 ks) 10 000 Kč 

Akvárium + filtr 6 000 Kč 

Rejnok   1 500 Kč 

Úklidové prostředky  1 000 Kč 

Web  500 Kč 

Letáky  1 000 Kč 

Nákup zásob 22 000 Kč 

Peníze v pokladně 3 000 Kč 

Peníze na běžném účtu 7 000 Kč 

Celkem 162 000 Kč 
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3.3.2 Mzdové náklady 

Paní Hlavičková bude zaměstnána na hlavní pracovní poměr. Její stanovená hodinová 

hrubá mzda je 110 Kč. Jak již bylo zmíněno v podkapitole Organizační struktura, pracovat 

bude 8 h ve všední den, plus 3 h v sobotu. Za práci přes víkend ji podle zákona náleží 

příplatek 10 % z průměrné hodinové mzdy. V sobotu obdrží tedy 121 Kč/h.  

 

Tab.  9: Přehled pracovních dnů a sobot (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

Pro výpočet mzdy bereme průměrný počet pracovních dnů 251 a sobot 51 podle uvedené 

tabulky. Měsíční hrubá mzda paní Hlavičkové vyjde v průměru na 19 949 Kč, k výplatě 

obdrží 15 804 Kč (viz Příloha č. 2). 

 

Tab.  10: Stanovení mzdových nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Průměrné roční náklady za zaměstnance Částka 

Mzda za pracovní dny 220 880 Kč 

Mzda za soboty 18 513 Kč 

Sociální a zdravotní poj. hrazené zaměstnavatelem 81 394 Kč 

Celkem 320 787 Kč 

 

Rok Počet prac. dnů Počet prac. sobot 

2019 251 50 

2020 251 51 

2021 252 49 

2022 252 51 

2023 250 52 

Průměr 251  51  
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3.3.3 Měsíční provozní náklady 

Měsíční provozní náklady jsou rozděleny na náklady fixní a variabilní. Mezi fixní 

náklady patří mzdy, PHM, energie, pojištění, internet a telefon. Náklady za nájem 

manželé ušetří, jelikož prodejna bude umístněná ve vlastních prostorech.  

Díky tomu, že pan Hlavička bude pro dopravu zásob využívat vlastní automobil, může si 

uplatnit na konci roku krácené paušální výdaje ve výši 48 000 Kč. Během roku si může 

k tomu uplatnit 80 % z nákladů na PHM. Počítáme se 4 nákupy za měsíc.  

Zálohy za energie jsou stanoveny na 700 Kč/měsíc.  Nově vzniklé podnikání nechceme 

příliš ohrožovat, proto jej patřičně pojistíme. Roční úhrn pojistného bude činit 3 600 Kč 

a zahrnovat bude pojištění majetku, živelných událostí, odcizení a odpovědnosti za škodu.  

Dalšími neopomenutelnými fixními náklady jsou peníze vynaložené za internet a telefon. 

Tyto komunikační kanály potřebujeme především pro reklamu a pro spojení s dodavateli 

a zákazníky.  

Poslední položkou fixních nákladů jsou ostatní náklady. Jsou zde rozpočítány náklady, 

které se neplatí pravidelně, ale například kvartálně, či jednou za rok. Patří tam zálohy na 

daň silniční, náklady za web a úklidové prostředky. Od roku 2020 k nim přibude i daň 

z nemovitého majetku. Předpokládaný roční úhrn ostatních nákladů je 4 800 Kč.  

 

Tab.  11: Měsíční fixní náklady v roce 2019 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíční fixní náklady Částka 

Mzdové náklady 26 732 Kč 

PHM 3 640 Kč 

Energie 700 Kč 

Pojištění prodejny 300 Kč 

Internet 300 Kč 

Telefon 250 Kč 

Ostatní náklady 400 Kč 

Celkem 32 322 Kč 
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Variabilním nákladem se stane nákup. Kvůli trvanlivosti zboží a omezenosti skladových 

prostor bude zapotřebí nakupovat každý týden. Hodnota měsíčního nákupu bude 

88 350 Kč, tato výše poslouží k zabezpečení týdenní poptávky po zboží a k udržení 

minimální rezervy na skladu. 

 

Tab.  12: Měsíční variabilní náklady v roce 2019 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Měsíční variabilní náklady Částka 

Nákup zboží 88 350 Kč 

Celkem 88 350 Kč  

 

Celkové náklady prvního roku podnikání jsou vyčísleny na 120 672 Kč. Z toho hodnota 

fixních nákladů činí 32 322 Kč a variabilních 88 350 Kč. 

 

Tab.  13: Celkové náklady 2019 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Průměrné náklady za měsíc Částka 

Fixní náklady 32 322 Kč 

Variabilní náklady 88 350 Kč 

Celkem 120 672 Kč 

 

3.3.4 Plánované náklady 

První rok podnikání bude pro manželé obzvlášť náročný. Musí vynaložit vlastní kapitál 

k tomu, aby prodejnu otevřeli a získat dostatek zákazníků k jejímu úspěšnému fungování. 

S podnikáním začnou v roce 2019. Vložený kapitál bude činit celkem 162 000 Kč. Fixní 

náklady jsou stanoveny na 387 867 Kč a náklady variabilní 1 038 200 Kč. Suma těchto 

nákladů činí dohromady 1 587 967 Kč.  Nákup v roce 2019 je ponížen o týdenní sumu 

nákupu 22 000 Kč, která je již zahrnuta v počátečních nákladech. Hodnota nákupu je 

odvozena od realistické varianty předpokládaných výnosů. 
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Tab.  14: Náklady 2019 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Náklady 2019 Měsíčně Ročně 

Počáteční náklady  162 000 Kč 

Fixní náklady 32 322 Kč 387 867 Kč 

Mzdové náklady 26 732 Kč 320 787 Kč 

PHM 3 640 Kč 43 680 Kč 

Energie 700 Kč 8 400 Kč 

Pojištění prodejny 300 Kč 3 600 Kč 

Internet 300 Kč 3 600 Kč 

Telefon 250 Kč 3 000 Kč 

Ostatní náklady 400 Kč 4 800 Kč 

Variabilní náklady 88 350 Kč 1 038 200 Kč 

Nákup zboží 88 350 Kč 1 038 200 Kč 

Celkem 120 672 Kč 1 588 067 Kč 

 

V následujících letech se celkové náklady sníží především o výši pořizovacích nákladů. 

Hlavní změna nastane v nákladech za nákup. Jeho hodnota se přizpůsobí nové poptávce 

po zboží. Podle vyčíslené výše obratu, budou podnikatelé nuceni již v prvním roce se 

registrovat jako měsíční plátci DPH. 

 

Tab.  15: Náklady v dalších letech (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 2020 2021 2022 2023 

Fixní náklady 387 867 Kč 387 867 Kč 387 867 Kč 387 867 Kč 

Mzdové výdaje 320 787 Kč 320 787 Kč 320 787 Kč 320 787 Kč 

PHM 43 680 Kč 43 680 Kč 43 680 Kč 43 680 Kč 

Energie 8 400 Kč 8 400 Kč 8 400 Kč 8 400 Kč 
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Pojištění  3 600 Kč 3 600 Kč 3 600 Kč 3 600 Kč 

Internet 3 600 Kč 3 600 Kč 3 600 Kč 3 600 Kč 

Telefon 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 

Ostatní náklady 4 800 Kč 4 800 Kč 4 800 Kč 4 800 Kč 

Variabilní nákl. 1 131 000 Kč 1 162 200 Kč 1 177 800 Kč 1 193 400 Kč 

Nákup 1 131 000 Kč 1 162 200 Kč 1 177 800 Kč 1 193 400 Kč 

Celkem 1 518 867 Kč 1 550 067 Kč 1 565 667 Kč 1 581 267 Kč 

 

3.3.5 Plánované výnosy 

Výnosy prodejny se budou odvíjet od tržeb za zboží, které jsou dány návštěvností 

zákazníků a hodnotou jejich nákupu. Ve všech uvedených předpovědích je uvažována 

stejná marže ve výši 35 %. Počítány jsou s průměrnými 251 pracovními dny 

a 51 pracovními soboty.  

Optimistická varianta 

Předpokládaná optimistická výnosnost prodejny ryb bude následující. V prvním roce 

podnikání 25 zákazníků ve všední den s útratou 300 Kč a v sobotu okolo 8 zákazníků 

s útratou 350 Kč.  

 

Tab.  16: Prodej 2019 - optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Prodej v prvním roce Počet dnů Výše prodeje 

Pracovní dny 251 1 882 500 Kč 

Pracovní soboty 51 142 800 Kč 

Celkem  2 025 300 Kč 

 

V dalších letech se vývoj tržeb bude odvíjet od spokojenosti zákazníků a stavu na trhu. 

Předpoklad je, že se počet zákazníků zvýší a situace trhu zůstane stejná. Díky tomu 

porostou tržby z prodeje a tím i celkové výnosy.  
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Tab.  17: Celkové výnosy v jednotlivých letech - optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Měsíční výnosy Roční výnosy 

2019 168 775 Kč 2 025 300 Kč 

2020 178 000 Kč 2 136 000 Kč 

2021 182 000 Kč 2 184 000 Kč 

2022 184 000 Kč 2 208 000 Kč 

2023 186 000 Kč 2 232 000 Kč 

 

Realistická varianta 

Ve skutečnosti je předpoklad prvního roku 20 zákazníků s útratou 300 Kč přes týden 

a v sobotu 7 zákazníků s útratou přibližně 350 Kč. V druhém roce je očekáván výraznější 

nárůst tržeb. Prodejna bude již ověřená zákazníky a dostane se do povědomí. Zvýší se 

návštěvnost a s tím i tržby prodejny. 

 

Tab.  18: Prodej 2019 - realistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Prodej v prvním roce Počet dnů Výše prodeje 

Pracovní dny 251 1 506 000 Kč 

Pracovní soboty 51 124 950 Kč 

Celkem  1 630 950 Kč 

  

V následujících letech již nebude růst tolik znatelný. Trh se ustálí a s tím i nárůst výnosů. 

K jejich rychlejšímu navyšování lze, ale přispět určitou inovací, či změnou prodejní 

strategie. 
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Tab.  19: Celkové výnosy v jednotlivých letech - realistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Měsíční výnosy Roční výnosy 

2019 135 913 Kč 1 630 950 Kč 

2020 145 000 Kč 1 740 000 Kč 

2021 149 000 Kč 1 788 000 Kč 

2022 151 000 Kč 1 812 000 Kč 

2023 153 000 Kč 1 836 000 Kč 

 

Pesimistická varianta 

K zamyšlení je důležitá i pesimistická varianta. Může se stát, že se prodejna nestane příliš 

atraktivní, což se projeví v poklesu tržeb. Uvažovaná návštěvnost v prvním roce 

podnikání je 15 zákazníků s útratou 250 Kč přes týden a 7 zákazníků s útratou 300 Kč 

v sobotu. 

 

Tab.  20: Prodej 2019 - pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Prodej v prvním roce Počet dnů Výše prodeje 

Pracovní dny 251 941 250 Kč 

Pracovní soboty 51 107 100 Kč 

Celkem  1 048 350 Kč 

 

V následujících letech by byla poptávka stále nízká a tím i celkové výnosy prodejny. 

Pokud by došlo k této situaci, manželé by se museli rozhodnout, zda se jim podnikání 

stále vyplatí a buď to by byli nuceni podnikání ukončit, nebo by podnikli novou prodejní 

strategii, která by přispěla k růstu jejich výnosů. 
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Tab.  21: Celkové výnosy v jednotlivých letech - pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Měsíční výnosy Roční výnosy 

2019 87 363 Kč 1 048 350 Kč 

2020 90 000 Kč 1 080 000 Kč 

2021 92 000 Kč 1 104 000 Kč 

2022 92 500 Kč 1 110 000 Kč 

2023 93 000 Kč 1 116 000 Kč 

 

3.3.6 Výsledek hospodaření 

Díky výsledku hospodaření manželé zjistí, jak si během roku vedli. Jde o rozdíl výnosů 

a nákladů daného roku. K ročním nákladům jsou přičteny krácené paušální výdaje na 

dopravu, které činí 48 000 Kč/rok. Hodnoty ročních výnosů jsou převzaty z realistické 

varianty. EBT je podle Zákona č. 586/1992 o daních z příjmů zaokrouhlen na celá sta Kč 

dolů. Ve sloupci EAT je uveden čistý zisk z podnikání, tedy EBT ponížený o 15 % daň 

z příjmu fyzických osob. 

 

Tab.  22: Výsledek hospodaření (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Roční náklady Roční výnosy EBT EAT 

2019 1 636 067 Kč 1 630 950 Kč  -5 100 Kč -5 100 Kč 

2020 1 566 867 Kč 1 740 000 Kč 173 100 Kč 147 135 Kč 

2021 1 598 067 Kč 1 788 000 Kč 189 900 Kč 161 415 Kč 

2022 1 613 667 Kč 1 812 000 Kč 198 300 Kč 168 555 Kč 

2023 1 629 267 Kč 1 836 000 Kč 206 700 Kč 175 695 Kč 

 

Zisk v prvním roce je nízký, protože náklady jsou navýšeny o pořizovací náklady 

a prodejna nemá dostatek zákazníků. Postupem dalších let stále roste, díky 

předpokládanému většímu zájmu o zboží a jeho hodnota dosahuje uspokojivých hodnot.  
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3.3.7 Čistá současná hodnota 

Díky ČSH podnikatelé zjistí, zda se jim investice vyplatí. V tabulce jsou uvedeny 

počáteční stavy Cash flow na začátku jednotlivých období, ty jsou navýšeny o výnosy 

a následně poníženy o výdaje daného roku. Výsledkem jsou konečně stavy Cash flow na 

pět let dopředu. 

 

Tab.  23: Přehled Cash flow (Zdroj: Vlastní zpracování) 

CF 2019 2020 2021 2022 2023 

PS 10 000 Kč 144 883 Kč 318 016 Kč 507 949 Kč 706 282 Kč 

V 1 630 950 Kč 1 740 000 Kč 1 788 000 Kč 1 812 000 Kč 1 836 000 Kč 

N 1 496 067 Kč 1 566 867 Kč 1 598 067 Kč 1 613 667 Kč 1 629 267 Kč 

KS 144 883 Kč 318 016 Kč 507 949 Kč 706 282 Kč 913 015 Kč 

 

Po dosazení hodnot z tabulky Cash flow do vzorečku Čisté současné hodnoty získáme 

částku ve výši 6 775 Kč. 

 

ČSH(NPV) = −162000 +
144 883

(1 + 2,5)
+

318 016

(1 + 2,5)2
+

507 949

(1 + 2,5)3
+

706 282

(1 + 2,5)4
   

+
913 015

(1 + 2,5)5
=  𝟔 𝟕𝟕𝟓 𝐊č 

 

Výsledkem je kladná hodnota ČSH, což znamená navýšení hodnoty podniku. Z toho 

plyne, že investice se vyplatí. 
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3.3.8 Návratnost 

Pomocí doby návratnosti manželé zjistí dobu potřebnou pro úhradu celkových 

investičních nákladů projektu jeho čistými budoucími příjmy. 

Kapitál, vložený do podnikání činil 162 000 Kč. Po prvním roce provozu prodejny 

vznikla ztráta, tím pádem návratnost se stala zápornou. Druhý rok podnikání již prodejna 

dosahovala příznivého výsledku 147 135 Kč k navrácení celé investice to, ale ještě 

nestačilo. Zapotřebí je i zisku z prvních dvou měsíců roku 2021. Doba návratnosti je 

stanovena na 2 roky a 2 měsíce. 

3.4 Zhodnocení 

Uvedený podnikatelský záměr založení nové prodejny manželů Hlavičkových je 

financován pouze z vlastních zdrojů. Z toho plyne, že tito začínající podnikatelé nejsou 

během následujících let nuceni splácet žádný dluh. Jde o jejich vlastní podnikání, jsou 

"svými pány". Vázáni nejsou ani žádnými smlouvami typu nájmu prostor nebo leasingu 

na auto. Díky tomu, lze toto podnikání považovat za málo rizikové a poměrně lehce 

zrušitelné v případě jeho neúspěšnosti. 

Doba návratnosti investice jsou přibližně 2 roky. To znamená, že pokud by se manželé 

po dvou letech rozhodli prodejnu zrušit o náklady vynaložené na tuto investici nepřijdou. 

Nevýhodou by ale bylo, že by se připravili o oportunitní náklady. Peníze by totiž jinak 

mohli investovat jednodušším způsobem a s mnohem menším rizikem. 

Tím, že manželé postoupí riziko z podnikání mohou dosáhnout větších výnosů než 

z běžné investice. Podnikatelský plán je založený na realistické variantě, podle které je 

vyčíslena rostoucí výše hospodářského výsledku. Hodnoty dosahují uspokojivých 

hodnot, které lze během provozu prodejny dále zlepšovat. První rok podnikání bude pro 

Hlavičkovi náročný, ale pomocí tohoto podnikatelského plánu se mohou postupem času 

stát úspěšnými podnikateli.  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce byla zaměřena na sestavení podnikatelského záměru pro malý podnik. 

Konkrétně se jednalo o vznik prodejny ryb ve městě Valašské Klobouky. 

Teoretická část práce objasnila pojmy potřebné k založení nového podniku. Byla 

zaměřena na odborné výrazy, typu podnikatel, živnost, podnikatelský plán, daňová 

evidence, marketing, SLEPT, SWOT, ČSH potřebné pro vznik prodejny. 

Na teorii navázala analytická část vnějšího a vnitřního prostředí. Zde byl podrobně 

rozebrán trh za pomocí analýz.  Díky SLEPT analýze byly rozpoznány potencionální 

hrozby a příležitosti potřebné pro podnikatelskou strategii. Šlo především o rozbor 

sociálních, legislativních, ekonomických, politických a technických faktorů. 

Pomocí Porterova modelu pěti sil bylo rozebráno mikrookolí podniku. Bylo definováno 

pět hlavních sil, které ovlivňuje vznik prodejny. Prvním se stala vyjednávací síla 

dodavatelů, na ni navazovala síla odběratelů, následovala hrozba substitutů a nových 

konkurentů, posledním zkoumaným faktorem byla konkurence dalších prodejen. 

Výstupem analytické části se stala analýza SWOT. Díky ní byly propojeny předešlé 

analýzy SLEPT a Porterův model pěti sil. Členěna byla do čtyř stěžejních částí 

rozebírajících vnější a vnitřní faktory podnikání. Jednalo se o rozbor silných a slabých 

stránek, příležitostí a ohrožení prodejny.   

K silným stránkám prodejny patří především vlastní prostory a umístnění prodejny, 

kvalita zboží a malá konkurence. Naopak slabiny tohoto podnikání jsou v neznalosti 

podnikání, slabé pozici na trhu a dostupnosti dodavatelů. Vidina příležitostí této prodejny 

je hlavně v rozšíření sortimentu a případnému rozvozu zboží. Ohrožením se může stát 

především nedostatečná poptávka, zvýšení dodavatelských cen nebo vznik nové 

konkurence. 

Poslední a zároveň nejdůležitější kapitolou se stala návrhová část. Za pomocí teoretických 

a analytických východisek z předešlých částí byla definována firemní strategie pro 

prvních pět let podnikaní. Po vyčíslení nákladů a stanovení výnosů byla zjištěna v prvním 

roce podnikání ztráta. Její výše nebyla, ale moc vysoká a byla způsobena především 

prvotními náklady a nedostatečnými tržbami v prvním roce podnikání. V dalších letech 

již ztráta nehrozila a rostoucí výsledky hospodářského výsledku předpověděly slibnou 

budoucnost této prodejny.  
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Příloha 1: Jednotný registrační formulář – první list (Zdroj: 34) 

 

 



 

 

 

Příloha 2: Jednotný registrační formulář – druhý list (Zdroj: 34) 

 

  



 

 

 

Příloha 3: Výpočet čisté mzdy (Zdroj: 35) 

Hrubá mzda 19 949 Kč 

Sociální pojištění za zaměstnance 6,5 % -1297 Kč 

Zdravotní pojištění za zaměstnance 4,5 % -898 Kč 

Superhrubá mzda  26 732 Kč 

Základ pro výpočet zálohy na daň 26 800 Kč 

Daň 15 % před slevami 4 020 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

Daň po slevě -1 950 Kč 

Čistá mzda 15 804 Kč 

 


