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Abstrakt 

Předmětem této práce je zpracování podnikatelského záměru na bázi franchisingu v oblasti 

předškolního vzdělávání.  Teoretická část obsahuje definici podnikatelského záměru a jeho 

části, dále vysvětlení základních pojmů v oblasti franchisingu a v poslední řadě popis zákonů 

a předpisů, kterými je nutno se řídit při zaloţení školky. Cílem práce je praktická ukázka 

zaloţení školky prostřednictvím franchisingu. 

 

Abstract 

The subject of this diploma thesis is to elaborate a business plan based on franchising in early 

childhood education. The theoretical part contains the definition of a business plan and its 

parts, as well as explanations of basic concepts in franchising and finally a description of laws 

and regulations, which must be followed in the establishment of kindergarten. The target 

is a practical demonstration of the establishment of kindergarten through franchising. 
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Úvod 
 

Stále zajímavým a aktuálním tématem v dnešní době je omezená kapacita mateřských školek.  

Nepříznivá situace je ve všech regionech v České republice. Kdyţ jsem přemýšlela nad 

tématem diplomové práce, zaujal mě franchising. Zbývalo vyřešit oblast podnikání, která 

nebude zcela běţná. Vzhledem k mému vztahu k dětem mě zaujalo zaloţení školky pomocí 

franchisy.  

Cílem práce je vytvoření podnikatelského záměru, tedy praktická ukázka zaloţení školky 

prostřednictvím franchisingu. Důleţitou kapitolou je finanční plán, který ukazuje, zda 

se v dnešní době vůbec vyplatí zaloţit si školku, nebo se jedná o prodělečnou činnost. 

První část práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti podnikatelského plánu, vysvětlení jeho 

částí a jsou popsány druhy podnikatelského plánu. Dále se teorie věnuje franchisingu, jeho 

výhodám a nevýhodám jak pro franchisory, tak pro franchisanty.  

V analytické části jsem porovnala moţnosti nabízených franchis ve zvolené oblasti podnikání, 

provedla jsem analýzu prostředí a konkurence. Součástí je také dotazníkové šetření a SWOT 

analýza. 

Praktická část obsahuje postup zaloţení společnosti s r.o. a představení školky. Jsou zde 

obsaţeny jednotlivé části podnikatelského plánu, tedy organizační plán, marketingový plán 

a finanční plán. Nechybí ani hodnocení rizik a vlastní návrhy vylepšení. 
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TEORETICKÁ ČÁST                                                                                  

1 Podnikatelský plán 

1.1 Charakteristika 

Podnikatelský plán je dokument, který popisuje základní smysl firmy, dlouhodobý cíl a cestu 

k jeho dosaţení. Podnikatelský plán obsahuje všechny důleţité informace týkající se různých 

aspektů podnikání. Patří mezi ně cíle podnikatele, silné a slabé stránky byznysu, financování, 

obchod a marketing, rizikové faktory, trh a konkurenci či strategii, která vede k dosaţení 

stanovených cílů. (24) 

Jinými slovy se jedná o dlouhodobou strategii podnikání, která znázorňuje záměry podnikání. 

Tento dokument také přesně definuje v jaké fázi se podnik či podnikatelská myšlenka nachází 

a kolik úsilí bude pro zahájení podnikání či jeho rozvoj potřeba. 

Nelze opomenout praktickou definici dle Korába: „Podnikatelský plán umoţňuje porovnat 

podnikatelské plány s realitou - a pokud se liší, identifikovat, kde se liší, v jaké míře a proč. 

Podnikatelský plán pomáhá plánovat výdaje a tedy i v konečném důsledku získat lepší 

podmínky od dodavatelů či například leasingových společností“.(13) 

1.2 Struktura 

Podnikatelský plán je třeba rozčlenit na další oddíly, mezi něţ patří organizační plán, 

marketingový plán a finanční plán. Další součástí bývá také studie proveditelnosti, analýza 

prostředí a hodnocení rizik. 

Jednotlivé verze podnikatelských plánů se liší také s ohledem na odvětví, ve kterém se firma 

nachází. Není tedy definovaná přesná struktura, ale bez některých částí se neobejde. 
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Moţná struktura podnikatelského plánu:(13) 

 Titulní strana, obsah 

 Shrnutí 

 Popis podniku 

 Popis záměru, produktu 

 Analýza prostředí (SLEPT analýza) a konkurence 

 Organizační plán 

 Marketingový plán (SWOT analýza, marketingový mix) 

 Finanční plán (zdroje financování, rozbor nákladů, trţeb, rozvaha, výkaz zisku a ztrát, 

cash flow) 

 Hodnocení rizik 

 Přílohy 

1.2.1 Titulní strana, obsah 

Podává stručný výklad o obsahu podnikatelského plánu. Obvykle by zde měly být uvedeny 

údaje jako název a sídlo společnosti, jména podnikatelů a kontakty (telefon, e-mail), popis 

podniku a povaha podnikání či způsob financování a jeho struktura. Obsah usnadňuje 

orientaci v dokumentu. 

1.2.2 Shrnutí 

Shrnutí by nemělo být chápáno jako úvod, ale jako zhuštěná informace o tom, co bude dále 

v plánu, popsáno podrobněji. Mělo by ve čtenáři vzbudit zvědavost a zájem. Shrnutí 

by se mělo psát vţdy aţ jako poslední, teprve aţ jsou hotové všechny základní části plánu 

a jsme schopni formulovat své cíle a záměry. 

1.2.3 Popis podniku 

Tato část obsahuje základní údaje o společnosti, kdy byla zaloţena, jaký je předmět jejího 

podnikání, zákonná forma či finanční výsledky. U podniků, které jiţ existují, se zmíní jejich 

minulost, dosaţené dílčí úspěchy a zásadní změny. Tato část by měla obsahovat pouze fakta 

a ověřené údaje. Nesmí chybět také podnikové cíle, jakým způsobem jich chceme dosáhnout. 

Nesmíme opomenout také strategii podniku. 
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1.2.4 Popis záměru, produktu 

Nejdůleţitější je popsat produkt či sluţbu, kterou poskytujeme a vyzdvihnout její klady, uvést, 

v čem je lepší neţ výrobek konkurence. Dále se specifikuje původ podnikatelského záměru 

a uţitek, který přináší zákazníkovi.  

1.2.5 Analýza prostředí a konkurence 

Analýza prostředí je klíčovou aktivitou při rozhodování o základních parametrech nově 

vznikajícího podniku i pro jeho konečný úspěch. Kaţdý podnik je obklopen prostředím, které 

ovlivňuje jeho chování. Firma by měla svoje vnější prostředí dobře znát, protoţe ji obklopují 

různé příleţitosti a hrozby.  

Analýza prostředí by proto měla zahrnovat poznání trţního okolí, analýzu a předpověď 

poptávky a vyjasnění konkurenční situace. Na základě analýzy prostředí se vytváří 

marketingová strategie projektu a rozhoduje se o pouţití marketingových nástrojů, které tvoří 

marketingový mix.(10) Zpracováváme analýzu vnějšího a vnitřního okolí. 

Analýza vnějšího okolí 

a) Obecné - obsahuje SLEPT analýzu, tedy podmínky sociální, legislativní, ekonomické, 

politické a technologické. 

b) Oborové – obsahuje Porterův model 5 sil. Tento model určuje konkurenční tlaky, 

rivalitu na trhu. Ta je závislá na působení a interakci základních sil (konkurence, 

dodavatelé, zákazníci a substituty). Další součástí je analýza zákazníků, dodavatelů 

a konkurence. 

Analýza vnitřního okolí 

Součástí analýzy vnitřního okolí je analýza trhu, umístění podniku, materiálová spotřeba, 

lidské zdroje a plán realizace. Nedílnou součástí je analýza 7S faktorů: Strategie podniku, 

struktura, systémy, spolupracovníci, styl řízení, schopnosti, sdílené hodnoty. 
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1.2.6 Organizační plán 

Tato část popisuje formu vlastnictví nového podniku. V případě, ţe se jedná o obchodní 

společnost, je nutné rozvést také informace o managementu podniku a o obchodních podílech. 

Je znárodněna také organizační struktura podniku. 

1.2.7 Marketingový plán 

Tato část objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo sluţby distribuovány, oceňovány 

a propagovány. Uvádí se také objem produkce nebo sluţeb, ze kterých lze následně odvodit 

odhad rentability podniku. Marketingový plán bývá často investory povaţován 

za nejdůleţitější součást zajištění úspěchu podniku.(13) 

Před samotným marketingovým plánováním je nutné provést segmentaci trhu. Na začátku 

samotného marketingového plánování je stanovení cílů, kterých chce podnik v oblasti 

marketingu dosáhnout. 

Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – produktové (sortiment, 

kvalita, design, vlastnosti, značka, sluţby) cenové (ceníky, slevy, náhrady, platební lhůty, 

úvěrové podmínky), distribuční (distribuční kanály, dostupnost, sortiment, umístění, zásoby, 

doprava) a komunikační (reklama, podpora prodeje, osobní prodej, publicita) politiky – které 

firma pouţívá k úpravě nabídky podle cílových trhů. 

Produkt je cokoliv, co je moţné nabídnout ke koupi, pouţití či spotřebě a co můţe uspokojit 

nějakou potřebu či přání. Zahrnuje fyzické předměty, sluţby, osoby, místa, organizace 

a myšlenky. 

Cena je suma peněz, kterou poţadujeme za produkt nebo sluţbu, nebo suma hodnot, které 

zákazníci smění za výhody vlastnictví nebo uţívání produktu či sluţby. Základní podmínkou 

pro fungování ceny v trţní ekonomice je volnost prodávajícího cenu stanovit. Patři 

k nejdůleţitějším nástrojům a její volba je maximálně náročná. 

Komunikace jsou činnosti, které sdělují vlastnosti produktu či sluţby a jejich přednosti 

klíčovým zákazníkům a přesvědčují je k nákupu. Stimulování čili ovlivňování prodeje lze 

uskutečnit pouze při zajištění komunikace mezi výrobcem a spotřebitelem. 
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Distribuce znamená veškeré činnosti podniku, které činí produkt nebo sluţbu dostupnou 

zákazníkům. Můţeme rozlišovat prodej přímý - prodej výrobním podnikem zákazníkovi 

přímou cestou, osobní komunikací a nepřímý - prodej prostřednictvím velkoobchodu, 

aţ od nich zboţí kupuje koncový zákazník. (14) 

Důleţitou částí je SWOT analýza, která zjišťuje silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby. Při 

SWOT analýze se analyzují jak faktory interní, tedy silné a slabé stránky, tak faktory externí, 

neboli příleţitosti a hrozby. Tyto faktory se poté uspořádají do SWOT matice. Výsledky  

SWOT analýzy lze vyuţít při marketingovém plánování a při formulaci marketingové 

strategie. 

 

1.2.8 Finanční plán  

Ve finančním plánu uvedeme zdroje financování, předpokládaný výkaz zisku a ztrát a výkaz 

cash flow alespoň s výhledem na tři roky dopředu. U zdrojů financování je nutné uvést původ 

financí, zda se jedná o vlastní zdroje, nebo o úvěr, případně do kdy má být úvěr splacen. 

Stejně tak tato část musí obsahovat detailní rozbor nákladů a trţeb. Neměla by chybět ani 

rozvaha. Finanční plán je spojení mezi současnou situací a výhledem do budoucna, čeho 

bychom chtěli dosáhnout. Nedílnou součástí jsou také finanční cíle a způsob, jakým jich 

chceme dosáhnout. 

 

1.2.9 Hodnocení rizik 

Tato část obsahuje moţná rizika, která vyplývají ze slabých stránek podniku. Pomocí nám 

můţe být SWOT analýza. Moţná rizika se analyzují a můţeme najít řešení, jak jim předcházet 

či alespoň eliminovat. Riziko je bohuţel nedílnou součástí podnikání a můţeme být pozitivní 

– kdy máme naději na úspěch a tím vyšší můţe být dosaţený zisk; nebo riziko negativní, kdy 

je dosaţeno horšího aţ záporného hospodářského výsledu.  
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Existuje další rozdělení rizik: (16) 

 přírodní katastrofy a havárie (technologická rizika) 

 rizika ochrany ţivotního prostředí 

 finanční rizika 

o investiční riziko 

o pojišťovací a zajišťovací riziko 

 projektová rizika 

 obchodní rizika 

o marketingové riziko 

o strategické riziko 

o riziko managementu 

o rozpočtové riziko 

 technická rizika. 

 

1.2.10 Přílohy 

 

Přílohy neboli podpůrné dokumentace tvoří nedílnou součást podnikatelského plánu 

a pomáhají ucelit si představu o podniku a jeho činnosti. V příloze se můţou uvádět například 

fotografie produktů, výpis z obchodního rejstříku, cenové nabídky dodavatelů 

a korespondence s nimi. 

 



16 
 

1.3 Cíle podnikatelského plánu 

Cílem podnikatelského plánu je vysvětlení vize svého plánovaného podnikání. Hlavním 

úkolem je napsat plán tak, aby se případným věřitelům představil budoucí úspěch podnikání 

a motivoval věřitele, aby pomohli dosáhnout obchodních cílů. Je také nutno dokázat, 

ţe podnikatel disponuje znalostmi potřebné k zajištění své činnosti, úspěchu a ziskovosti. 

Dalším cílem je odhalení silných a slabých stránek vybraného podnikání, moţnosti jeho 

úspěchu a upozornění na moţná rizika.  

 

1.4 Typy podnikatelského plánu  

Podnikatelský plán je třeba zpracovat dle jeho účelu. Rozlišujeme čtyři základní typy. (27) 

 Prezentace ve výtahu (Elevator Pitch) 

Jedná se o nejjednodušší ústní verzi podnikatelského záměru. Prezentace by měla být stručná, 

jasná, srozumitelná a zapamatovatelná, abychom ji mohli pouţít rychle, kdekoli a kdykoli 

bude potřeba. Výtahová prezentace by neměla nahradit plnohodnotný podnikatelský plán, ale 

měla by v rychlosti zaujmout potenciálního investora. 

Prezentace by měla trvat velmi krátkou dobu a měla by obsahovat následující body: 

 Co je moje myšlenka. 

 Jak jsem s tou myšlenkou daleko. 

 Jaké trhy existují pro uplatnění mé myšlenky. 

 Jaké výhody na těchto trzích mám. 

 Jaké výhody mám oproti konkurenci. 

 Jak hodlám získat peníze. 

 Kolik budu potřebovat celkem. 

 Kolik z toho budu potřebovat financovat externě, co za to nabízím investorovi. 

 Kdo je součástí mého týmu. 

 Jaký je potenciál pro zisk investora 
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Executive Summary 

Executive Summary se dá přeloţit jako výkonný plán, který je také krátkou verzí 

podnikatelského záměru. Na rozdíl od elevator pitch se jedná jiţ o krátkou písemnou 

prezentaci na 1 – 2 strany formátu A4, kterou lze předloţit investorům či bankám. 

V první řadě musíme uvést, o jaký typ investice se jedná a kolik peněz je zapotřebí. Je třeba 

se vyhnout se profesní terminologii díky správnému porozumění. Dále následuje prezentace 

produktu či sluţby, které jsou popsány ve větším detailu. Je vhodné také napsat něco o sobě 

jako o podnikateli, o našem týmu, vzdělání či zkušenostech. 

V dalším odstavci se popisuje náš cílený trh. Zmíníme konečné zákazníky a existující 

konkurenci. Je správné vyzdvihnout své klady a schopnosti, ale není vhodné se negativně 

vyjadřovat o konkurenci. V další části se práce věnuje podnikatelskému plánu z hlediska 

financování. Uvádí se také očekávaný obrat, náklady, zisky obvykle tři roky dopředu. Nemusí 

být konkrétně vyčísleno, z čeho se jednotlivé poloţky skládají. 

V konečné fázi je nutno investora informovat o tom, jak jsme daleko a kolik času i peněz jsme 

do projektu investovali. Uvedeme, ţe přípravná práce je jiţ za námi a s finanční podporou 

jsme připraveni mít produkt během několika měsíců hotov. V posledním odstavci najde 

investor naši nabídku a kontakt. Zpráva končí shrnutím důleţitých údajů a částkou, která se 

poţaduje. 

 

Zkrácený podnikatelský plán 

Jedná se o uţ mnohem komplexnější dokument, neţ ústní elevator pitch či dvoustránkový 

executive summary. Zkrácený podnikatelský plán je jiţ komplexnější dokument. Opět je 

představen náš tým, produkt, zmíníme také, jak s těmito prostředky naloţíme. Jediný rozdíl 

bude spočívat v tom, do jaké hloubky jsou tyto detaily rozvíjeny. 

Tento typ podnikatelského záměru má význam jen pro ty podnikatele, kteří se obávají 

prozradit podstatu svého obchodního tajemství, aby nebyly jejich tajné informace zneuţity. 

Účelem tohoto druhu plánu je zakrýt své silné stránky, ne nedostatky. A to aţ do té doby, neţ 

budeme mít dostatečnou důvěru ve svého potencionálního partnera.  
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Plný podnikatelský plán 

Základ bude tvořit plán typu Executive Summary, ale bude uţ více propracovaný do detailů. 

Dokument má 5-10 stran u firem s krátkou či ţádnou minulostí. Firmy, které mohou doloţit 

historii účetnictví, katalogy a jiné dokumenty budou obsáhlejší. 

Na začátku je stručně popsáno, čeho se naše podnikání týká, shrneme své podnikatelské 

intence a filozofii. V úvodu některých dokumentů bývá bodový hlavních pozitiv, která mají 

za úkol zaujmout čtenáře. Mělo by se jednat o osnovu naznačující obsah dalších stran.  

Další odstavce se věnují popisu našeho týmu a našich schopností. Zmíníme specializaci 

našeho vzdělání, jestliţe se týká směru podnikání a vyzdvihneme dosavadní úspěchy. Je nutno 

investorovi ukázat všechny naše klady a přesvědčit ho, ţe své peníze dobře investuje. 

V dalších částech plného podnikatelského záměru se popíše produkt či sluţbu, trh, 

konkurenci. Tyto oblasti je nutno zpracovat jiţ velmi podrobně. Dokument obsahuje SWOT 

analýzu, marketingové strategie, finanční plány. 
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2 Definice franchisingu 

V současné době neexistuje jednoznačná definice franchisingu. Obecně můţeme franchising 

charakterizovat jako odbytový systém, který umoţňuje uvádět na trh produkty, sluţby 

či technologie, díky neustálé spolupráci franchisora a frenchisantů. Je to tedy dlouhodobý 

vztah, který přináší oběma stranám zisk. Na jedné straně stojí jeden podnikatel – franchisor 

a na druhé straně několik podnikatelů – franchisantů. Franchisant podniká pod jménem 

franchisora zavedeného na trhu a díky jeho pomoci získá právo uţívat jeho ochrannou 

známku, image a zkušenosti. (15) 

Na oplátku franchisant za poskytnutí licence platí franchisorovi poplatky a umoţňuje tak 

poskytovateli proniknout na další trhy. Obě strany vynaloţí co největší úsilí, aby dosáhli 

společně úspěchu. Franchisor vymyslí a otestuje koncept, jak úspěšně a nejlépe podnikat 

a dbá na dobré jméno značky. Na druhé straně franchisant jako obchodník, umoţní expanzi 

na nové trhy, šíří dobré jméno značky a zvyšuje zisk jak svůj, tak franchisora. 

 

2.1 Základní pojmy  

V oblasti franchisingu je mnoho terminologií, které je nutno vysvětlit a kaţdý by je měl znát. 

Zde uvádím základní pojmy: (18) 

Franchisa – licence (právo) opravňující franchisanta k provozování odbytové koncepce 

franchisora vlastním jménem na vlastní účet 

Franchisor – poskytovatel licence 

Franchisant – příjemce licence 

Franchisová smlouva – smlouva upravující vztahy mezi franchisorem a franchisantem 

Franchisový balík – souhrn práv, znalostí a dalších plnění poskytovaných franchisorem 

umoţňující provozovat franchisu 

Franchisové poplatky – platby, které platí franchisant franchisorovi za licenci a sluţby  
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Franchisová síť – obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisantů 

koordinované a podporované prostřednictvím franchisové centrály  

Master-franchising – franchising  přesahující území státu, tzn. provozovaný v mezinárodním 

měřítku 

Master-franchisa – franchisová licence pro území cizího státu 

Master-franchisor – vlastník franchisového konceptu udělující franchisu do zahraničí  

Master-franchisant – tuzemský drţitel franchisové licence udělované zahraničním 

franchisorem 

Master-franchisová smlouva – smlouva upravující základní vztahy mezi master-franchisorem 

a master-franchisantem opravňující master-franchisanta uzavírat jako franchisor franchisové 

smlouvy s dalšími franchisanty  

 

2.2 Historie franchisingu 

Jiţ v 17. století se objevil pojem franchising, a to ve Velké Británii. Jeho význam byl jiný, neţ 

na jaký jsme zvyklý dnes. V té době franchising znamenal právo, privilegium, přiznané 

králem vybraným osobnostem za odměnu vyrábět, na jejichţ výrobě měl stát významný 

zájem, nebo také práva vést obchod s určitými výrobky. (12) 

Moderní franchising vznikl v 19. století v USA. Tato země bývá také označována za kolébku 

franchisingu. Za zakladatele franchisingu můţeme povaţovat Izáka Singera a Johna S. 

Pembertona. První z nich byl výrobcem šicích strojů. V polovině 19. století vytvořil síť 

distributorů, kteří za poplatek mohli prodávat jeho produkty v určené oblasti. Koncem 19. 

století se J. S. Pemberton rozhodl zpřístupnit know-how svého výrobku – Coca Coly, a vznikl 

první franchisingový řetězec. Mnoho obchodníků tedy mohlo vyrábět i prodávat stejnou 

Coca-Colu, jakou vymyslel Pemberton. 

Také automobilový průmysl byl zasaţen franchisingem, a to ve 30. letech 20. století. Výrobci 

automobilů hledali nové způsoby prodeje a jako skvělé řešení se ukázaly sítě dealerských míst 
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fungujících na zásadách franchisingu. Tento model spolupráce se nijak výrazně nelišil od v 

současnosti pouţívané distribuce výrobků na principu franchisingu. 

Instituce franchisingu v USA prošla po druhé světové válce obdobím rozkvětu s mnoha 

úspěchy v řadě dalších odvětví hospodářství, především pak ve sluţbách a gastronomii. Tyto 

obory vyţadovaly větší podporu ze strany majitelů licencí. Franchisanti tak získávali znalosti 

spojené nejenom s prodejem produktu či poskytováním sluţby, ale také z vedení celého 

podniku. Takovému modelu se jiţ dá říkat franchising. Franchisoři v USA rozvíjeli své sítě 

velmi dynamicky, a v 60. letech začali expandovat do Evropy. (18) 

2.3 Franchising v České republice  

Franchising jako metoda podnikání není v České republice tak rozšířen jako v zahraničí. 

Počátek rozvoje franchisingu v naší zemi se datuje do roku 1991, kdy do ČR začaly vstupovat 

první zahraniční franchisové systémy. 

Nedostatečná znalo fungování franchisingu a nedůvěra k němu, bránila jeho rychlejšímu 

rozšiřování. Chyběla dostatečná nabídka i poptávka po odborných seminářích, vhodné 

literatuře a poradenských sluţbách se specializací na franchising. Dalšími významnými 

faktory, které ovlivňovaly pomalý vývoj franchisingu v Čechách, byly problémy financování, 

nevyvinutá podnikatelská kultura na českém trhu, nedokonalá legislativa a právní povědomí, 

kvalita managementu, chybějící know-how a zkušenosti s touto formou spolupráce 

podnikatelských subjektů. 

Důleţitým mezníkem pro rozvoj franchisingu v České republice bylo zaloţení České asociace 

franchisingu (ČAF, www.czech-franchise.cz) v roce 1993. Asociace si klade za cíl 

podporovat rozvoj stávajících franchisových systémů a vytvářet příznivější podmínky pro 

rozvoj tohoto způsobu podnikání. 

Dle průzkumů České asociace franchisingu na základě podkladů z veřejných zdrojů 

v současné době existuje skupina asi 130 franchisových konceptů nebo konceptů, které 

vykazují určité znaky franchisingu. Z této skupiny je cca 50% konceptů u oblasti sluţeb 

a 50% konceptů z oblasti obchodu. 
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V roce 2010 došlo na českém trhu k vyrovnání počtu domácích franchisových sítí vůči 

zahraničním. Vzniká stále více nových českých franchisových systémů, které si budují své 

postavení na trhu. 

Ještě v roce 2003 působilo na franchisové trhu pouze 90 společností, v roce 2007 to uţ bylo 

131 firem. Roku 2010 počet dosáhl čísla 150. Neustále na trhu vznikají další a další 

franchisové systémy, vývoj franchisingu v České republice je tedy velmi příznivý. (18) 

 

Graf 1: Počet franchisových systémů v ČR (Vlastní zpracování dle Česká asociace franchisingu: Franchising v ČR. *online+. 
[cit. 2012-05-16+. Dostupné z: http://www.czech-franchise.cz/franchising/franchising-v-cr/) 

 

Graf 2: Seznam společností v ČR dle největšího počtu franchisantů (Vlastní zpracování dle Česká asociace franchisingu: 
Franchising v ČR. *online+. *cit. 2012-05-16+. Dostupné z: http://www.czech-franchise.cz/franchising/franchising-v-cr/) 
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2.4 Hlavní zásady franchisingu  

Jedná se o dlouhodobou spolupráci mezi franchisorem a franchisantem. Obě strany mají své 

práva a povinnosti. (18) 

2.4.1 Povinnosti franchisora 

Franchisor je povinen před začátkem vytvoření franchisingové sítě vést nějaký čas úspěšně 

činnost alespoň v jedné pobočce. Nejdůleţitější je, aby franchisor byl majitelem obchodního 

názvu své sítě, ochranné značky zboţí a měl na ni zákonný nárok. Stejně tak je povinen 

zajistit franchisantovi vstupní školení a další veškerou podporu v průběhu celého období 

platnosti smlouvy. 

2.4.2 Povinnosti franchisanta 

Franchisant má také své práva a povinnosti. Je povinen snaţit se dle svých nejlepších 

moţností a schopností rozvíjet franchisingovou činnost a udrţovat jednotný vzhled a pověst 

franchisingové sítě. Stejně tak musí franchisorovi zpřístupnit veškerá hospodářská data, aby 

mohl poskytovatel licence určit stupeň rozvoje a poskytnout franchisorovi finanční zprávy, 

které jsou nezbytné pro efektivní správu franchisingové sítě. Musí také umoţnit nahlédnutí 

do podnikových prostorů a dokumentů. Nejdůleţitější povinností je neposkytovat v průběhu 

platnosti smlouvy i po jejím vypršení ţádné know-how franchisora třetím osobám. 

2.5 Druhy franchisingu 

Franchising lze klasifikovat podle několika hledisek: (15) 

a) historické hledisko 

- historicky starší typ je tzv. výrobkový franchising, který představoval povolení na prodej 

určitých značkových výrobků a franchisant obdrţel od franchisora přesný popis výrobního 

postupu apod. 

- podnikatelsky franchising (odbytový franchising nebo package franchising), který 

je podnikáním „na klíč“. V rámci tohoto franchisingu získává franchisant ověřený 

podnikatelský nápad, pomoc při vyhledávání místa k vlastnímu zaloţeni podniku, pomoc při 
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řízení vlastního podniku a eventuálně finanční pomoc. Tento typ je charakteristický pro oblast 

poskytováni sluţeb 

b) předmět franchisingu 

- průmyslový franchising, který je zaměřen na výrobu výrobků 

- distribuční franchising, který je zaměřen na prodej výrobků 

- franchising sluţeb, jehoţ předmětem je poskytování sluţeb 

- velkoobchodní franchising, jehoţ předmětem je podnikání na velkoobchodní úrovni 

c) osoba franchisanta 

- franchising mezi fyzickými osobami jako podnikateli 

- franchising mezi právnickými osobami 

- franchising smíšený 

d) vertikální členěni 

- jednostupňový franchising, tj. franchisor poskytuje franchising pouze franchisantům 

na stejné úrovni 

- vícestupňový franchising, kde existuje více úrovní franchisantů 

e) vztahy ke třetím osobám 

- master-franchising, ve kterém franchisor poskytuje franchisantovi právo poskytovat 

franchising dalším franchisantům (subfranchising). Franchisant se tak stává quasi 

franchisorem, i kdyţ s poněkud omezenými oprávněními, v přesně vymezené oblasti 
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Obrázek 1: Master franchising 

- jednoduchý franchising, ve kterém má franchisant zakázanou jakoukoli činnost, která 

by mohla vést k prozrazení důleţitých informaci a údajů týkajících se franchisingového 

systému třetím osobám. Franchisant tedy není oprávněn provádět master-franchising. 

 

Obrázek 2: Jednoduchý franchising 

f) hledisko teritoriální 

- národní franchising, který se uskutečňuje mezi franchisorem a franchisantem z téhoţ státu 

- mezinárodní franchising, který je poskytován do jiného státu 

g) výlučnost (exkluzivita) výrobků 

- minifranchising, který se vyuţívá u exkluzivních výrobků (určených pro malý okruh 

spotřebitelů) od exkluzivních firem. Mezi světově známé firmy, které jej pouţívají, patří firma 

Avon nabízející svým zákazníkům exkluzivní kosmetiku. Franchisor poskytuje právo prodeje 

exkluzivních výrobků na předem určené území, speciální Francoisovy sortiment, reklamní 

materiál, vstupní kapitálový vklad, dodrţování předepsaných cen, zařízeni prodejen pro 

optimální nabídku exkluzivních firem  

- franchising týkající se běţného sortimentu 
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2.6 Formy franchisingu 

V odborné literatuře se rozlišuji dvě základní formy franchisingu: (12) 

Franchising výrobkově odbytový (Product Distribution Franchising) 

V tomto případě se ve vztahu mezi franchisorem a franchisantem klade důraz na podstoupení 

práva k odbytu určitého zboţí. Franchisanti souhlasí s tím, ţe budou prodávat nejnovější 

produkty pod výrobní značkou dodavatele, nebo pod jeho ochrannou obchodní značkou v 

rámci omezené distribuční sítě. 

Podnikatelsky franchising (Business Format Franchising) 

Tato forma klade důraz na větší propojenost mezi franchisorem a franchisantem. Franchisanti 

mají zajištěnu pomoc v celém komplexu aktivit spojených s podnikáním, tj. jak před 

samotným zahájením podnikání, tak i v průběhu podnikatelské činnosti. 
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2.7 Výhody a nevýhody franchisingu 

Tato kapitola uvádí jak výhody a nevýhody pro franchisora, tak i pro samotného franchisanta. 

Kaţdá strana má snahu minimalizovat nevýhody a maximalizovat výhody. Obě strany by však 

měly mít na vědomí své společné cíle, mezi které patří výhodnější pozice na trhu, niţší 

náklady, reálnější finanční hospodaření a promyšlenější organizace řízení. 

2.7.1 Výhody pro franchisora  

Největší výhodou je, ţe franchising umoţňuje rychlý a intenzivní rozvoj sítě odbytu produktů 

a sluţeb. Díky rozšíření distribučních kanálů můţe posilovat svoji pozici na trhu bez nutnosti 

větších investic. Franchisorovo obchodní jméno a značka je více vyuţívána, coţ se můţe 

promítnout zvýšeným prodejem zboţí či sluţeb, protoţe franchisant nemá moţnost prodávat 

své vlastní výrobky, neţ ty, které zakoupil u franchisora.  

Dalším výhodu je získání odměny od franchisanta, ať uţ se jedná o vstupní poplatek při 

uzavření franchisingové smlouvy, ale také o průběţné odměny, představující platby 

za rozličná plnění, které franchisor poskytuje franchisantovi v době trvání smlouvy. 

Franchisorovi se sniţují náklady na propagaci a reklamu, jelikoţ účastníci systému jsou 

obvykle povinni přispívat do společného reklamního a propagačního fondu.
 
 

Franchisor má velice výhodné postavení z hlediska rozloţení kompetencí a odpovědnosti vůči 

třetím osobám. Plnou odpovědnost za výsledky podnikání nese sám franchisant a vůči němu 

také zákazníci musí uplatňovat nároky. V neposlední řadě se franchisorovi odpadá starost 

se zaměstnáváním a řízením personálu, jelikoţ personální otázky řeší sám franchisant. (18) 

2.7.2 Nevýhody pro franchisora
 
 

Všechno má své výhody a nevýhody, franchising nevyjímaje. Ohroţením a nevýhodou pro 

franchisora je skutečnost, ţe kaţdý franchisant, který uspěje ve svém podnikání, se chce stát 

nezávislý.  Jednoto dne se franchisant můţe stát franchisorovým konkurentem, který je navíc 

dokonale obeznámen s trhem a slabými a silnými stránkami franchisora.
 
 

Franchisingová smlouva je tedy ošetřena konkurenční doloţkou, která zakazuje franchisantovi 

konkurenční působení vůči franchisorovi a jiným účastníkům systému. Ovšem jen na určitou 

dobu, protoţe stanovená karenční lhůta taky vyprší.
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Další nevýhodou je také moţnost záměrného sniţování dosaţeného zisku či výše prodeje 

franchisanta, jelikoţ výše poplatků odváděných franchisorovi závisí na jejich výši. Největším 

problémem se jeví zajištění odpovídající kvality franchisantova podnikání, kterou franchisor 

poţaduje, jelikoţ kvalita ovlivňuje image celého franchisového systému. Někteří franchisanti 

nechtějí anebo nemohou z některých důvodů řádně naplňovat franchisorovy směrnice 

obsaţené ve franchisingovém balíčku. (18) 

2.7.3 Výhody pro franchisanta  

Franchisant má velké mnoţství výhod, protoţe se stane součástí zavedeného systému. Pouţívá 

známou značku a je mnohem snazší proniknout na trh a oslovit zákazníky. Franchisant 

získává know-how a díky relativně malému kapitálu obdrţí ověřený ekonomický koncept. 

Franchisor podporuje franchisanta, aby dosáhnul stejných výsledků jako franchisor. Podpora 

franchisora spočívá také v mnoha dalších důleţitých věcech, jako je výběr vhodného umístění 

prostor, školení franchisanta a jeho zaměstnanců v oblastech podnikání, marketingu, 

účetnictví a dalších.
 
 

Jestli nemá franchisant zkušenosti v oboru, je mu nesmírnou výhodou, ţe obdrţí 

od franchisora připravenou počáteční a trvalou pomoc. Můţe mu být poskytnut také 

tréninkový program. Franchisant obdrţí operační manuál, který mu bude pomocníkem 

ve světě podnikání. Franchisor taktéţ disponuje maximálním mnoţstvím informací o trhu 

a má zkušeností, o které se dělí se svými partnery.
 
 

Prospěchem je také sníţení rizik spojených s chodem podniku, coţ zvyšuje jistotu 

franchisanta v obchodních vztazích a jednáních s dodavateli. Stejně tak můţe franchisor 

vyjednat lepší podmínky s dodavateli. Co se týče reklamních akcí, můţe tak jedinec vyuţívat 

úspor z velké reklamní kampaně, která je pořádána franchisorem pro celou síť. Jedinec 

by si ji sám nemohl dovolit. (18) 

2.7.4 Nevýhody pro franchisanta 

Z podstaty definice franchisingu vyplývá, ţe vztah mezi franchisorem a franchisantem musí 

být zaloţen na kontrolování. Franchisant, ač je majitelem vlastní firmy, ji musí řídit v souladu 

se smluvně stanovenými podmínkami. Kaţdá výhoda něco stojí a v tomto případě 
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je to akceptování kontroly kvality a standardů. Jestliţe bude špatný jeden franchisant, můţe to 

mít dopad na celou franchisingovou síť.  

Dále franchisant musí platit poplatky za vyuţívání know-how, menší riziko neúspěchu 

a podporu. Mezi poplatky patří vstupní franchisingový poplatek, následně průběţné poplatky 

a marketingové poplatky.  

Rizikem se také můţe stát chyba franchisora při řízení sítě. Některé inovace můţou být 

škodlivé celému franchisingovému systémů, image značky můţe utrpět z důvodů nezávislých 

na franchisantovi. 



30 
 

2.8 Franchisingová smlouva 

Základem vztahu mezi franchisorem a franchisantem je franchisingový smlouva. Smlouva 

nemá přesné označení či zakotvení v právním řádu a subjekty, které smlouvu uzavřou, mají 

relativně velkou volnost, jak vzájemné vztahy upraví. Při tvoření franchisingové smlouvy 

je však nutno dodrţovat určitá pravidla vymezená právním řádem. (18) 

Univerzální vzor smlouvy neexistuje, protoţe to díky rozmanitosti odvětví není moţné. Jsou 

však dána určitá pravidla, která musí být obsaţena, a na základě těchto pravidel je poté moţné 

vytvořit konkrétní franchisingovou smlouvu. Ve smlouvě by neměly chybět následující údaje:
 
 

1. zásady přistoupení k systému 

2. doba trvání smlouvy 

3. vymezení území obhospodařovaného franchisantem 

4. práva a povinnosti stran 

5. právo na označení, vzhled poboček a ochranné známky 

6. ochrana know-how 

7. vztah ke konkurenci 

8. školení 

9. licenční a marketingové poplatky 

10. propagace a podpora 

11. kontrolní mechanismy ze strany franchisora  

12. ukončení smlouvy  

Minimální rozsah ustanovení, které by měla franchisingová smlouva obsahovat, stanovuje 

Evropský kodex etiky franchisingu. Dále můţe franchisingová smlouva obsahovat i další 

ustanovení, jako například smluvní postihy, zabezpečení pohledávek franchisora nebo 

vypořádání stran po ukončení smlouvy. V konečných ustanoveních se většinou zmiňují právní 

rámec, na základě kterého daná franchisingová smlouva byla vytvořena a moţnosti změny 

smlouvy. 
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3 Založení společnosti s ručením omezeným 

Jako forma podnikání byla pro mnoho z výhod zvolena společnost s ručením omezeným. Tato 

kapitola obsahuje praktický návod a jednotlivé kroky pro zaloţení firmy. Důvodem, proč byla 

zvolena tato právnická forma, je hlavně výhoda, ţe společníci neručí za závazky společnosti. 

Společnost s ručením omezeným je tedy pro společníky bezpečnou formou podnikání, kdy 

nenesou riziko plnění závazků při nezdaru podnikání. 

Zaloţení této formy podnikání není jednoduchou záleţitostí a můţe zabrat pár měsíců času. 

Společnost s r.o. by měl zaloţit člověk, který je znalý potřebných zákonů - obchodní, 

občanský, ţivnostenský zákon a spoustu dalších. V dnešní době je na trhu ovšem spoustu 

firem, které vám firmu zaloţí tzv. na klíč.  

3.1 Postup při založení 

1. Zajištění výpisu z rejstříku trestů budoucích jednatelů, doklady od finančního úřadu 

o nedoplatcích daní společníků, čestné prohlášení a notářsky ověřené podpisové vzory 

budoucích jednatelů 

 

2. Sídlo společnosti 

Je nutno doloţit právní důvod uţívání prostor. Dokládá se buď písemné prohlášení vlastníka 

nemovitosti, nebo prohlášení oprávněné osoby, ţe s umístěním sídla souhlasí. Na těchto 

prohlášením nemusí být úředně ověřené podpisy. Nutno doloţit výpis z katastru nemovitostí 

ne starší neţ 3 měsíce.  

 

3. Společenská smlouva (zakladatelská listina) 

Společnost s ručením omezeným se zakládá podepsáním společenské smlouvy, jestliţe 

je zaloţena dvěma nebo více zakladateli. Společnost lze zaloţit i jediným zakladatelem, který 

sepisuje zakladatelskou listinu. Společenská smlouva nebo zakladatelská listina s.r.o. musí 

mít formu notářského zápisu. 
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Společenská smlouva (zakladatelská listina) musí obsahovat minimálně tyto náleţitosti: 

a) firmu a sídlo společnosti, 

b) určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména 

a bydliště fyzické osoby, 

c) předmět podnikání (činnosti), 

d) výši základního kapitálu a výši vkladu kaţdého společníka včetně způsobu a lhůty 

splacení vkladu, 

e) jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

f) jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

g) určení správce vkladu, 

h) jiné údaje, které vyţaduje obchodní zákoník (například údaje o rezervním fondu, 

a v případě, ţe vloţen do společnosti při jejím zaloţení nepeněţitý vklad, další 

obligatorní náleţitostí společenské smlouvy je uvedení předmětu nepeněţitého vkladu 

a částka, kterou se započítává na vklad společníka). 

 

4. Splacení vkladů 

Před podáním návrhu na zápis s.r.o. musí být splacena nejméně zákonem určená část 

peněţitých vkladů společnosti a všechny nepeněţité vklady. Výše splacených peněţitých 

vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněţitých vkladů musí činit alespoň 100 000,- Kč. 

Má-li společnost jediného zakladatele, musí tento zakladatel splatit vklad v celém rozsahu. 

 

5. Ohlášení ţivnosti 

Je nutno ohlásit ţivnost a poţádat o udělení koncese na ţivnostenském úřadu, prostřednictvím 

elektronického podání EPO nebo sluţby Czech POINT. 

6. Návrh na zápis do obchodního rejstříku 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku je nutno podat do 90 dnů od zaloţení společnosti 

na příslušném krajském soudu podle místa bydliště podnikatele. Musí obsahovat: 
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 2 kopie společenské smlouvy ověřené notářem 

 potvrzení správce o sloţení vkladů 

 kopie ţivnostenských listů ověřené notářem 

 doklad o právním titulu uţívaní nemovitosti – nájemní smlouva 

 čestné prohlášení a notářsky ověřené podpisové vzory budoucích jednatelů společnosti 

 výpisy z rejstříku trestů budoucích jednatelů společnosti 

 kolková známka ve výši 5 000 Kč 

7. Zápis společnosti do obchodního rejstříku – zabere přibliţně týden času 

8. Uvolnění účtu v bance 

Po dokončení zápisu společnosti do obchodního rejstříku zajdeme s aktuálním výpisem z OR 

zajít do banky, kde uvolní bankovní účet společnosti. 

9. Registrace společnosti na finančním úřadě – do 30 dnů od zápisu 

10. Registrace společnosti u správy sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny – 

do 8 dnů od zápisu (23) 
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4 Založení mateřské školky  

Při zaloţení školky je nutno se řídit různými zákony a předpisy. Liší se také administrativa 

a způsob zaloţení dle druhu školky. V mém případě se budu zabývat poţadavky na zaloţení 

soukromé mateřské školky, nikoli státní školky, kdy bývá zřizovatelem obec či kraj. 

4.1 Odborná způsobilost 

Jestliţe se jedná o školku, ve které budou děti do 3 let, je nutno splnit základní poţadavky pro 

zřízení ţivnosti – 18 let, právní způsobilost a trestní bezúhonnost. V tomto případě je nutná 

také odborná způsobilost – všeobecná sestra či sociální pracovník. Jestliţe nemáme odbornou 

způsobilost, můţeme vyuţít institut odpovědného zástupce, který odpovídá za řádný provoz 

ţivnosti a za dodrţování ţivnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním 

vztahu. 

V případě poskytování individuální péče můţeme vyuţít volnou ţivnost Poskytování sluţeb 

pro rodinu a domácnost. Volná ţivnost nevyţaduje ţádné vzdělání, stačí splnit jen všeobecné 

podmínky. 

Nejčastější typ školky pro děti od tří let vyţaduje volnou ţivnost Mimoškolní výchova 

a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Obsahem ţivnosti je výchova 

dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních 

slouţících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol a školských 

zařízení. Výhodou je, ţe obsahem této ţivností je i výuka jazyků, výuku hry na hudební 

nástroj, výtvarného umění (malířství, sochařství, umělecké fotografie a podobně), baletu, 

uměleckého tance, herectví a podobně. V rámci této ţivnosti lze nabízet i krouţky a různé 

zájmové aktivity a stát se tak atraktivnější pro potenciální zájemce. 

4.2 Dotace 

Jestliţe se jedná o soukromou školku, není moţné zaţádat o ţádné dotace ani příspěvky 

od Ministerstva školství, jako je tomu u státních školek. 
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4.3 Administrativa založení MŠ 

Vázaná i volná ţivnost patří mezi ţivnosti ohlašovací, takţe ji stačí jen ohlásit s vyplněným 

formulářem, který lze odevzdat na ţivnostenském úřadu či na Czechpointu. 

4.3.1 Vzdělávací program, provozní a školní řád 

Výhodou soukromých mateřských školek je, ţe nemusí dodrţovat přesně vzdělávací rámce 

Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Je však nutno čerpat z tohoto rámce, ale můţe 

se přizpůsobit individuálním potřebám provozovatele. 

Nedílnou součástí kaţdé školky je provozní a školní řád. Provozní řád stanovuje denní reţim. 

Zákon č. 14/2005, o předškolním vzdělávání umoţňuje zřizovat mateřské školy s celodenním 

(déle neţ 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně), polodenním (nejdéle 6,5 hodiny 

denně) a internátním provozem (vzdělávání i noční péči). 

Školní řád můţeme přirovnat ke stanovám obchodní společnosti. Obsahuje definici 

provozovatele, vymezuje proces schválení nástupu dítěte, práva a povinnosti rodičů, chování 

zaměstnanců, způsob placení školného a další důleţité činnosti.  

4.3.2 Stravování  

Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Existují dvě moţnosti 

stravování, a to mít vlastní jídelnu, která jídla sama připravuje, nebo pouze výdejnu jídel, 

která připravuje jiný provozovatel stravovacích sluţeb. Mateřská školka tedy nemusí mít svoji 

vlastní kuchyni.  

4.3.3 Počet dětí ve třídě 

Podle vyhlášky č. 14/2005, o předškolním vzdělávání má mateřská školka s jednou třídou 

nejméně 15 dětí. Mateřská školka se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve 

třídě. Třída mateřské školky se přitom naplňuje do počtu 24 dětí. Třída, ve které jsou zařazeny 

děti se zdravotním postiţením, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 19 dětí. 
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4.3.4 Hygienické normy 

Hygienické poţadavky na školky upravuje vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických 

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

a mladistvých. Ve vyhlášce se nachází poţadavky na stavbu, nábytek ve vnitřních prostorách, 

jak má být řešeno zásobování vodou, úklid, regulace denního světla apod. 

4.3.5 Školné  

Jestliţe školka nedostává ţádné dotace a příspěvky od MŠMT, musí být školné zákonitě 

o něco vyšší neţ ve státních mateřských školkách. Měsíční poplatky se liší dle frekvence 

docházky, počtu krouţků a doplňkových aktivit a také dle počtu dětí. Měsíční poplatek 

za jedno dítě s docházkou pět dnů v týdnu bez speciální výuky cizího jazyka či jiné specifické 

aktivity se pohybuje od 4 000 do 7 000 Kč. V mém případě se ovšem jedná o anglickou 

školku a proto musí být školné ještě vyšší. (20) 

4.4 Související zákony 

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

a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. 

 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování 

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 

 Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby 

a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných, 

ve znění pozdějších předpisů 

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

 Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním 

a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů 



37 
 

ANALYTICKÁ ČÁST                                                                             

5 Provozovatelé franchisingu v oblasti vzdělávání 

V České republice je zaregistrováno pět franchisingových systémů v oblasti vzdělávání. 

Z veřejného katalogu franchis na portále franchisinginfo.cz byla v letošním roce jedna 

nabídka franchisy mateřské školky staţena, a to na přání franchisora.  

V současné době funguje především stávající vlastní školka. Důvodem byly pravděpodobně 

horlivé diskuze na internetu o pochybných praktikách majitele a také nejistých informacích 

o existujících školkách. Franchisa je dále nabízena bez veřejné publikace. 

Z výše uvedených pěti franchisových systémů se jedná o tři mateřské školky, jednu nabídka 

anglických kurzů pro děti a poslední je mezinárodní síť vzdělávacích center specializovaných 

na matematické programy. Jelikoţ cílem mé práce je zaloţení školky jako celku, tak franchisu 

Helen Doron Early English a Mathnasium představím jen ve stručnosti a budu se dále věnovat 

pouze franchise KinderGarten a Ponny English Pre-school. Nabídku Maxíkovy školky sice 

uvádím, protoţe mi připadá působivá a dobře propracovaná, ovšem kvůli výše uvedenému 

s ní určitě při výběru vhodné franchizy pro podnikatelský záměr nepočítám.  

5.1 Helen Doron Early English 

Jedná se o výuková centra, která fungují ve 32 zemích světa. V České republice působí tento 

franchisový systém od roku 2005. Uznávanou a osvědčenou metodu výuky anglického jazyka 

pro děti od 3 měsíců do 14 let vyvinula britská lingvistka Helen Doron. Kurzy Helen Doron 

Early English jsou vytvářeny na základě přirozené metody, jak se naučit anglický jazyk 

nezávisle na mateřském jazyce vašeho dítěte. 

Poplatek za získání licence na 5 let je 150.000 Kč. Výukové centrum by mělo mít minimálně 

2 učebny a jednu přijímací místnost. Přístupné by také mělo být pro maminky s kočárkem. 

Zájemce musí mít výbornou znalost angličtiny. 

Nabízíme celkem 10 kurzů HDEEAngličtiny pro děti - ty zahrnují sedm let mluvené 

angličtiny pro nejmenší a malé děti a tři roky konverzace, čtení a psaní pro starší děti. Kurzy 

angličtiny pro děti trvají zpravidla jeden školní rok a vyučují se ve skupinách čtyř aţ osmi 

dětí. 
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5.2 Mathnasium Center Licensing, LLC 

Mathnasium je mezinárodní síť vzdělávacích center, které se výlučně specializují 

na matematické programy pro děti a mládeţ ve věku od 4 - 18 let. Podle Mathnasia klíčem 

k pochopení je matematický smysl čísel, který se nevyvíjí náhodou. Je to výsledek procesu 

setkávání a interakce s konkrétními pojmy a dovednostmi prezentovanými vhodným 

a stravitelným způsobem pro studenta.  

Mathnasium nabízí 3 druhy licencí: 

1. Master licence na území celé ČR - smlouva se uzavírá na 10 let 

2. Oblastní developer na vybranou oblast ČR- smlouva se uzavírá dle rozsahu vybraných 

oblastí 

3. Franšízová licence - smlouva se uzavírá na 5 let 

Master Franšízor získá kompletní školení v Los Angeles, včetně všech provozních 

a finančních manuálů, marketingové materiály a podporu v průběhu podnikání. (18) 
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5.3 KinderGarten 

Informace o franchisorovi 

KinderGarten Services s.r.o. 

     Na Jezerce 17/1033, 140 00 Praha 4 Nusle 

  www.KinderGarten.cz 

5.3.1 Popis franchisového systému  

Společnost KinderGarten působí na trhu předškolního vzdělávání od roku 2004. Jako první 

společnost na českém trhu nabídli moţností zřízení a provozování vlastní školky. V současné 

době je v provozu 12 anglických školek, 2 firemní školky a 2 česko-anglické školky.  

Krédem společnosti je individuální přístup ke kaţdému klientovi i zachování jedinečnosti 

a částečné autonomie poboček. Velká pozornost je věnována výběru kvalitních učitelů 

i ostatních zaměstnanců. Školka KinderGarten byla zvolena prestiţní Asociací předškolního 

vzdělávání, o. s. „Jazykovou školkou roku 2006“ a „2007“. 

Franchisa je vhodná jak pro vlastní podnikatelský záměr, tak pro stávající předškolní zařízení, 

která chtějí vstoupit do sítě školek KinderGarten a čerpat jejich výhod. Smlouva se uzavírá 

na 5 let s moţností prodlouţení na dalších 5 let. (18) 

Základní poţadavky na franchisanta: 

- Subjekt, který má zájem provozovat předškolní zařízení, by měl disponovat vlastním 

nebo pronajatým prostorem vhodným k provozu předškolního zařízení pro děti 

- Průprava v oblasti vzdělání a zkušenosti s obchodem jsou velkou výhodou 

- Kladný vztah k dětem a jejich vzdělávání 

 

5.3.2 Produkty 

Firma nabízí zbudování anglické školky, firemní školky či jazykové školky Chytrá Sovička. 

Vzhledem k povaze podnikatelského záměru mě zajímá pouze anglická školka.  
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Anglické školky KinderGarten byly prvním projektem společnosti KinderGarten a.s. 

Vzdělávacím záměrem našich anglických školek je navození cizojazyčného prostředí, jenţ 

začne brzy dítě vnímat jako prostředí jemu přirozené. Ve školkách je veškerá komunikace s 

dětmi vedena v anglickém jazyce, program je tedy určen dětem všech národností i bez 

znalosti anglického jazyka a ve věku 18 měsíců aţ 6 let. 

Děti jsou ve třídách podle věku, čemuţ je také přizpůsoben program. Díky malému počtu dětí 

na jednoho učitele je výuka velmi efektivní a dítě bez znalosti angličtiny se jiţ v krátké době 

v jazyce orientuje. (21) 

 

5.4 PONNY English Pre-school 

Informace o franchisorovi  

LABYRINT jazykové centrum, s.r.o. 

Krondlova 1, 616 00 Brno 

www.ponny-brno.cz 

 

5.4.1 Popis franchisového systému  

Anglická školka PONNY je soukromá mateřská škola, která se zabývá vzděláváním 

a výchovou dětí ve věku 3 – 7 let v anglickém jazyce. Celý program je postaven tak, aby 

se dítě rozvíjelo po všech stránkách, sociálně, fyzicky i mentálně. 

PONNY anglická školka nabízí celoroční provoz, veškerou komunikaci v anglickém jazyce, 

individuální přístup k dítěti, malý počet dětí na učitelku a pravidelné týdenní aktivity 

(výtvarný klub, hudební klub, lekce plavání, tenis, jízda na koni). Kaţdé dítě je pojištěno. (18) 
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Základní poţadavky: 

- Prostor cca 200 m2 

- Prostory nové nebo zrekonstruované 

- Kapitálové zajištění 

- Výborná znalost angličtiny, velmi dobré organizační schopnosti 

5.4.2 Produkty 

Hlavním způsobem práce anglické školky PONNY je tzv. projektová výuka a učení skrze hru. 

Kaţdý měsíc je zvoleno téma, kterým jsou děti motivovány. Kaţdé z témat má svůj okruh 

aktivit a kaţdý projekt pokrývá 6 bodů rozvoje dítěte. Na začátku měsíce je téma představeno 

pohádkou, povídkou či obrázkem. Postupně je dětem ponechán prostor dále si opakovat nová 

slova, melodie a obrázky. Ke konci projektu uţ děti samostatně zpívají písničky, reagují 

na nová slovní spojení a vytváří vlastní artefakt, do jehoţ tvorby maximálně zapojí 

představivost. 

Školka nabízí dětem rozmanité aktivity, které jsou rovnoměrně rozloţeny do celého týdne. 

Ve školce je rodinný mluvčí a veškerá komunikace probíhá v angličtině. Je moţné také 

hlídání dětí v mateřské škole nebo v domě rodiny (moţné i přes noc a o víkendu). (17) 
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Děti jsou rozděleny do tří skupin dle věku: 

BUNNIES | děti 2-3 let 

Půl den 7.30 – 12.30 hod 

Celý den 7.30 – 16.30 hod 

Nově třída pro nejmenší 

Moţnost hlídání v MŠ do 18.00h 

Komunikace v anglickém jazyce 

Malý počet dětí ve třídě 

Kreativní program 

KANGAROOS | děti 3-5let 

Půl den 7.30 – 12.30 hod 

Celý den 7.30 – 16.30 hod 

Komunikace v anglickém jazyce 

Rodilý mluvčí 

Různé týdenní aktivity 

Tennis, koníci, plavání  

Edukační kruhy a volná hra 

Učitelský tým s praxí v UK 

Malý počet dětí na učitele 

 

 

TIGERS | děti 5-7 let 

Půl den 7.30 – 12.30 hod 

Celý den 7.30 – 16.30 hod 

Komunikace v anglickém jazyce 

Rodilý mluvčí 

Různé týdenní aktivity 

Tennis, koníci, plavání  

Edukační kruhy a volná hra 

Učitelský tým s praxí v UK 

Malý počet dětí na učitele 

Školní příprava 

Speciální pedagog k dispozici 
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5.5 Maxíkova školka 

Informace o franchisorovi  

 MaxIQ, s.r.o. 

Opletova 4, 110 00 Praha 1 

www.jazykova-skolka.cz 

 

5.5.1 Popis franchisového systému 

Maxíkova školka je systém předškolního vzdělávání soustředící se na rozvoj potenciálu dětí 

ve věku od 12 měsíců do 7 let. Sloţení tematických okruhů, uměleckých a pohybových aktivit 

koresponduje s Rámcovým výchovně-vzdělávacím programem LEARN. Součástí tohoto 

programu je i speciální aktivita Maxíkovy školky MaxClever. Tato aktivita vyuţívá soubor 

technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení intelektových schopností 

u dětí v předškolním věku. Franchisová smlouva se uzavírá na dobu 10 let s moţnou opcí 5 

let. (22) 

Základní poţadavky: 

- Budova – franchisant má k dispozici (není podmínkou) vlastní nebo dlouhodobě 

pronajaté prostory  

- Kapitál – franchisant disponuje likvidními aktivy v hodnotě 150 % předpokládané 

celkové vstupní investice 

- Chuť podnikat, intenzivní práce, silná a vůdčí osobnost s manaţerskými schopnostmi 

a interpersonálními dovednostmi 

 

5.5.2 Produkty 

Maxíkova školka nabízí výběr několika produktů. Jedná se o produkty Maxmini, MaxActive, 

MaxExclusive, MaxClassic, MaxBabyCafé a Max Junior. Produkty jsou rozděleny dle věku 

dětí, sluţeb, zda se jedná o výuku v českém či cizím jazyce. 
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Nejčastější produkt je MaxActive – anglická mateřská školka 

Tento produkt je určen dětem ve věku 3 – 7 let. Výuka probíhá pouze v anglickém jazyce. 

Součástí edukativního plánu je i unikátní kombinace sportovních, uměleckých a intelektové 

schopnosti rozvíjejících aktivit zaručující bohaté podněty pro rozvoj osobnosti a schopnosti 

dítěte. Ve školce funguje kvalifikovaný personál, včetně rodilých mluvčí. Děti si přirozeně 

osvojí lidské hodnoty, hygienické návyky, vybudují si sebevědomí a rozvíjejí svůj potenciál. 

Ve třídě je pouze 6 dětí, takţe je zaručen zcela individuální přístup a moţnost svobodné volby 

a projevu dítěte v rámci řízených aktivit. 
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6 Porovnání služeb pro franchisanty 

KinderGarten 

o Poradenství a spolupráce při vyhledání optimální nemovitosti i oblasti pro zřízení 

provozovny 

o Marketingová a administrativní podpora silného zázemí centrály KinderGarten 

o Grafický návrh a tisk 5000 ks letáků 

o Masivní reklamní podpora globální značky i jednotlivých poboček moderními 

marketingovými nástroji 

o Franchise manuál 

o Sluţby architekta při plánu rekonstrukce objektu i kompletní jednání s dotčenými 

orgány 

o Doporučení vhodného vybavení školky 

o Speciální ceny od našich dodavatelů (aţ 30% sleva z ceny standardní) 

o Personální zabezpečení provozu školky 

o Zaškolení zaměstnanců 

o Zvyšování odbornosti personálu ve formě pravidelných kurzů 

Ponny 

o Pomoc při výběru lokality a vybavení provozovny 

o Kompletní marketing v ČR a SR 

o Pravidelný newsletter s novinkami 

o Ekonomická výhoda při tisku letáků, prezentačních materiálů, dárkových poukazů 

o Jednotné webové stránky, správa + aktualizace webových stránek 

o Provozní manuál s pracovními listy, metodika 

o Podpora přímo v praxi 

o Osvědčené postupy a rady 

o Poradenství s finančním modelem provozu 

o Pravidelná školení ředitelů poboček s dalším vzděláváním 

o Kalendář akcí 
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Maxíkova školka 

o Pomoc s výběrem vhodné lokality 

o Pomoc s výběrem vhodného produktu 

o Podpora marketingu 

o Administrativní podpora, daňové, účetní a právní poradenství 

o Provozní manuál 

o Podpora přímo v praxi 

o Rekonstrukční a adaptační práce budovy 

o Pomoc s výběrem vhodného vybavení pobočky 

o Personální poradenství 

o Zaškolení zaměstnanců 

o Trvalé vzdělávání 

 

V porovnání nabízené podpory pro franchisantů se jednotlivé franchisy příliš neliší. Všichni 

provozovatelé jsou schopni pomoci s výběrem vhodné lokality i s vybavením pobočky. 

Kindergarten nabízí také výrazné slevy od dodavatelů vybavení. Výrazné plus pro Maxíkovu 

školku je poradenství v oblasti daní, účetnictví a práva. Jedná se o velikou pomoc, která 

je v podnikání důleţitá. Franchisa Ponny nabízí výpomoc při zaloţení podnikání, včetně 

vyřízení všech potřebných povolení, které jsou důleţité při zřízení školky, coţ člověku, který 

nikdy nepodnikal, přijde vhod. 

Marketingová podpora a hromadné tisknutí letáčků je samozřejmostí. Kaţdý franchisor předá 

manuál a potřebné informace. Zajištěno je také následné pravidelné školení.  
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6.1 Srovnání zřizovacích výdajů za franchisu 

Ačkoli jsou sluţby pro franchisanty velice podobné, rozdíl je ve zřizovacích investicích 

za franchisovou licenci. 

 Kindergarten Ponny Maxíkova školka 

Cena licence 300 000 Kč 230 000 Kč 300 000 Kč 

Průběžná měsíční poplatek 5 000 Kč 0 Kč 7% obratu, min. 10 000 Kč 

Marketingový měsíční poplatek 2 500 Kč 0 Kč 2% měsíčního obratu 

 

Při zřízení franchisy má nejniţší poplatek školka Ponny. Stejně tak nepoţaduje ţádné další 

měsíční poplatky, coţ je u ostatních franchis běţné, stejně jako v jiných oborech. Vzhledem 

k tomu, ţe při počátku podnikání jsou největší výdaje, kdy také zařizujeme vybavení 

pobočky, se do postavení favorita při výběru franchisy dostává tato školka.  

Za nejdůleţitější ovšem povaţuji skutečnost, ţe sídlo zmíněné franchisy se nachází v Brně, 

takţe z praktického hlediska je jednoznačně nejvýhodnější zvolit Ponny školku. Odpadá 

dojíţdění do Prahy na školení, případně franchisora za námi do Brna. Je nejlepší mít všechnu 

pomoc v jednom městě, v případě nenadálé potřeby, aby se nemusel problém řešit 

po telefonu.  

Jestliţe jsou sluţby podobné, je nutno se řídit osobními dojmy z návštěvy jednotlivých školek 

a také sympatií k franchisorovi. S kaţdým franchisorem jsem se sešla a podívala se také 

do školek, abych viděla, jak to tam chodí. Školka Ponny má jiţ dlouholetou tradici 

a má důleţité zkušenosti, které můţe předat.  
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7 Analýza prostředí a konkurence 

Ve školním roce 2010/2011 v České republice fungovalo 4880 mateřských škol, tedy 

o 54 mateřských škol více neţ v minulém školním roce. Nejčastější jsou školky zřizované 

obcemi, kterých je 95%. Podíl soukromých mateřských školek na trhu se proti minulému roku 

zvýšil o necelé procento. 

Z hlediska věkové struktury se v mateřských školách vzdělává 10,1% dětí mladších tří let, 

26,6% tříletých dětí, 28,2% čtyřletých dětí, 28,8% pětiletých dětí a 6,3% dětí šestiletých 

a starších. V posledním ročníku mateřských škol, tj. ročníku před nástupem dětí do základní 

školy, se ve školním roce 2010/2011 vzdělává 91,4 % pětileté populace. (26) 

V okrese Brno - město se nachází přibliţně 158 mateřských škol. Přesný počet bylo značně 

obtíţné dohledat. Z toho se jedná o 122 státních školek a 36 soukromých. Rozmístěny jsou 

po celém Brně, takţe si kaţdý rodič můţe zvolit školku dle svých preferencí. 

V současné době se v Brně nachází přibliţně 14 000 dětí ve věku 3-6 let, tedy děti, pro které 

je určena mnou zvolená mateřská školka. Uvedená procenta jsou podle mě malá právě kvůli 

nedostatku mateřských školek na trhu. Kdyby bylo k dispozici více školek, navštěvovalo 

by je mnohem více dětí.  

 

Státní školky 

Od 1. února 2012 Brno spustilo systém elektronického zápisu do mateřských škol. Sníţí se tak 

administrativa během přijetí do školky a zájemci o umístění svého dítěte budou lépe 

informováni o počtu přijímaných dětí i kritérií pro přijetí. Děti jsou přijímány na základě 

bodového systému kritérií, kde se udělují body za věk, jestli je školka v místě bydliště, či zda 

má dítě ve školce jiţ sourozence. 

Do státních školek v Brně chodí 10 200 dětí. Místo budování nových školek město rozšiřuje 

kapacitu starých. V tomto roce se do školek nově hlásilo 4638 dětí. Počet volných míst 

je pouze 2554. Celkem bylo podáno 11597 přihlášek, takţe kaţdý rodič hlásí své dítě aţ do 

třech školek a doufá, ţe alespoň v jedné uspěje a dítě bude přijato.(29) 
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Co se týče vybrané lokality Brno Kohoutovice, bylo vypsáno pouze 83 volných míst 

a přihlášek bylo podáno 222. Hlásilo se také 33 dětí z jiných MČ a 5 mimobrněnských dětí.  

 

7.1 Analýza konkurence 

Mateřská školka bude umístěna v Brně – Kohoutovicích. V této lokalitě se nachází celkem 

5 mateřských školek. Konkrétně se jedná o 4 státní školky, kdy zřizovatelem je MČ Brno 

Kohoutovice, a jednu soukromou školku. Jedna ze státních školek je sloučena se základní 

školou. 

7.1.1 Seznam mateřských škol ve zvolené lokalitě 

Soukromé: 

Mateřská škola Safirka, s.r.o. 

 

Státní: 

MŠ Adélka, Brno 

MŠ Brno, Libušina třída 

MŠ Brno, Bellova 

ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 
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Obrázek 3: Rozmístění mateřských školek Brno - Kohoutovice 

 

Za největšího konkurenta v dané lokalitě povaţuji Mateřskou školku Safírka. Jedná 

se o soukromou anglickou školku, která nabízí velmi podobné sluţby, jako mnou zvolená 

školka.  

Sídlo:    Opálkova 16, 635 00, Brno 

Provoz školky: 

Září – červen  7.00–17.30 

Červenec – srpen 7.00–16.30 

Prázdniny:   vánoční prázdniny, druhé dva týdny v srpnu. 

Umístění 

navrhované školky 

MŠ Safírka 

MŠ Bellova 

MŠ Libušina třída 

MŠ Adélka 

MŠ + ZŠ Chalabalova 
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Školka byla vybudována v areálu ZŠ Pavlovská v Kohoutovicích a nachází se v klidné čtvrti 

kousek od lesa. Konkurenční výhodou je, ţe přijímají také děti se zdravotním postiţením. 

Ve školce jsou 4 třídy, 2 jsou anglicko-české (16 dětí ve třídě), 2 české třídy (21 dětí). 

Celková kapacita školky je tedy 74 dětí. Ve školce pracuje 8 pedagogických pracovníků, dva 

v jedné třídě. 

Hlavním cílem společné práce je vytváření pospolité, příjemné a tvůrčí atmosféry, vlastního 

ţivotního prostoru a pocitu vzájemnosti a bezpečí. 

Režim dne 

7:00 – 9:00  příchod do školky, volná hra 

9:00 – 9:30   ranní kolečko (anglicky/česky) 

9:30 – 10:00   svačina 

10:00 – 12:00  hry venku/výlet ( v zimě pohybové a taneční aktivity i uvnitř) 

12:00 – 12:30   oběd 

12:30 – 14:30   spánek/ klidový reţim/čtení 

14:30 – 15:00  tvůrčí aktivity 

15:00   svačina 

15:30   odpolední kolečko (u starších dětí) 

16:00 – 17:30   volná hra/hry venku/ odchod dětí 

 

Ceník 

třída celodenní program dopolední/odpolední program 

anglická (13–16 dětí) 8 500 Kč měsíčně 
6 550 Kč měsíčně 

(nejvýš 5 h denně) 

česká (20–21 dětí) 4 500 Kč měsíčně 
pouze v případě volných míst, 

dohodou 

letní provoz (20 dětí) 

*cena včetně jídla 

2 000 Kč týdně, + 500 Kč týdně 

s výukou angličtiny 

pouze v případě volných míst, 

dohodou 

Cena zahrnuje celodenní vzdělávací program a péči, krouţky, veškerý materiál, krátké výlety 

a exkurze, pojištění. 
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K uvedené ceně je nutno započítat ještě stravné, které činí 50 Kč/den. V případě, ţe dítě 

navštěvuje školku celý měsíc pravidelně, činí tedy školné 9 500 Kč měsíčně. 

Ve školce se uplatňuje tzv. bilingvální výuka, coţ znamená, ţe se děti učí oba jazyky 

v anglicko-českém prostředí během celodenního programu. Proces učení probíhá velmi 

přirozeně během veškerých aktivit a komunikace s anglicky mluvícími učiteli a spoluţáky. 

O děti pečují společně s česky mluvícími pedagogy a tak je zajištěna bezproblémová 

komunikace a pokrok v mateřském i cizím jazyce. 

Konkurenční státní školky 

Mateřská školka Adélka se nachází na sídlišti, ovšem k lesu to není daleko. Školka má 

kapacitu 84 dětí a pracuje zde 11 zaměstnanců. Jsou zde 3 třídy věkově smíšených dětí. 

Provozní doba je 6:30 – 16:30 hod. Logoped dochází do školky dvakrát týdně. Školka nabízí 

velké mnoţství krouţků – keramický krouţek, sauna, plavání. V případě zájmu pořádá školka 

také ozdravný pobyt rodičů s dětmi u moře. 

Angličtinu nabízí školka jako doplňkovou výuku pro děti od 5 let. 

Školka má vlastní jídelnu a externě také vaří pro externí strávníky z obce. 

Školné činí 450 Kč/měsíc + 600 Kč/měsíc strava. Platí se ještě příspěvek 1500 Kč/rok 

na kulturní akce. 

MŠ Brno, Libušina třída se nachází 50 metrů od lesa. Jedná se o školku se zaměřením 

na ekologickou výchovu. Jsou zde pravidelné návštěvy logopeda. Školka nabízí výtvarný 

krouţek, angličtinu, plavání, taneční krouţek, kulturní akce. 

MŠ Bellova je umístěna v lesnaté oblasti. Školka směřuje více na poznávání regionu, 

ve kterém děti ţijí, věnuje se oţivování starých tradic a jejich začleňování do moderního 

způsobu ţivota. Školka má 3 třídy, jedna z nich je speciální věnující se více logopedii. Školka 

má kapacitu 84 dětí. V kaţdé třídě jsou dvě učitelky. 

Školce nabízí velké mnoţství krouţků, oproti ostatním také dramatický krouţek. Výuku 

angličtiny zajišťuje jazyková škola SLON jednou týdně. 

Školné činí 450 Kč/měsíc plus strava. 
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ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova vytváří dětem prostředí, kde se cítí bezpečně a kde jsou 

respektovány. Budova školy je na okraji lesa přímo na zastávce MHD Školka má 4 třídy, 

kapacitu 100 dětí, 7 pedagogických pracovníků, vlastní jídelnu (cena jídla 31 Kč/ den). Dítě 

bez přihlášené stravy nemůţe být k pobytu do mateřské školy přijato.  

Provoz mateřské školky je 6:15 – 17:00 hod. Školka nabízí výuku angličtiny rámci projektu 

Magistrátu města Brna – Pilotní škola pro výuku angličtiny v MŠ, 1. a 2. třídách. Jsou 

pořádány kulturní akce a besídky. V nabídce je spoustu krouţků a školka také zajišťuje 

preventivní zubní prohlídky. 

 

Soukromé školky 

V Brně se nachází 36 soukromých školek, 19 z nich se více věnuje výuce anglického jazyka. 

Čistě anglických školek, nebo školek kde mají rozdělené anglické a české třídy, je v Brně 

deset. 

Ceny školného se pohybují v rozmezí 7 000 – 10 500 Kč bez stravy za celodenní docházku 

5x týdně. Většinou se však cena pohybuje kolem 9 500 Kč bez stravy, která činí v průměru 

1 000 Kč měsíčně. Pokud dítě dochází jen na půl dne, činí školné 5 000 – 7 000 Kč. 

Co se týče krouţků, jsou všude téměř stejné. Školky jsou rozmístěny po celém Brně, většinou 

se ovšem nachází v centru Brna, kde mají sice zahrady, ale na vycházky do lesů musí 

cestovat. 
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7.2 Potenciální zákazník a oblast podnikání 

Pro zvolenou oblast podnikání jsou za cílovou skupinu zvoleni rodiče dětí předškolního věku, 

tedy ve věkové kategorii 18-50 let. Školka bude určena pro děti od tří let. 

Potenciální zákazník má příjmy průměrné aţ nadprůměrné se vzděláním středoškolským 

s maturitou a vyšším. Jazyková školka není levnou záleţitostí. Zákazník je také velmi 

pracovně vytíţen, takţe umístění dítěte do školky je nutností. V cílové skupině se nachází 

také cizinci, kteří se do Brna přistěhovali. 

Předmětem podnikání bude oblast výchovy předškolních dětí, provozováni mateřské školy 

a pořádání dětských rekreačních a rekreačně – vzdělávacích akcí. 

 

7.3 Dotazníkový průzkum 

Provedla jsem dotazníkové šetření, kdy jsem zjišťovala názor rodičů na mnoţství školek 

a zároveň zkoumala, zda by byl zájem o mnou navrhovanou školku. Cílovou skupinou byli 

rodiče v Brně s malými dětmi. Průzkum byl prováděn ve firmách Telefónica Czech Republic, 

a.s., Tesco Stores ČR a.s., Jihomoravská armaturka, spol. s r.o. a na internetových serverech 

pro maminky Modrý koník a Maminka. 

Dotazník většinou zodpovídaly ţeny, z 90 vrácených dotazníků jich vyplnilo pouze 12 muţů, 

tedy 13,2 %. Zjišťovanými údaji byl věk, počet dětí, preference soukromých či mateřských 

školek, maximální výše školného, jaké krouţky upřednostňují. Zajímal mě také názor rodičů 

na počet školek, zda je dostačující kapacita. Dotazník, který respondenti vyplňovali, 

se nachází v příloze, stejně jako sumární protokol nejdůleţitějších odpovědí. 

Ve věku 18 - 25 se nachází celkem 13 tazatelů, ve věku 26 - 35 celkem 45 tazatelů, 

ve věku 36 – 45 celkem 30 respondentů a starší 45 let byli dva lidé. Jeden tázaný člověk 

neměl ani jedno dítě, 41 lidí mělo jedno dítě, 46 tazatelů má dvě děti, a po jednom člověku 

se třemi a čtyřmi dětmi. 

Dle názorů 26 tazatelů je v jejich okolí dostatečný počet mateřských školek. Naopak 64% 

školky v místě bydliště postrádají a uvítali by další. Nejradši v klidném prostředí, ne v centru 

Brna, s velkým hřištěm a blízko lesů. 
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Důleţitým faktem je preference soukromých a státních školek. Pouze 17% dotazovaných 

upřednostňuje soukromé mateřské školky, coţ vzhledem k našemu podnikatelskému záměru 

není příznivé. Získat zákazníky a přesvědčit rodiče k umístění dětí do naší školky bude 

nelehký úkol. V návaznosti s tím je také maximální částka školného, které jsou ochotni rodiče 

zaplatit. 40% dotázaných počítají se školným ve výši 8 000 Kč. Vyskytovaly se také mnohem 

niţší částky. 16% respondentů je ochotno platit školné nad 9 000 Kč, z toho 10% osob 

10 000 Kč. 

Většina rodičů zodpověděla, ţe jsou ochotni do školky dítě vozit maximálně 30 minut 

vzdálené od bydliště. 18% rodičů pouze 10 minut. Je důleţité vědět, jestli rodiče preferují 

celodenní docházku, či by umístili dítě do školky pouze na půl dne. Z 90 dotázaných osob 

s celodenní docházkou počítá 48 osob, tedy více neţ polovina. 

Co se týče zájmových koníčků, nejvíce je zájem o výtvarný krouţek, plavání, solnou jeskyni 

a výuku hry na hudební nástroj. Našel se pouze jeden člověk, který označil také jízdu na koni. 

Tuto aktivitu nebudeme tedy ve školce nabízet, pouze v případě, ţe by se ve školce sešly děti, 

které by o ni měly zájem. Většina rodičů má o své děti strach, je tedy pochopitelné, ţe o jízdu 

na koni není zájem. 

Počet dětí ve třídě by dle 14 % rodičů měl být 12 aţ 15. 19% lidí povaţuje za ideální stav 

5 aţ 8 dětí ve třídě. Počet 8 aţ 12 dětí je ideální dle 34% dotázaných. Naše školka počtem dětí 

na učitele je tedy vhodná pro většinu rodičů. Počet 6 dětí na jednu učitelku je nadstandard 

a je o něj zájem, paradoxem k tomu ovšem rodiče nejsou ochotni zaplatit školné ve výši 

12 000 Kč. 

Zjišťovala jsem také informaci, čím školka rodiče přesvědčí, aby do ní umístili své dítě. Mezi 

nejčastější odpovědi byly reference od jiných rodičů, odbornost personálu a zdravá strava. 

Reference při zaloţení školky bohuţel nemáme ţádné, ovšem můţeme potenciální zájemce 

zavést do stávající školky franchisora, kde uvidí, jak to chodí. Naše školka se nebude moc 

lišit, kdyţ máme stejný koncept.  
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7.4 SLEPT analýza 

7.4.1 Sociální prostředí 

Brno je druhé největší město v České republice a ţije zde necelých 380 000 obyvatel. 

V produktivním věku se nachází zhruba 70 % populace. Počet obyvatel se v minulém roce 

oproti roku 2010 zvýšil o 2686 osob. Celkově ovšem nastalo sníţení počtu narozených dětí, 

počtu sňatků i rozvodů. Přibývá migrujících obyvatel. 

 

Graf 3: Počet narozených dětí Brno - město 1971 – 2011 (vlastní zpracování) 

 

Důleţitým sociálním faktorem je nezaměstnanost. V okrese Brno-město je patrný negativní 

nárůst nezaměstnanosti. Z původních 5,4% v roce 2008 se v roce 2011 vyšplhala na 8%. 

I přesto se výše nezaměstnanosti v Brně drţí pod celorepublikovým průměrem. 
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Nezaměstnanost Brno-město 2008-2011
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Graf 4: Vývoj nezaměstnanosti v okrese Brno - město v letech 2008 – 2011 (Upraveno dle Zaměstnanost.cz *online+. 2012. 
[cit. 2012-03-25]. Dostupné z WWW: < http://zamestnanost.kvisova.cz/vyvoj-nezamestnanosti-v-okrese-brno-mesto-v-
letech-2008-2011/> 

 

V dnešní době se na trhu pracovních příleţitostí neobejdeme bez znalosti cizích jazyků. 

Je tedy dobré učit se cizí jazyky jiţ od útlého věku s vidinou lepší budoucnosti. Dle portálu 

Profesia.cz poţaduje ¾ zaměstnavatelů v České republice znalost aspoň jednoho cizího 

jazyka. Mezi nejpořadovější jazyk patří stále angličtina. 

 

Graf 5: Poptávka po znalosti cizích jazyků při výběrových řízení (Upraveno dle Profesia.cz [online]. 2011 [cit. 2012-03-20]. 
Dostupné z WWW: <http:www.profesia.cz>) 
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7.4.2 Legislativní prostředí 

Některé zákony a vyhlášky jsou jiţ popsány v teoretické části v kapitole Zaloţení mateřské 

školky. Je však nutno se řídit i dalšími zákony: 

Zákon o živnostenském podnikání – živnostenský zákon 

Pro podnikání bude potřeba zaloţit volnou ţivnost č. 72 - Mimoškolní výchova a vzdělávání, 

pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Obsahem ţivnosti je výchova dětí nad tři 

roky věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních slouţících 

odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. 

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

vzdělávání (školský zákon) 

V tomto zákoně jsou uvedeny hlavně cíle předškolního vzdělávání. Zákon obsahuje také 

podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského 

zákona 

Je zde upravena problematika poskytování dotací ze státního rozpočtu soukromým školám, 

předškolním zařízením. Obsaţena jsou také pravidla pro získávání dotací, coţ je podmíněno 

registrací do rejstříku škol a školských zařízení. 

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

Tento zákon stanovuje kvalifikační poţadavky na pedagogické pracovníky. Pro pedagogické 

pracovníky je poţadováno vysokoškolské, vyšší odborné, případně středoškolské vzdělání 

s maturitou, a to vţdy se zaměřením na pedagogiku v předškolním vzdělávání. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška stanovuje technické poţadavky na stavby (projektová dokumentace, stavební 

hmoty, bezpečnost práce). 
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Vyhláška č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závažných 

Vyhláška upravuje některé podmínky uvádění pokrmů do oběhu, podmínky značení pokrmů, 

základní podmínky pro přípravu a podáváni pokrmů a zásady osobní a provozní hygieny. 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

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

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

7.4.3 Ekonomické prostředí 

Ekonomická krize, která nastala v roce 2009, zasáhla bohuţel i Českou republiku. Hrubý 

domácí produkt poklesl o 4,1%, i kdyţ v minulých letech kaţdoročně rostl. Od roku 2010 

nastalo opět zlepšení a růst HDP opět dosáhl pozitivního trendu. 

 
Graf 6: Vývoj HDP v letech 1995 – 2011 (Upraveno dle Český statistický úřad [on-line]. 2012 [cit. 2012-03-25+. Dostupné 
z WWW: <http://www.czso.cz> 



60 
 

7.4.4 Politické prostředí 

Aktuálně vládne zemi tzv. středopravicová vládní koalice sloţena z ODS, TOP 09 a Věci 

veřejných. Opozici pak tvoří ČSSD a KSČM. V minulém roce proběhlo několik reforem 

a neustále se jedná o dalších změnách. 

Důchodová reforma - Postupně se sjednotí věk odchodu do důchodu pro muţe a ţeny, věk 

odchodu do důchodu se postupně zvýší. Spustí se důchodová reforma ohledně důchodového 

spoření. 

Daňová reforma - důleţitou změnou je 14% sníţená sazba DPH platná od 1.1.2012. Od roku 

2012 se plánuje sjednocení sníţené i základní sazby DPH. 

Reforma zdravotnictví - ruší se platba za poloţku na receptu, Za den v nemocnici zaplatí 

pacient regulační poplatek 100 korun. 

Sociální reforma - Ztíţí se podmínky pro zneuţívání podpory v nezaměstnanosti. Všechny 

sociální dávky jsou vypláceny Úřadem práce ČR. 

„Školkovné“ -  momentálně vláda jedná o změnách týkající se podmínek pro zřízení malých 

školek, tzv. dětské skupiny, bez velké administrativy, kdy by bylo moţno uplatnit 

si je do nákladů. Zavedeno by bylo také daňové zvýhodnění pro rodiče. Hygienické podmínky 

by nebyly tak přísné jako při zaloţení klasické mateřské školky. Změny by byly platné 

od příštího roku.   

 

7.4.5 Technologické prostředí 

Vzhledem k oblasti podnikání, kterou je mimoškolní výchova a vzdělávání, není technické 

a technologické hledisko povaţováno za příliš podstatné, protoţe nedokáţe přímo ovlivnit 

danou oblast podnikání. 
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7.5 SWOT analýza 

7.5.1 Silné stránky 

- malý počet dětí na jednoho učitele 

- zajištěna individualita výchovy a dostatečná pozornost dítěti 

- kvalitní výuka anglického jazyka jiţ od dětství 

- dobrá dostupnost, moţnost zaparkovat u školky 

- nově zrekonstruované prostory 

- školka se nachází hned u lesa, v přírodě 

7.5.2 Slabé stránky 

- podstatně vyšší školné neţ u státních či neanglických školek 

- vysoká počáteční investice s nutností půjčky 

- velké kvalifikační nároky na pedagogy 

- nezkušenost v oblasti podnikání 

7.5.3 Příležitosti 

- moţnost rozšíření na jesle 

- nedostatek míst ve státních mateřských školách 

- omezená kapacita v ostatních soukromých školkách 

- rostoucí poţadavky na znalost angličtiny 

7.5.4 Hrozby  

- vstup nové konkurence 

- nenaplnění kapacity školky 

- sníţení porodnosti v příštích letech 

- preference státních školek 

- zvýšení nezaměstnanosti 
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PRAKTICKÁ ČÁST                                                                                   

8 Jednání s franchisorem 

Jestliţe chcete zaloţit soukromou školku pomocí franchisingu, jednání s franchisorem probíhá 

podle stanoveného harmonogramu, který lze samozřejmě individuálně upravit.  

Jednání při uzavírání franchisingové smlouvy probíhá v následujících krocích: 

 Schůzka č. 1:  

Seznámení se, sdělení si rámcových podmínek spolupráce. 

 Schůzka č. 2 (cca 4 – 8 hodin): 

Podpis Dohody o mlčenlivosti, seznámení se s rutinním provozem vybraného produktu 

a předložení modelové ekonomiky provozu, organizační, zřizovací a provozní 

náležitosti atp.) 

 Podpis Předběţné franchisové smlouvy a úhrada: 

Následuje úhrada 75 % vstupního franchisové poplatku. 

 Marketingový průzkum: 

Max. 3 měsíce. 

 Podpis Franchisové smlouvy a úhrada 25 % vstupního franchisového poplatku: 

Max. 3 měsíce po podpisu Předběžné franchisové smlouvy a min. 3 měsíce před 

zprovozněním zařízení. 

 



63 
 

9 Představení společnosti 

Uvedený podnikatelský plán povaţuji za fiktivní, inspirující a moţný, v případě, ţe bych 

se opravdu rozhodla podnikat v této oblasti. Uvedená osoba je smyšlená, stejně jako její 

vzdělání. Budova, kde by se školka měla zřídit, je skutečná, jako její okolí a ostatní 

podmínky.  

Obchodní název:  Ponny s r.o. 

Sídlo:    Talichova 33, 623 00 Brno 

Jednatel společnosti:  Irena Nováková 

 

Paní Irena Nováková vystudovala pedagogickou školu a absolvovala několik účetních 

a manaţerských kurzů. Jelikoţ má velice blízký vztah k dětem, ráda by se věnovala jejich 

vzdělávání a rozvíjení schopností. Rozhodla se zaloţit vlastní školku a velice ji zaujala 

anglická školka Ponny, která nabízí moţnost zaloţení školky pomocí franchisingu. Chod 

školky, stejně jako její řád a provoz je moţno si individuálně upravit.  

Anglická školka Ponny přijímá děti ve věku 3 - 7 let, kdy výuka probíhá v cizím (anglickém) 

jazyce. Školka je zaměřena na individuální vzdělávání dítěte, které je umoţněno díky malému 

počtu dětí ve třídě. Děti mají moţnost vyuţít aktivit jak v budově školky, tak na dvoře školky. 

Součástí výuky jsou různé zájmové krouţky. Tato kombinace sportovních, uměleckých 

a intelektuálních aktivit, zaručující bohaté podněty pro rozvoj osobnosti a schopnosti dítěte.  

Pro menší děti je připraven kreativní program, více her, kdeţto děti od věku 5 let se také 

věnují školní přípravě. Cílem školky je dítě plnohodnotně vybavit znalostmi a vyvinout jeho 

osobnost, aby bylo schopno bez problémů přejít ze školky na povinnou školní docházku. 

Všechny problémy a úspěchy dítěte se řeší individuálně s kaţdým rodičem. Rodiče mají 

moţnost osobních konzultací s ředitelkou školky, učitelkami i specialisty (např. logoped). 

Několikrát do roka se pořádají besídky, kde mají rodiče zjistit, co se děti naučily. Jsou 

pořádány také školky v přírodě, jestliţe se najde dostatečný počet zájemců. 
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9.1 Kapacita mateřské školky 

Anglická školka Ponny má kapacitu 20 míst. Děti jsou rozděleny do tří skupin podle věku. 

Jednotlivé třídy budou mít anglické názvy, které si budou moci děti samy zvolit. 

9.2 Provozní doba 

Budova školky bude otevřena od 6:30 – 18:30 hod. kaţdý všední den. Je moţné hlídat děti 

také o víkendu či do pozdějších hodin a to přímo v domácnosti rodiny, samozřejmě záleţí 

na osobní domluvě.  

9.3 Stravování 

Dětem je zabezpečen pravidelný pitný a stravovací reţim. Který obsahuje snídani, svačinu, 

oběd, druhou svačinu, případně je moţno zabezpečit i večeři. Školka vyuţije dodávání jídla 

od Školní jídelny Kounicova, která dováţí obědy i svačiny, nápoje, ovoce i zeleninu. Stravu 

bude dováţet Dovozce Pavézka. Cena stravy činí 1 000 Kč/ měsíc za jedno dítě. 

9.4 Školné 

Školné je stanoveno na základě konkurenčního srovnání, tedy dle ceníku mateřských školek 

v Brně. Dítě má moţnost dopolední, odpolední či celodenní docházky. Cena zahrnuje školné, 

kompletní pitný a stravovací reţim, cca 5 aktivit týdně závislé na ročním období a věkové 

struktuře dětí.  

 Týdenní intenzita docházky 

 dopoledne (8.00 - 13.00) odpoledne (12.30 - 18.30h) celý den (8.00 - 18.30h) 

Školné (v Kč/měsíc) 7 000 Kč 7 000 Kč 12 000 Kč 
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10 Organizační plán 

Franchisor má několik poţadavků, a tím jsou nové nebo zrekonstruované prostory přibliţně 

200 metrů čtverečních, lokalitu s alespoň 60 000 obyvateli, kapitálové zajištění a zájemce 

musí mít velmi dobrou znalost angličtiny a výborné organizační schopnosti. Franchisingová 

smlouva se podepisuje na dobu pěti let s moţností prodlouţení vţdy o dalších 5 let. Dle 

informací na portále businessinfo.cz je celková počáteční investice přibliţně 630 000 Kč - 

230.000 Kč za vstupní franchisový poplatek za licenci, 250.000 Kč – za vybavení pobočky 

a 150.000 Kč za zahajovací reklamu. Návratnost by měla být 2 roky. 

K zaloţení školky neodmyslitelně patří obsáhlá administrativa, jako jsou certifikáty a různá 

povolení - ţivnostenský úřad, finanční úřad, místně příslušná správa sociálního zabezpečení, 

zdravotní pojišťovna, pojišťovna pro pojištění podnikatelské činnosti, krajská hygienická 

stanice, stavební úřad, hasiči, referát ţivotního prostředí atd. Administrativu, jako je zápis dětí 

a ostatní organizační záleţitosti, bude provádět sama paní Irena. Zařídit si vše sám bez 

pomocí franchisora či jiné výpomoci je určitě ve prospěch, protoţe je lepší si vše zaţít 

na vlastní kůţi a vědět, jak to všechno chodí, co vše je potřeba a lze tak získat potřebné 

zkušenosti. Vyřízení všech povolení zabere ovšem hodně času. 

Jestliţe se jedná o mateřskou školku určenou pro děti od tří let, je moţné ji provádět pod 

volnou ţivností Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 

činnosti. Obsahem ţivností je i výuka jazyků, výuka hry na hudební nástroj, výtvarného 

umění. 

Výhodou soukromých mateřských školek je, ţe nemusí dodrţovat přesně vzdělávací rámce 

Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy. Paní Irena se taktéţ rozhodla nemít vlastní 

kuchyni, ale bude zřízena pouze výdejna jídla. Bude naplánován taktéţ provozní řád. 

Paní Irena si bude pronajímat zrekonstruovaný rodinný dům se zahradou, která navazuje 

přímo na les. Dům se nachází v Brně – Kohoutovicích. Jedná se o dvoupatrový dům 

s obytnou plochou 180 m
2
.  Plocha pozemku činí 500m

2
, zastavěná plocha činí 80 m

2
. 

Na zahradě bude zbudováno hřiště.  

V přízemí domu se nachází dvě místnosti, sociální zařízení a kuchyně. V prvním podlaţí 

se nachází 3 obytné místnosti. Budovu bude nutno zrekonstruovat dle hygienických předpisů 
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a vhodnosti provozu mateřské školky. V přízemí je nutno probourat příčky mezi dvěma 

místnostmi a připravit zde velikou jídelnu. Dále bude probíhat úprava záchodů a umývárny 

dle platné vyhlášky. V prvním patře zůstanou tři místnosti, dvě budou slouţit na výuku a třetí 

čistě na hraní. Náklady na úpravu budovy bude hradit majitel domu.  

Důleţitým krokem k řešení je počet zaměstnanců. Ve škole budou kromě paní Ireny vyučovat 

další tři lektoři. Dále bude zaměstnána jedna uklizečka. Maximální počet ţáků bude 20, 

ideální počet je 6 ţáků na jednoho učitele, aby byla dodrţena individuální kvalitní výuka. 

Důleţitým úkolem je také zajištění kvalitního dodavatele stravy, protoţe je nutné dbát 

na zdravou a chutnou výţivu dětí. Nemůţeme dopustit, aby si děti doma stěţovaly, ţe jim 

ve školce nechutná. Rodiče jsou nároční ohledně stravy pro děti, která musí být chutná 

a hlavně zdravá. Po oslovení různých dodavatelů jídel byla vybrána ZŠ Kounicova se sídlem 

v Brně.  

Zřízení anglické školky Ponny je jednodušší díky podmínkám a výhodám franchisingu, 

protoţe franchisor nabízí mnoho podpůrných sluţeb, které jsou uvedeny výše. 

Ve franchisingové smlouvě jsou jasně dané podmínky, které je nutno dodrţovat. 

 

10.1 Organizační struktura 

Společnost bude tvořena jedním vlastníkem, který bude stát v jejím čele, a který bude 

vykonávat funkci jednatele. Paní Irena bude zároveň také ve školce učit. Jsou tedy potřební 

dále 2 pedagogové. Organizační struktura je velmi jednoduchá. 

 

 

 
 

 

Majitel společnosti (pedagog) 

Pedagog Pedagog Úklidový pracovník Pedagog 

Obrázek 4: Organizační struktura společnosti 
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10.2 Pracovní doba 

Pracovní doba pedagogů činí 8, 5 hodiny denně (tj. 42, 5 hodin týdně). Uklizečka bude 

docházet 5x týdně na 2 hodiny. Vzhledem k tomu, ţe provoz školky trvá 12 hodin denně, 

budou se pedagogové během celého dne střídat, takţe někteří přijdou do školky aţ později 

a naopak, ti co přijdou na 6:30, odejdou dříve. 

 

10.3 Mzda 

Měsíční hrubá mzda pedagogů je stanovena na 18 000 Kč. 

Měsíční mzda uklízečky 3 000 Kč. 

Majitelka bude zaměstnaná jako statutární orgán a bude jí vyplácena minimální mzda pro 

odvody sociálního a zdravotního zabezpečení. 

Poţadavky na pedagogické pracovníky, rozhodující při výběrovém řízení: 

- vysokoškolské vzdělání pedagogického směru 

- plynulá znalost anglického jazyka 

- hra na hudební nástroj 

- bezúhonnost, spolehlivost, zodpovědnost 

- vřelý vztah k dětem 
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10.4 Režim dne 

 

06:30-08:00 Ranní druţina  

08:00-08:30 Příprava na ranní program 

08:30-09:30 Výukový program  

09:30-09:50 Svačina 

09:50-11:30 Prohlubování znalostí AJ, cvičení jemné motoriky, výtvarná činnost 

11:30-12:00 Oběd 

12:00-12:30 Příprava na spánek, čtení pohádek 

12:30-15:00 Popolední spánek 

15:00-15:30 Svačina 

15:30-16:30 Outdoor x indoor aktivity 

16:30-17:30 Odpolední druţina 

17:30-18:30 Večerní hlídání 

 

  

10.5 Týdenní aktivity 

Týdenní aktivity byly stanoveny na základě současné nabídky anglické školky Ponny 

a na základě dotazníků. Aktivity mohou být upraveny na základě zájmů konkrétních dětí 

a poţadavků rodičů. Všechny níţe uvedené aktivity jsou obsaţeny v ceně školného. 

Základní aktivity jsou následující: 

Pondělí:  solná jeskyně 

Úterý:   plavání 

Středa:    keramický krouţek 

Čtvrtek:   naučný přírodopisný krouţek 

Pátek:   hudební krouţek 

V případě dostatečného zájmu je v plánu kaţdý rok pořádat letní a zimní tábor. 
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10.6 Časový harmonogram 

 

15.6 – 30.6.2012 Výběr podnikatelského plánu 

1.7.2012 Shromaţďování informací ohledně poskytovatelů franchisingu 

15.7.– 31.7.2012 Schůzky s jednotlivými franchisory 

7.8.2012 Výběr konkrétního franchisového produktu 

15.8.2012 Jednání s vybraným franchisorem, detailní informace 

1.9.2012 Zajištění výpisu z obchodního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí 

15.9.2012 Sepsání zakladatelské listiny 

15.9.2012 Dojednání kontraktu, podpis smluv 

1.10.2012 Splacení vkladů ve výši 300 000,- Kč 

15.10.2012 Ohlášení ţivnosti na ţivnostenském úřadě 

1.11.2012 Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku 

15.12.2012 Zajištění pronájmu prostor pro školku 

3.1.2013 Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

7.1.– 31.3.2013 Rekonstrukční práce v budově školky 

7.1.2013 Uvolnění účtu v bance 

7.1.2013 Registrace společnosti u ČSSZ 

10.1.2013 Registrace firmy na facebooku, portálu firmy.cz 

15.1.2013 Registrace společnosti na finančním úřadě 

1.2.2013 Prvotní marketing školky, tištění letáčků 

1.2. - 15.2.2013 Komunikace s personálním oddělením vybraných firem, rozesílání  

1.2. - 30.4.2013 Pronájem billboardů, podání reklamy v rádiu  

1.3.2013 Zahájení registrací dětí  

1.9.2013 Zahájen provoz školky 
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11 Marketingový plán 

Podnik se zaměří na rodiče bydlící v Brně či v okolí Brna, kteří dojíţdějí a nemají moţnost 

v místě bydliště umístit dítě do školky. Jak jsem jiţ výše uvedla, daná školka není zrovna 

levnou záleţitostí, bude se specializovat na rodiče s vysokými platy, kteří chtějí kvalitní péči 

o dítě, ale nemohou se mu sami tolik věnovat. Propagace nebude zaměřena pouze na matky 

dětí, ale také na otce. 

Co se týče samotné reklamy, budou tištěny plakáty, které se rozmístí po městě. Co se týče 

obyčejných malých reklamních letáků, nemá jejich distribuce veliký smysl, protoţe nebude 

zaměřena cílová skupina.  

Pro prvotní reklamu se vyuţije také rádio a billboardy. Samozřejmostí bude organizací akcí 

pro děti v Brně. Cena reklamy v rádiu na 3 měsíce činí 90 000 Kč. Pronájem dvou billboardů 

na 3 měsíce bude stát 35 000 Kč. 

Další část marketingu bude probíhat pomocí interní pošty ve zvolených firmách. Budeme 

kontaktovat veliké mezinárodní firmy jako je Telefónica Czech Republic, Honeywell, DHL, 

Coca Cola, RWE a podobně. 

První kontakt bude probíhat s personálním oddělením, kterým se nastíní moţnosti umístění 

dětí do školek. V mnoha podobných firmách školky existovaly, ale byly bohuţel zrušeny. 

Průzkumem v několika málo firmách byl zjištěn nedostatek školek a problémy s mnoţstvím 

školek a jejich sluţbami.  

Interní poštou ve firmách by byly rozesílány informace o zřízení školky se všemi podrobnými 

informacemi. Cílovou skupinou nejsou tedy jen matky, ale také otcové, jejichţ manţelky jsou 

na mateřské či v domácnosti. Musíme je ponouknout a přinutit je zamyslet, jestli by nebylo 

pro rodinu výhodnější, jak z hlediska finančních i kariérních, kdyby umístili dítě právě do naší 

školky. Dítěti by poskytly výborné vzdělání, manţelka by přinášela do rodinného rozpočtu 

určitě vyšší částku neţ je školné, ale hlavně by měla moţnost se soustředit také na svoji 

kariéru. Vrátit se po mnoha letech do zaměstnání, navíc ve vyšším věku, je nelehký úkol. 

Navíc v dnešní době jsou ţeny ambiciózní a mají své představy ohledně kariéry, takţe věřím, 

ţe i ony rády přivítají tuto moţnost. 



71 
 

Propagace školky bude probíhat také pomocí internetových stránek, které jsou zřizovány 

franchisorem, aby byl zajištěn jednotný vzhled. Stránky obsahují veškeré informace o školce, 

denní reţim, ceník, jídelníček a plánované aktivity, fotky ze školky a dalších akcí. 

Důleţitá bude registrace do katalogu firem na webové adrese www.firmy.cz, protoţe hodně 

lidí vyhledává první informace o sluţbách na internetu. Registrace na tento portál je zdarma. 

V dnešní době je nutností mít také profil na sociálních sítích. Školka se tedy bude prezentovat 

také na facebooku, kde je registrace rovněţ zdarma. Spravovat účet bude sama paní Irena. 

Krátkodobým marketingovým cílem je získat během 2 měsíců 18 zájemců o docházku svých 

dětí do školky. Dlouhodobým cílem je stálé udrţení počtu 18 – 20 dětí ve školce. V případě 

většího zájmu bohuţel nelze uvaţovat o rozšíření školky, protoţe prostory jiţ nelze zvětšit. 

Školka bude nabízet také příleţitostné hlídání, cena je 150 Kč/hod. Při hlídání o víkendu 

je to 200Kč/hod. Školka bude fungovat v plném provozu taktéţ o letních prázdninách. 

Distribuční cesta podniku bude přímá, protoţe veškeré sluţby jsou poskytovány přímo 

v budově školky. Objednávky na umístění dětí do školky přijímá a zpracovává paní Irena 

telefonicky, emailem a osobně. 

V případě zájmu rodičů o umístění dítěte do školky následuje osobní schůzka, kdy má rodič 

moţnost si školku prohlídnout a zjistit, jaké jsou učitelky, jaký mají přístup k dětem, zda 

se jim školka zamlouvá. 
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12 Finanční plán 

Podnikatelský plán vyţaduje určité počáteční investice. Paní Irena má našetřeno 300 000 Kč. 

V bance si vyřídila podnikatelský úvěr ve výši 1 milion Kč, úrok činí 11,77 % po dobu 

splácení 7 let. Podnik není plátce DPH. Předpokladem je zařazení školky do rejstříku škol 

MŠMT. Provoz školky začne 1. 9. 2013. Školné budou rodiče hradit na účet vţdy do 20. dne 

měsíce předcházejícího měsíci docházky. 

Poplatky dle franchisingové smlouvy: počáteční cena licence 230 000 Kč 

POČÁTEČNÍ NÁKLADY  

Náklady na zřízení společnosti (živnostenský list, notář, kolky…) 20 000 Kč 

Franchisingová smlouva 230 000 Kč 

Počáteční reklama 150 000 Kč 

Provozní vybavení 200 000 Kč 

Výstavba hřiště 300 000 Kč 

Ostatní výdaje 50 000 Kč 

  

Počáteční náklady celkem 950 000 Kč 

Tabulka 1: Počáteční náklady 

MĚSÍČNÍ NÁKLADY  

  

Nájem 20 000 Kč 

Elektřina, voda, plyn 6 000 Kč 

Mzdy zaměstnanců 69 000 Kč 

Zdravotní, sociální pojištění 34% 23 460 Kč 

Reklama 2 000 Kč 

Stravování 22 000Kč 

Dovoz jídla 3 000 Kč 

Provoz kanceláře (internet, telefon, pošta) 2 000 Kč 

Měsíční splátka úvěru 17 540 Kč 

Aktivity pro děti 14 000 Kč 

Ostatní 1 000 Kč 

  

Měsíční náklady celkem  180 000 Kč 

Tabulka 2: Měsíční náklady 
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Pro výnosy budeme uvaţovat tři varianty trţeb, a to při naplnění školky 50% dětí, 70% a při 

naplnění 90% kapacity, všechny děti při celodenní docházce.  

MĚSÍČNÍ VÝNOSY 50% 70% 90% 

Školné 120 000 Kč 168 000 Kč 216 000 Kč 
Tabulka 3: Měsíční výnosy 

Jiţ při prvním pohledu je patrné, ţe při 50% ani 70% zaplnění školky není moţné pokrýt 

náklady. Jediným způsobem, jak se pokrýt měsíční náklady, je zvýšit školné. 

Není zde vyčíslena varianta, kdy je školka naplněna 100%, tedy 20 dětmi. Nepředpokládám, 

ţe by se povedlo školku zcela zaplnit, musím také vzít v úvahu, ţe děti budou nemocné, jezdit 

na dovolené. Naplnění školky 18 dětmi je reálné a dosaţitelné. 

Výhledově je zpracován plán na 5 let, kdy je cílem zjistit, jestli se zaloţení školky vyplatí 

a zda při nenaplnění školky pokryjeme náklady. 

Při výpočtu výnosů nebereme v potaz trţby za příleţitostné hlídání, protoţe nelze odhadnout 

kolik hodin týdně a o víkendech bude tato sluţba poskytována. 

Provoz školky začíná v září. V prvním roce podnikání jsou tedy vyčísleny náklady a výnosy 

za 4 měsíce (září aţ prosinec). Pro zjednodušení výpočtů neuvaţujeme meziroční zvyšování 

nákladů, ani trţeb. V praxi je samozřejmě nutno upravit hodnoty o inflaci. 

Počáteční rozvaha je stejná pro všechny varianty. Je tvořena pouze peněţními prostředky 

a základním kapitálem. 

POČÁTEČNÍ ROZVAHA 

AKTIVA PASIVA 

Oběžná aktiva Vlastní zdroje 
 Krátkodobý finanční majetek 300 Základní kapitál 300 

Suma 300 Suma 300 
Tabulka 4: Počáteční rozvaha k 1.1.2013 v tisících Kč 
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12.1 VARIANTA A – 90% naplnění kapacity 

 

ROZVAHA ve zkráceném rozsahu 2013 2014 2015 2016 2017 

      AKTIVA CELKEM 576 1102 1628 2043 2076 

Stálá aktiva 451 338 225 112 0 

DNM 184 138 92 46 0 

DHM 267 200 133 66 0 

DFM 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 125 764 1403 1931 2076 

Zásoby 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobý fin. majetek 125 764 1403 1931 2076 

Ostatní aktiva  0 0 0 0 0 

 
  

    PASIVA CELKEM 576 1102 1628 2043 2076 

Vlastní kapitál -402 234 772 1311 1870 

Základní kapitál 300 300 300 300 300 

Kapitálové fondy 0 0 15 30 30 

VH minulých let 0 -702 -81 442 981 

VH běžného období -702 636 538 539 559 

Cizí zdroje 978 868 856 732 206 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 75 75 186 201 206 

Bankovní úvěry a výpomoci 903 793 670 531 0 

Ostatní pasiva 0 0 0 0 0 
Tabulka 5: Rozvaha ve zkráceném rozsahu Varianta A v tisících Kč 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ve zkráceném rozsahu 2013 2014 2015 2016 2017 

 
  

    NÁKLADY 1566 1956 1943 1927 1902 

Spotřeba materiálu 334 62 62 62 62 

Mzdové náklady 434 1045 1045 1045 1045 

Nájemné 240 240 240 240 240 

Energie 72 72 72 72 72 

Služby 294 324 324 324 324 

Odpisy 79 113 113 113 112 

Úroky z úvěru  113 100 87 71 47 

 
  

    

 
  

    VÝNOSY 864 2592 2592 2592 2592 

Tržby z prodeje služeb 864 2592 2592 2592 2592 

 
  

    VH před zdaněním  -702 636 649 665 690 

Daň z příjmů (19%) 0 0 111 126 131 

VH za účetní období -702 636 538 539 559 
Tabulka 6: Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu Varianta A v tisících Kč 

 

 

CASH FLOW 2013 2014 2015 2016 2017 

      Počáteční stav peněžních prostředků 300 125 764 1403 1931 

Příjmy 
     Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 864 2592 2592 2592 2592 

Úvěr 1000 0 0 0 0 

      Výdaje 
     Vstupní náklady -950 0 0 0 0 

Provozní náklady -532 -698 -698 -698 -698 

Osobní náklady -347 -1045 -1045 -1045 -1045 

Splátky úvěru -210 -210 -210 -210 -578 

Daň 0 0 0 -111 -126 

      Hotovostní tok -175 639 639 528 145 

Stav peněžních prostředků na konci období 125 764 1403 1931 2076 
Tabulka 7: Předpokládané Cash Flow Varianta A v tisících Kč 
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První varianta uvaţuje 18 dětí ve školce a 3 učitele. V dlouhodobém majetku máme zařazeno 

vybavení hřiště a franchisovou licenci. Majetek je během pěti let zcela odepsán. V tomto 

případě není nutno ţádných dotací do pokladny jako v dalších variantách, hodnoty peněz 

nedosahovaly záporných hodnot. Krátkodobé závazky obsahují čisté mzdy zaměstnanců 

za prosinec, které nebyly ještě vyplaceny, sociální a zdravotní pojištění a zálohy na daň 

z příjmu ze závislé činnosti.  

Stav peněz se kaţdoročně zvyšuje a v pátém roce podnikání bez problémů splácíme 

podnikatelský úvěr. Ve třetím roce podnikání jiţ platíme daň ze zisku, předchozí roky jsme 

uplatňovali ztrátu z minulých let. V tomto roce také začínáme tvořit zákonný rezervní fond, 

který činí 5% ze zisku, zároveň však maximálně 10% zisku. 

V prvním roce podnikání jsme ve ztrátě 705 000 Kč, ovšem hned v druhém roce podnikání 

dosahujeme zisku. Není ještě placena daň z příjmu, uplatňujeme ztrátu z minulého roku.  

Výkaz cash flow představuje přehled finančních toků.  V prvním roce podnikání do příjmů 

patří vklad podnikatelky 300 000 Kč a bankovní úvěr ve výši 1 milion Kč. V dalších letech 

tvoří příjmy pouze trţby za poskytované sluţby. Výdaje byly rozděleny na vstupní náklady, 

které jsou pouze v prvním roce a dále osobní náklady, které obsahují mzdy, provozní náklady, 

do kterých patří nájem, energie, stravování, provoz kanceláře a ostatní.  

Další poloţkou jsou splátky úvěru a daň z příjmů, kterou platíme aţ od čtvrtého roku 

podnikání. V pátém roce je hodnota splátek úvěru vyšší neţ v minulých letech, protoţe byl 

úvěr splacen, tedy o dva roky dříve. Stav peněţních prostředků na konci období se shoduje 

s poloţkou krátkodobý finanční majetek v rozvaze. 

Aby se zaloţení školky vyplatilo, je nutno udělat maximum pro naplnění školky, protoţe jen 

tato varianta je schůdná a podnik vytváří zisk. Záleţí ovšem na individuálních hodnotách 

a preferencích, poţadované rentabilitě a zisku, protoţe zisk přes půl milionu ročně není také 

závratná suma. Pozitivní v tomto případě je, ţe jsou bez problémů pokryty měsíční náklady, 

byl splacen úvěr a podnik dosahuje zisku. 
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12.2 VARIANTA B – 70% naplnění školky 

 

ROZVAHA ve zkráceném rozsahu 2013 2014 2015 2016 2017 

      AKTIVA CELKEM 498 407 408 408 414 

Stálá aktiva 451 338 225 112 0 

DNM 184 138 92 46 0 

DHM 267 200 133 66 0 

DFM 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 47 69 183 296 414 

Zásoby 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobý fin. majetek 47 69 183 296 408 

Ostatní aktiva  0 0 0 0 0 

 
  

    PASIVA CELKEM 498 407 408 408 414 

Vlastní kapitál -570 -460 -337 -198 -34 

Základní kapitál 300 300 300 300 300 

Kapitálové fondy 0 0 11 17 25 

VH minulých let 0 -870 -771 -654 -523 

VH běžného období -870 110 123 139 164 

Cizí zdroje 1068 867 745 606 448 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 165 75 75 75 75 

Bankovní úvěry a výpomoci 903 792 670 531 373 

Ostatní pasiva 0 0 0 0 0 
Tabulka 8: Rozvaha ve zkráceném rozsahu Varianta B v tisících Kč
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ve zkráceném rozsahu 2013 2014 2015 2016 2017 

 
  

    NÁKLADY 1542 1906 1893 1877 1852 

Spotřeba materiálu 326 60 60 60 60 

Mzdové náklady 434 1045 1045 1045 1045 

Nájemné 240 240 240 240 240 

Energie 72 72 72 72 72 

Služby 278 276 276 276 276 

Odpisy 79 113 113 113 112 

Úroky z úvěru  113 100 87 71 47 

 
  

    

 
  

    VÝNOSY 672 2016 2016 2016 2016 

Tržby z prodeje služeb 672 2016 2016 2016 2016 

 
  

    VH před zdaněním  -870 110 123 139 164 

Daň z příjmů (19%) 0 0 0 0 0 

VH za účetní období -870 110 123 139 164 
Tabulka 9: Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu Varianta B v tisících Kč 

 

CASH FLOW 2013 2014 2015 2016 2017 

  
     Počáteční stav peněžních prostředků 300 47 69 183 296 

Příjmy           

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 672 2016 2016 2016 2016 

Úvěr 1000 0 0 0 0 

Vklady společníků 90 0 0 0 0 

            

Výdaje           

Vstupní náklady -950 0 0 0 0 

Provozní náklady -508 -739 -647 -648 -643 

Osobní náklady -347 -1045 -1045 -1045 -1045 

Splátky úvěru -210 -210 -210 -210 -210 

Daň 0 0 0 0 0 

            

Hotovostní tok -253 22 114 113 118 

Stav peněžních prostředků na konci období 47 69 183 296 414 

Tabulka 10: Předpokládané Cash Flow Varianta B v tisících Kč 
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V tomto případě školku navštěvuje 14 dětí, vyučují 3 učitelky. V prvním roce podnikání 

je výsledek hospodaření záporný, stejně jako stav peněz, bylo nutná dotace ze soukromých 

zdrojů ve výši 90 000 Kč. V druhém roce dosahujeme jiţ mírného zisku, závazky vůči 

společníkům byly splaceny. Zisk podniku se kaţdoročně zvyšuje, ovšem je nutno vzít v úvahu 

jeho výši. Podnikat za výdělek přes 100 000 Kč ročně se opravdu nevyplatí, kdyţ člověk 

s průměrným platem v zaměstnání vydělá 200 000 Kč. 

Ke konci pátého roku by jiţ bylo moţné splatit úvěr, ale nezůstalo by nám příliš peněz 

k dalšímu podnikání. Ve třetím roce podnikání začínáme tvořit zákonný rezervní fond. 

V ţádném roce však není placena daň ze zisku, jelikoţ kumulovaný výsledek hospodaření 

je stále záporný. Tato varianta tedy není příznivá. Po několika dalších letech by se situace 

zlepšila.  

Ve výkazu cash flow přibyla nová poloţka v příjmech, ovšem pouze v prvním roce. Jedná 

se o vklady společníků ve výši 90 000 Kč, které byly nutné vloţit, aby finanční prostředky 

nebyly v mínusu. V druhém roce podnikání byl vklad společníků splacen. Dále byly upraveny 

trţby, které jsou upraveny na 14 dětí. Vstupní a osobní náklady a splátky úvěru jsou stejné. 

Vhledem k výši finančních prostředků není moţné splatit úvěr dříve, jako v předchozí 

variantě. 

Aby se podnik nedostával do ztráty a zlepšila se jeho finanční situace, bylo by nutné zvýšit 

trţby. K pokrytí měsíčních nákladů při 70% zaplnění školky by školné muselo činit 

13 000 Kč. Tato částka by patřila mezi horní hranici školného v soukromých školkách v Brně. 

Je tedy reálné, aby školka byla zaplněna čtrnácti dětmi i při zvýšení školného na tuto částku. 

Cíloví zákazníci jsou bohatí lidé, kteří znají hodnotu vzdělání a jestli mají zaplatit 

za docházku dítěte 12 000 Kč nebo 14 000 Kč, pro ně není rozdíl. Upřednostní kvalitu. 
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12.3 VARIANTA C – 50% naplnění školky 

 

ROZVAHA ve zkráceném rozsahu 2013 2014 2015 2016 2017 

      AKTIVA CELKEM 479 363 247 130 15 

Stálá aktiva 451 338 225 112 0 

DNM 184 138 92 46 0 

DHM 267 200 133 66 0 

DFM 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 28 25 22 18 15 

Zásoby 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobý fin. majetek 28 25 22 18 15 

Ostatní aktiva  0 0 0 0 0 

 
  

    PASIVA CELKEM 479 363 247 130 15 

Vlastní kapitál -637 -763 -876 -973 -1045 

Základní kapitál 300 300 300 300 300 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

VH minulých let 0 -937 -1063 -1176 -1273 

VH běžného období -937 -126 -113 -97 -72 

Cizí zdroje 1116 1126 1123 1103 1060 

Rezervy 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 214 334 454 574 694 

Bankovní úvěry a výpomoci 902 792 669 529 366 

Ostatní pasiva 0 0 0 0 0 
Tabulka 11: Rozvaha ve zkráceném rozsahu Varianta C v tisících Kč 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ve zkráceném rozsahu 2013 2014 2015 2016 2017 

 
  

    NÁKLADY 1417 1566 1553 1537 1512 

Spotřeba materiálu 313 57 57 57 57 

Mzdové náklady 338 756 756 756 756 

Nájemné 240 240 240 240 240 

Energie 72 72 72 72 72 

Služby 262 228 228 228 228 

Odpisy 79 113 113 113 112 

Úroky z úvěru  113 100 87 71 47 

 
  

    

 
  

    VÝNOSY 480 1440 1440 1440 1440 

Tržby z prodeje služeb 480 1440 1440 1440 1440 

 
  

    VH před zdaněním  -937 -126 -113 -97 -72 

Daň z příjmů (19%) 0 0 0 0 0 

VH za účetní období -937 -126 -113 -97 -72 
Tabulka 12: Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu Varianta C v tisících Kč 

 

CASH FLOW 2013 2014 2015 2016 2017 

  
     Počáteční stav peněžních prostředků 300 28 25 22 18 

Příjmy           

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 480 1440 1440 1440 1440 

Úvěr 1000 0 0 0 0 

Vklady společníků 150 120 120 120 120 

            

Výdaje           

Vstupní náklady -950 0 0 0 0 

Provozní náklady -467 -597 -597 -598 -597 

Osobní náklady -275 -756 -756 -756 -756 

Splátky úvěru -210 -210 -210 -210 -210 

Daň 0 0 0 0 0 

            

Hotovostní tok -272 -3 -3 -4 -3 

Stav peněžních prostředků na konci období 28 25 22 18 15 

Tabulka 13: Předpokládané Cash Flow Varianta C v tisících Kč 



82 
 

Zásadní změna při této variantě a při výpočtech je skutečnost, ţe ve školce bude pouze 

10 dětí, takţe nebudou potřeba tři učitelky, ale pouze dvě. Dochází tedy ke sníţení mzdových 

nákladů a k mírnému sníţení ostatních nákladů. Výraznější změna oproti předchozím 

variantám je sníţení výdajů za sluţby. Konkrétně se jedná o sníţení výdajů za stravu. Velká 

změna je samozřejmě v příjmech, které jsou téměř poloviční oproti variantě A. 

Tato varianta je opravdu případem, kdy vidíme, ţe se podnikání ve školství opravdu 

nevyplatí. Samozřejmě pokud se nám nepodaří naplnit kapacitu školky. Kumulovaný 

výsledek se postupně dostává do čím dál větších záporných hodnot. Výsledek hospodaření 

je kaţdoročně záporný, i kdyţ se pomalu dostáváme do menších čísel.  

Problémem této varianty je, ţe příjmy vůbec nepokrývají výdaje a je nutno kaţdý rok dotovat 

školku z jiných zdrojů, předpokládejme, ţe z příjmů z druhého povolání. Krátkodobé 

závazky, které obsahují závazky vůči společníkům, se kaţdoročně zvyšují o 120 000 Kč. 

Souvisí to s oběţnými aktivy, konkrétně penězi, které se stále sniţují, i kdyţ se do pokladny 

vkládají další a další peníze.  

Jelikoţ podnik nevytváří zisk, nejsou tvořeny ţádné rezervní fondy. Podnikatelský úvěr 

je rovnoměrně splácen. Majetek je v pátém roce zcela odepsaný, jako u předchozích variant. 

Výkaz cash flow se příliš neliší od předchozí varianty. Opět byly upraveny trţby za sníţený 

počet dětí, stejně jako provozní náklady. V kaţdém roce je uvedena poloţka vklady 

společníků, kdy je nutno dotace podniku z jiných zdrojů. Jelikoţ uplatňujeme ztráty 

z minulých let, není ţádný rok placena daň z příjmu. Stav peněţních prostředků na konci 

období se neustále sniţuje. 

Aby došlo k pokrytí měsíčních nákladů, při 50% zaplnění školky by školné za jedno dítě 

muselo činit 18 000 Kč. Při poměrech v Brně je tato částka nereálná a našlo by se minimum 

rodičů, kteří by byli ochotni zaplatit školné v této výši. Jedná se o pesimistickou variantu. 

V tomto případě nedoporučuji neustálé dotace z dalších osobních zdrojů, ale jestliţe 

se neustále hodnoty vyvíjí negativně, navrhovala bych podnikání po třetím roce ukončit. 
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13 Hodnocení rizik 

Rizikových faktorů působí na podnik velká řada. Největším rizikem je ovšem nenaplnění 

kapacity školky, tedy 18 ţáků. Jestliţe nebude naplněna kapacita, nebudou pokryty potřebné 

náklady, coţ můţe vést aţ k platební neschopnosti. 

Rizikovým faktorem můţou být také zaměstnanci. Samozřejmě ţe budou vybrání učitelé 

s řádným vzděláním, praxí a dobrými referencemi, ale ani to nemusí znamenat úspěch. 

Způsob výuky závisí také na jejich spokojenosti se mzdou. Při stanovení mezd je třeba 

dodrţet mzdové rozpětí oboru i regionu. Stanovená mzda v tomto plánu odráţí skutečnost, 

je však třeba dbát i na odborný rozvoj zaměstnanců tak, aby vţdy byly sluţby poskytovány 

na vysoké úrovni. Nemůţeme ani opomenout případnou nemoc učitelů, kdy by bylo nutné 

zajistit adekvátní náhradu. 

Neposledním rizikem je konkurence. V Brně existuje několik soukromých školek, některé 

z nich jsou také jazykově zaloţené, ovšem kaţdá nabízí jiný způsob výuky, jiné ceny, jiné 

stravování. Je jen na rodičích, kterou školku si vyberou. Je proto nutno sestavit vhodný 

marketingový program, aby byla zasaţena správná cílová skupina a vynaloţit veškeré úsilí, 

abychom rodiče přesvědčili, ţe právě naše školka je ta nejlepší volba pro předškolní výchovu 

dětí. 

Nelze opomenout riziko ţivelných katastrof. Toto riziko nelze předvídat a je tedy vhodné mít 

zařízené pojištění školky pro případ ţivelných katastrof. 

Co se týče rizika spojeného s franchisingem, uvedený franchisor zatím nemá ţádné 

franchisingové pobočky v oblasti vzdělávání. Co se týče jednání s franchisanty a veškeré 

pomoci, můţeme být v nejistotě. Majitelka franchisy se ovšem věnuje ještě další oblasti 

podnikání, kde jsou jiţ zavedené funkční franchisingové pobočky, takţe riziko, ţe bychom 

nedostali dostatečnou podporu, je minimální. 
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14 Návrhy na vylepšení  

Tato kapitola obsahuje dva návrhy na zlepšení. První se týká vylepšení franchisy a druhý 

návrh se týká provozu školky. 

Vylepšení franchisového systému 

Pro zlepšení franchisového systémů navrhuji zavedení pravidelných měsíčních poplatků, které 

bude platit franchisant franchisorovi. Na začátku podnikání tedy bude zaplacen poplatek 

za franchisovou smlouvu, následně franchisor můţe dosahovat příjmů například ve výši 8% 

z měsíčního zisku franchisové pobočky.  

Ostatní poskytovatelé franchisy v oblasti školství mají zavedeny jak měsíční poplatky 

ze zisku, tak dále marketingové poplatky, například ve výši 2% z měsíčního zisku. Poskytnout 

franchisantovi veškeré pracné know – how, veškerou podporu, včetně reklamy a správy 

internetových stránek a dále jiţ na něm nevydělávat, mi nepřijde vhodné v souladu s hlavními 

podnikovými cíly, a to je dosahování zisku.  

Jelikoţ je pravidelná měsíční platba franchisorovi v praxi zcela běţná, rozhodně bych 

se nebála zavedení tohoto poplatku. Jsou to sice pro franchisanta další náklady, ale z druhého 

hlediska je neplacení dalších poplatků nevýhodné pro franchisanta. 

 

Vylepšení školky 

Co se týče návrhu či změny chodu školky, přišlo mi jako dobrý nápad umístit do školky 

webkameru. Rodiče by tak měli moţnost kdykoli zkontrolovat přes webkameru své dítě 

a zkontrolovat, jestli je v pořádku, či nezlobí, jak se učí a hraje si. Mnozí rodiče by tuto 

moţnost ve školce uvítalo. Pouţila jsem to jako otázku v dotazníkovém průzkumu a 35% 

rodičů se tato sluţba zalíbila. Kdybych já osobně měla ve školce dítě, nesla bych těţce 

odloučení a snaţila se ho co nejvíce kontrolovat.  

V praxi by to fungovalo tak, ţe se přes internetovou stránku rodiče přihlásí pomocí loginu 

a hesla, a aţ poté mohou dítě sledovat. Heslo a uţivatelské jméno získá samozřejmě jen rodič, 
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který si tuto sluţbu objedná a také zaplatí. Uvaţuji o příplatku 500 Kč měsíčně. Rodiče, kteří 

nezaplatí, se tedy nemůţou na webkameru přihlásit.  

Zavedení kamer ve školce se můţe setkat s mnoha negativními reakcemi, jako je tomu při 

kamenování v jiných firmách, prostorech a dalších zařízení. Protestovat můţou rodiče, kteří 

sluţbu nebudou vyuţívat, a bude jim vadit, ţe někdo cizí sleduje jejich děti. Bojím 

se ohrazováním se zákony a diskuzemi o omezování lidské svobody Je tedy nutno 

vyzdvihnout výhody této sluţby a pořádat ve školce besídky a jiné akce, na kterých se všichni 

rodiče seznámí a kde můţou získat reference od rodičů, kteří webkameru ve školce chtějí 

uţívat.  
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Závěr 

Cílem práce bylo vytvoření podnikatelského plánu pomocí franchisingu. Jestliţe člověk 

neznalý ekonomického prostředí a bez potřebných zkušeností chce začít podnikat, franchising 

můţu jen doporučit. Dostane se mu potřebné pomoci a rad, a kdyţ si koupí licenci na jiţ 

známou značku, odpadají mu velké problémy s prosazením se jako nový neznámý podnikatel. 

To je jistě největší výhoda franchisingu. 

Co ovšem nedoporučuji je podnikat v oblasti předškolního vzdělávání. Jak je uvedeno 

ve finančním plánu, je nutno udrţet plnou kapacitu tříd, a to v cenové kategorii soukromé 

anglické školky není jednoduchou záleţitostí. V případě neudrţení dostatečného mnoţství 

ţáků je školka záleţitostí ztrátovou a souvisí s ní mnohem více starostí a nutností dodrţování 

předpisů, neţ v jakékoli jiné firmě.  

Člověk, který má zájem si vytvořit vlastní školku, bude muset mít ještě jiný zdroj příjmů pro 

případné dotace a krytí ztrát z podnikání. Takový člověk musí milovat děti a mít školku 

hlavně jako zálibu a činnost, které se bude věnovat hlavně pro radost. K vytváření zisku tento 

obor podnikání není vhodný. 

V poslední části práce jsou uvedeny také mé návrhy na vylepšení. Jedna změna se týká 

vlastnosti franchisy, a to zavedení pravidelných měsíčních poplatků pro franchisanty a druhá 

chodu školky, konkrétně moţnost rodičů sledovat dítě přes webkameru. 

Závěrem tedy mohu říci, ţe franchising je vhodná forma podnikání v oblasti předškolního 

vzdělávání, avšak za současných podmínek díky nízké rentabilitě nepředpokládám masivnější 

rozšíření franchisingu v této oblasti. 
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Příloha 1: Dotazník 

Koncept anglické soukromé školky: 

 Možnost volby plně anglické třídy nebo česko-anglické 

 Malý počet dětí ve třídě 

 Děti jsou řádně pojištěny 

 Stálá přítomnost zdravotníka 

 Celoroční provoz 

 Důraz na celkový a individuální rozvoj osobnosti dítěte 

 Kombinace sportovních, uměleckých a intelektuálních aktivit  

 Velký výběr zájmových kroužků 

 Pouze 6 dětí na 1 učitele 

 Projektová výuka a učení skrze hru 

 Hlídání dětí v mateřské škole nebo v domě rodiny (možné i přes noc a o víkendu) 

1. Jste: 

   Muž   Žena 

2. Váš věk: 

  18 – 25   26 – 35  36 – 45   45 < 

3. Kolik máte dětí? 

 

4. Myslíte si, že nabídka mateřských školek je v dostupnosti vašeho bydliště dostačující? 

  ano   ne   Jiné ……….. 

5. Preferujete státní či soukromé školky? 

 státní  soukromé 

 

 



 
 

6. Umístili byste své dítě do anglické školky? 

  ano    ne   Jiné ……. 

7. Jakou vzdálenost (čas, km) jste ochotni své dítě vozit/vodit do školky? 

 

8. Kolik jste ochotni zaplatit měsíční školné, jestliže se cena v soukromých anglických školkách 

pohybuje v cenovém rozmezí 8 – 14000 Kč včetně stravného a kroužků? 

 

 

9. Kterou možnost docházky byste zvolili a kolikrát týdně? 

 dopoledne (6.30 - 13.00)           odpoledne (12.30 – 18:30)  celý den (6.30 – 18:30h) 

 

  každý den  3 x  týdně   1-2x týdně 

10. Využili byste provoz školky také o veškerých prázdninách? 

  ano    ne  

11. Kolik max. dětí v jedné skupině (třídě) byste uvítali? 

  1-5    5-8    8-12   12-15   15 <  

12. Které kroužky a aktivity byste uvítali? 

  Výtvarná dílna    Jízda na koni 

  Hra na hudební nástroj, zpěv   Plavání 

  Výuka dalších cizích jazyků    Solná jeskyně 

  Výuka tance     Další  ……….. 

 

 

 



 
 

13. Vadila by vám spolupráce školky a pedagogické fakulty a jejich studentů? 

  ano    ne    Jiné ……… 

14. Uvítali byste webkameru ve školce a měli tak možnost kdykoli zkontrolovat vaše dítě? 

  ano    ne    Jiné ………… 

15. Využili byste také příležitostné hlídání dětí? Za jakou cenu na hodinu? 

  ano   ne   Cena …. Kč/hod 

16. V které lokalitě Brna by se školka měla nacházet a v jakém prostředí (např. u lesa, možnost 

zastavení např. na 15 min před školkou…)? 

17. Čím by vás školka přesvědčila, abyste do ní umístili své dítě (další požadavky, podmínky) 

 

 



 
 

Příloha 2: Výsledky dotazníkového šetření 

 

Počet Věk 
Počet 
dětí 

Dostačující počet 
školek 

Preference 
státní/soukromé Vzdálenost školky Max. školné 

Požadovaná 
docházka 

Počet dětí 
ve třídě Webkamera 

1. 36-45 2 ne státní 15 km/ 30 min 8000 celý den 5-8 ne 

2. 36-45 1 ne soukromé 10 km 10000 dopoledne 5-8 ano 

3. 36-45 2 ano státní 30 min 2000 celý den 12-15 ne 

4. 36-45 2 ano státní 1 km 8000 dopoledne 8-12 ne 

5. 18-25 1 ne soukromé 5 km 8000 celý den 8-12 ne 

6. 18-25 1 ne státní 20 km 8000 celý den 12-15 ano 

7. 36-45 2 ne státní 30 min 4500 dopoledne 8-12 ano 

8. 26-35 2 ano státní 20 min 5000 dopoledne 5-8 ano 

9. 26-35 2 ne státní 10 min 8000 celý den 5-8 ne 

10. 26-35 1 ano státní 10 km/ 15 min 3000 dopoledne 8-12 ano 

11. 26-35 2 ano státní 1 km 6000 celý den 8-12 ne 

12. 26-35 2 ne státní 20 min 8000 celý den 12-15 ne 

13. 26-35 1 ne státní 15 km 8000 dopoledne 8-12 ano 

14. 26-35 1 ne soukromé 20 min 8000 dopoledne 5-8 ne 

15. 26-35 4 ano státní 30 min/ 10 km 8000 dopoledne 8-12 ne 

16. 36-45 2 ne státní 30 min 1000 celý den 8-12 ano 

17. 26-35 1 ne státní 31 min 2000 celý den 8-12 ne 

18. 45< 1 ne soukromé 2 km / 10 min 3000 celý den 5-8 ano 

19. 36-45 1 ano státní 30 min 1000 dopoledne 8-12 ano 

20. 36-45 2 ne státní 30 min 1000 celý den 12-15 ne 

21. 36-45 2 ne státní 30 min 6000 celý den 12-15 ne 

22. 18-25 0 ne soukromé 30 min 8000 dopoledne 12-15 ne 

23. 18-25 1 ne soukromé 30 min/ 20 km 8000 celý den 8-12 ano 



 
 

24. 36-45 1 ne státní 15 min 10000 odpoledne 5-8 ano 

25. 36-45 2 ano státní 10 min 2000 celý den 8-12 ano 

26. 36-45 2 ne státní 15 min / 10 km 8000 dopoledne 1-5 ne 

27. 45< 2 ne státní 1 km 5000 celý den 8-12 ano 

28. 36-45 1 ne státní 10 min 10000 celý den 8-12 ano 

29. 26-35 1 ne soukromé 5 km 2500 celý den 8-12 ano 

30. 36-45 3 ano státní 10 min 8000 celý den 8-12 ne 

31. 26-35 1 ano státní 10 min 8000 celý den 8-12 ano 

32. 36-45 2 ne státní 15 min 8000 dopoledne 5-8 ano 

33. 36-45 2 ne státní 10 km 8000 celý den 8-12 ne 

34. 36-45 2 ne státní 10 min 8000 dopoledne 8-12 ne 

35. 26-35 1 ano státní 30 min 3000 dopoledne 5-8 ano 

36. 36-45 2 ano státní 1 km 4500 celý den 12-15 ne 

37. 26-35 1 ne soukromé 15 min 8000 dopoledne 5-8 ne 

38. 18-25 1 ano státní 30 min 10000 dopoledne 8-12 ne 

39. 26-35 1 ne státní 15 min 12000 celý den 8-12 ano 

40. 26-35 2 ne státní 30 min 8000 celý den 12-15 ne 

41. 26-35 2 ano státní 20 min 9000 celý den 8-12 ano 

42. 26-35 2 ano státní 15 min 8000 dopoledne 8-12 ne 

43. 36-45 2 ne státní 5 km 13000 celý den 8-12 ne 

44. 36-45 1 ne soukromé 30 min 10000 celý den 5-8 ne 

45. 18-25 1 ne státní 1 km 6000 celý den 12-15 ne 

46. 36-45 2 ne státní 10 km/ 20 min 8000 celý den 8-12 ne 

47. 18-25 1 ano státní 30 min 8000 dopoledne 8-12 ne 

48. 18-25 1 ne státní 20 min 10000 celý den 5-8 ano 

49. 36-45 2 ne státní 10 min 8000 celý den 8-12 ano 

50. 26-35 2 ne státní 10 km/ 15 min 10000 celý den 8-12 ano 

51. 26-35 2 ano státní 1 km 2000 celý den 8-12 ne 

52. 26-35 1 ne státní 20 min 8000 celý den 5-8 ano 



 
 

53. 26-35 1 ne státní 15 km 9000 dopoledne 8-12 ano 

54. 26-35 1 ne soukromé 10 km 8000 celý den 12-15 ne 

55. 26-35 1 ano státní 10 min 4500 dopoledne 12-15 ne 

56. 36-45 2 ne státní 30 min 10000 dopoledne 12-15 ano 

57. 26-35 2 ne státní 1 km 8000 celý den 8-12 ano 

58. 36-45 2 ne soukromé 15 min 5000 celý den 5-8 ne 

59. 36-45 2 ne státní 30 min 8000 celý den 8-12 ne 

60. 36-45 1 ne státní 15 min 3000 celý den 1-5 ano 

61. 26-35 1 ano státní 20 min 6000 dopoledne 8-12 ano 

62. 36-45 1 ano státní 30 min/ 10 km 8000 celý den 8-12 ne 

63. 26-35 1 ne soukromé 30 min 8000 celý den 8-12 ne 

64. 18-25 2 ne státní 31 min 8000 celý den 8-12 ano 

65. 26-35 2 ne státní 10 min 8000 dopoledne 1-5 ne 

66. 36-45 2 ano státní 30 min 10000 celý den 8-12 ne 

67. 26-35 2 ne státní 30 min 2000 celý den 8-12 ne 

68. 26-35 1 ne státní 30 min 8000 celý den 8-12 ne 

69. 26-35 1 ne státní 30 min 9000 dopoledne 8-12 ne 

70. 26-35 2 ano státní 20 km 8000 celý den 8-12 ne 

71. 26-35 1 ne soukromé 15 min 10000 celý den 5-8 ano 

72. 26-35 1 ne soukromé 10 min 12000 celý den 8-12 ano 

73. 36-45 1 ne státní 15 min / 10 km 8000 celý den 8-12 ano 

74. 18-25 1 ne státní 1 km 9000 celý den 5-8 ne 

75. 18-25 2 ne státní 10 min 8000 celý den 12-15 ano 

76. 36-45 2 ano státní 5 km 8000 celý den 8-12 ne 

77. 26-35 2 ne soukromé 10 min 8000 celý den 8-12 ne 

78. 26-35 2 ne státní 10 min 8000 celý den 12-15 ano 

79. 26-35 1 ne státní 15 min 8000 dopoledne 8-12 ne 

80. 26-35 2 ne státní 10 km 8000 celý den 5-8 ne 

81. 18-25 2 ne státní 30 min 10000 dopoledne 5-8 ano 



 
 

82. 26-35 2 ano státní 30 min 2000 dopoledne 8-12 ne 

83. 26-35 1 ne soukromé 20 km 8000 celý den 8-12 ano 

84. 26-35 2 ne státní 15 min 8000 celý den 8-12 ano 

85. 26-35 1 ne státní 10 min 8000 celý den 12-15 ne 

86. 18-25 1 ne státní 30 min 4500 celý den 8-12 ano 

87. 26-35 2 ne státní 10 min 8000 celý den 5-8 ne 

88. 26-35 1 ano státní 15 km 9000 dopoledne 8-12 ano 

89. 26-35 2 ano státní 1 km 6000 celý den 8-12 ne 

90. 26-35 2 ne státní 20 min 8000 celý den 12-15 ne 

 


