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Anotace

Diplomová  práce  je  návrhem  podnikatelského  záměru  pro  založení  firmy 

zabývající  se prodejem florbalového vybavení.  Firma bude založena  jako společnost 

s ručením  omezeným  a  bude  umístěna  v Pardubicích.  V práci  jsou  vyhodnoceny 

předpoklady  úspěchu  podnikání,  včetně  kalkulací  předpokládaných  prodejů  a  návrh 

postupných kroků pro realizaci firmy.
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Annotation

The master’s thesis is the proposal of the business plan for the company targeted 

on the business with floorball  equipment.  The firm will  be established  as a  limited 

liability company, which will be situated in Pardubice. The thesis consists of several 

parts, where you can find the presumptions of the enterprise success, calculation of the 

future sales and proposal of  the steps for the firm realization.
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1 Úvod

Jakkoliv  se  v současnosti  může  zdát  rozhodnutí  začít  podnikat  jednoduchým, 

v žádném případě  tomu  tak  není.  Mnozí  si  myslí,  že  podnikání  je  synonymem  pro 

úspěch a bohatství, jenže všechny začátky jsou těžké a očekávat okamžité statisícové či 

miliónové zisky je představa v oblasti utopie.

Stát se úspěšným podnikatelem je ovšem náročné ve všech směrech. Nestačí jen 

dobrá idea, ale je také zapotřebí tento nápad převést do reality a to bývá mnohdy těžší 

než  se  zdá.  I  když  věda  a  výzkum  v posledních  letech  zaznamenávají  neuvěřitelné 

pokroky, stále nejsme schopni některé překážky odstranit.

Z minulosti  však  známe  některé  zdárné  případy,  kdy  se  cílevědomým, 

odhodlaným,  ale  hlavně trpělivým lidem,  neboť trpělivost  je jedna z nejdůležitějších 

charakteristik  úspěšného  podnikatele,  podařilo  posunout  společnost  o  velký 

technologický krok dopředu. Asi nejvíce proslul celosvětově známý Bill Gates, který 

správně a včas odhadl vývoj počítačové techniky.

Rozhodnutí  stát  se podnikatelem je pro mnoho lidí  rozhodnutím životním.  Ale 

dokonce ani potřebný kapitál, ambice a usilovná práce nezaručí jednotlivci či organizaci 

úspěch. V dnešní době je konkurence na takové úrovni, že trh je již téměř nasycen a je 

velmi  obtížné  nalézt  prostor  pro  vstup  na  trh.  I  sebelepší  nápad,  přinášející  velkou 

konkurenční  výhodu,  bez  dobrého  podnikatelského  záměru,  nemá  šanci  uspět.  Před 

vlastním startem podnikání je tedy nutno vypracovat kvalitní podnikatelský záměr, do 

kterého  by  měl  autor  zahrnout  všechny  aspekty  trhu,  veškeré  osobní,  obchodní, 

technické, ekonomické a právní faktory, které jeho start v podnikání ovlivňují.

Ve  středu  veškerých  faktorů  ovlivňujících  úspěch  či  neúspěch  dnešního 

podnikatele stojí především zákazník.  Pokud si chce firma udržet svůj stávající  tržní 

podíl, či ho dokonce zvyšovat, musí neustále analyzovat potřeby a přání zákazníka a 

přizpůsobovat  těmto  nárokům také  svůj  sortiment,  jeho kvalitu  a  zvolenou strategii. 

Přání a potřeby zákazníka se ovšem v čase mění, jeho nároky na zboží či služby jsou 

čím dál vyšší. Dosažení potřebné konkurenceschopnosti je pro firmu klíčovým faktorem 

úspěchu. 

V případě úspěchu může být dosaženo značného zisku, v opačném případě však 

neúspěch vede ke ztrátě, v některých případech v takovém rozsahu, že ohrozí finanční 
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stabilitu firmy a vede k jejímu zániku. Management každého podnikatelského subjektu 

by  měl  před  zahájením  vlastní  podnikatelské  činnosti  vypracovat  projekt  - 

podnikatelský  záměr,  který  mu  poskytne  komplexní  informace  zda  je  perspektivní 

v takovém oboru začít  podnikat.  Rozhodnutí  vstupu na trh bez tohoto dokumentu je 

velký hazard. 
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2 Vymezení problému a cíle práce

Cílem této diplomové práce je příprava úspěšného startu podnikání,  pro firmu, 

která  by  se  chtěla  realizovat  na  trhu  s florbalovými  potřebami.  Aby  se  potenciální 

podnikatel mohl rozhodnout zda na takový trh skutečně vstoupit či nikoliv, musí znát 

všechny možné překážky, nástrahy či rizika, které na něj mohou čekat a kterým je radno 

se samozřejmě vyvarovat. 

Obchodování  s florbalovým  vybavením  patří  mezi  velmi  specifické  oblasti 

podnikání. Na trhu působí několik subjektů a na první pohled se může zdát, i z důvodu 

poměrně malé velikost celého segmentu, že trh je již nasycen. Když se ale podíváme 

detailněji  na rozmístění  jednotlivých firem,  zjistíme,  že  v některých  oblastech České 

republiky  není  naprosto  žádná  srovnatelná  konkurence  a  existuje  zde  tedy  značný 

prostor pro vstup nového podniku na trh, přičemž je velmi pravděpodobné, že by bez 

větších  problémů právě  tento  subjekt  mohl  získat  značný podíl  nebo dokonce  zcela 

ovládnout lokální trh a prosadit se tak v konkurenčním boji ostatních firem. 

Tento  stručný  popis  současné  situace  na  trhu  je  však  pro  samotnou  realizaci 

vstupu nového subjektu nepostačující  a je nutno jej  rozpracovat tak,  aby potenciální 

podnikatel mohl učinit racionální rozhodnutí, zda na trh skutečně vstoupit.

Podstatou  tohoto  projektu  je  tedy  zpracovat  podnikatelský  plán  tak,  aby 

zmiňovaný  investor  měl  dostatek  kvalitních  informací  z  nejrůznějších  oblastí  nejen 

ekonomického prostředí a to tak, aby byly použity ve vzájemných souvislostech a mohl 

tak vycházet z reálných hodnot a skutečně racionálně zvážit tuto zamýšlenou investici.

Podnikatelský  záměr  vychází  z teoretických  podkladů,  které  jsou  zdrojem 

informací a návodem pro přípravu podnikatelského záměru firmy. Podnikatelský záměr 

je  formován  podmínkami  podnikatelského  prostředí  a  odráží  výsledky  analýz  trhu, 

hlavně  pak  analýzu  potřeb  trhu,  které  jsou  určujícími  faktory  pro  formu  a  rozvoj 

podnikání.

Pro získání a zpracování potřebných materiálů byly použity metody založené na 

myšlenkovém postupu a metody empirické. Jedná se o analýzu a syntézu, srovnávací 

metody a metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu.

Tato  práce  je  přínosem pro  potenciálního  investora,  který  by  se  podle  ní  měl 

správně rozhodnout, zda a jakým způsobem na daný trh vstoupit či nikoliv.
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3 Teoretická východiska práce

V této části jsou uvedena teoretická východiska, na základě kterých je vypracován 

podnikatelský záměr pro firmu zabývající se prodejem florbalového vybavení.

3.1 DEFINICE PODNIKATELE

Pojem  podnikatel  vymezuje  zákon  č.  513/1991  Sb.,  obchodní  zákoník. 

Podnikatelem podle § 2 odst. 2 tohoto zákona je:

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů,

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu. (23)

3.2 PRÁVNÍ CHARAKTERISTIKA PODNIKÁNÍ

Podnikání a jeho právní charakteristika je v České republice zakotvena v mnoha 

právních předpisech. Jedná se zejména o zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Ten  podnikání  definuje  v  §  2  odst.  1  jako  soustavnou  činnost  prováděnou 

podnikatelem  samostatně  vlastním  jménem  a  na  vlastní  odpovědnost  za  účelem 

dosažení zisku.

Soustavnou činností se podle tohoto ustanovení rozumí i činnost přerušovaná, ale 

pravidelně se opakující.

Obchodní  zákoník  rozlišuje  dvě  základní  skupiny  podnikatelských  subjektů, 

kterými jsou fyzické a  právnické osoby.

Fyzická  osoba  je  definována  tímto  zákonem jako osoba s trvalým pobytem na 

území České republiky podnikající ve smyslu tohoto zákona dle § 2 odst. 2 písm. b) až 

d) (viz. výše).

12



Diplomová práce                                                                                                Řízení a ekonomika podniku
Podnikatelský záměr

Právnickými osobami jsou zejména obchodní společnosti, které se zapisují ke dni 

vzniku do obchodního rejstříku.

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené 

údaje o podnikatelích a je veden v elektronické podobě.

Právnickou osobu (společnost) je možné založit na základě písemné společenské 

smlouvy.  Jestliže zákon připouští, aby společnost založil jediný zakladatel,  nahrazuje 

společenskou smlouvu zakladatelská listina vyhotovená ve formě notářského zápisu.

Podnikem se pro účely zákona č. 513/1991 Sb. rozumí soubor hmotných, jakož i 

osobních a nehmotných složek podnikání. Náleží k němu věci, práva a jiné majetkové 

hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své 

povaze mají tomuto účelu sloužit.

Obchodní společnost tento zákon definuje jako právnickou osobu založenou za 

účelem podnikání. Jednotlivé druhy obchodních společností můžeme rozdělit do dvou 

kategorií:

- osobní společnosti

o veřejná obchodní společnost (v. o. s.)

o komanditní společnost (k. s.)

- kapitálové společnosti

o společnost s ručením omezeným (s. r. o. nebo spol. s r. o.)

o akciová společnost (a. s.)

- ostatní

o družstvo

o evropská společnost

o evropské hospodářské zájmové sdružení

Evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská společnost jsou upraveny též 

právem Evropských společenství a zvláštními právními předpisy. Společnost s ručením 

omezeným  a  akciová  společnost  mohou  být  založeny  i  za  jiným účelem,  pokud  to 

zvláštní právní předpis nezakazuje.
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V našem  případě  byla  jako  nejvhodnější  forma  podnikání  vybrána  společnost 

s ručením omezeným.

Zákon  č.  513/1991  Sb.,  obchodní  zákoník  definuje  společnost  s ručením 

omezeným takto:

- K založení  společnosti  je  potřeba  živnostenský  list,  sepsání  společenské 

smlouvy,  zápis  v Obchodním  rejstříku  a  složení  vkladů  tvořících  základní 

kapitál. Je také zapotřebí vytvářet rezervní fond a povinnost vést účetnictví.

- Společnost může být založena jednou osobou a tato osoba může být jediným 

společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným.

- Společnost může mít nejvíce padesát společníků.

- Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.

- Firma společnosti musí obsahovat označení "společnost s ručením omezeným", 

postačí však zkratka "spol. s r.o." nebo "s.r.o.".

- Základní kapitál je tvořen vklady společníků, kteří ručí za závazky společnosti, 

do výše součtu nesplacených vkladů podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.

- Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 000 Kč.

- Výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč.

- Účast  na zisku (popř.  ztrátě)  je  rozdělována  podle výše  vkladů jednotlivých 

společníků, není-li stanoveno společenskou smlouvou jinak.

- Společnost  s ručením  omezeným  podléhá  dani  z příjmu  právnických  osob, 

podléhá  též  platbě  i  jiných  daní  (DPH,  silniční  daň,  spotřební  daň,  daň 

z nemovitostí).  Společnost  je  plátcem  zdravotního  a  sociálního  pojištění 

zaměstnanců. V případě zisku, který je po odpočtu daně z příjmu právnických 

osob  vyplacen  jednotlivým  společníkům  ve  výši  dle společenské  smlouvy, 

podléhají tyto finanční prostředky dani z příjmu fyzických osob.

- Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. 

- Statutárním orgánem společnosti je jednatel (popřípadě více jednatelů), který je 

jmenován i odvoláván valnou hromadou z řad společníků nebo jiných fyzických 

osob, pouze první jednatel je ustanoven společenskou smlouvou. 

- Valná  hromada  rozhoduje  prostou  většinou  hlasů  přítomných  společníků, 

nevyžaduje-li zákon nebo společenská smlouva vyšší počet hlasů.

- Dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li tak společenská smlouva. (23)
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3.3 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

Podnikatelský plán neboli záměr je dokument, který má podnikateli pomáhat jak 

v počátcích  při  vytváření  potřebných  podmínek  pro  zahájení  vlastní  podnikatelské 

činnosti,  tak  později  při  řízení  již  rozvinutých  podnikatelských  aktivit. 

V podnikatelském plánu získávají zpočátku většinou pouze všeobecné a ne zcela jasné 

představy o zamýšleném podnikání  reálnou a konkrétní  podobu. Podnikatelský plán, 

v němž jsou vytyčeny cíle, kterých má být dosaženo, lze později využít i ke kontrole 

úspěšnosti podnikání, t.j. k porovnávání toho co bylo naplánováno s realitou. (10)

Podnikatelské  projekty,  resp.  podnikatelské  plány,  které  z nich  vyplývají, 

představují  nejen  významný  nástroj  pro  řízení  rozvoje  podniku,  ale  také  důležitý 

podkladový  materiál,  který  by  měl  přesvědčit  potenciální  investory  o  výhodnosti 

projektu a tím je přimět k poskytnutí kapitálu na jeho financování v případě, že vlastní 

zdroje podniku nedostačují. (9)

Podnikatelský  plán  by  měl  pomoci  vyhnout  se  rizikům,  jež  jsou  příčinou 

neúspěchu. Pohybuje-li se předpokládaný podnik na hranici rentability,  podnikatelský 

plán ukáže, proč tomu tak je, a ušetří vysokou daň podnikatelského neúspěchu. Není 

vhodné  začít  podnikat  na  chatrných  základech,  proto  je  dobré  věnovat  projektu 

dostatečný čas, aby byl zpracován kvalitně. (1)

Kvalitní příprava podnikatelských projektů a především analýza jejich rizika může 

významně  přispět  k podnikatelské  úspěšnosti  a  prosperitě  firmy.  Neodstraňuje  sice 

úplně  podnikatelské  riziko,  ale  zvyšuje  pravděpodobnost  úspěchu  jednotlivých 

podnikatelských projektů, vede k přijetí předem kalkulovaného, pro firmu přijatelného 

rizika  s vhodným  zabezpečením  vůči  možnému  neúspěchu  a  snižuje  podstatně 

nebezpečí  takového  neúspěchu  podnikatelského  projektu,  který  by  měl  vážné  a 

nepříznivé důsledky pro finanční situaci firmy a ohrozil tak její existenci. (7)

3.3.1 Analýza odvětví

Pro určení dalšího směřování podniku je nezbytné poznání jeho současné situace. 

Správné  definování  cílů  a následně  i strategií  se  neobejde  bez  důsledné  analytické 

činnosti. Podnikatelské prostředí, trh, zákazníci, konkurence a další subjekty se neustále 

15



Diplomová práce                                                                                                Řízení a ekonomika podniku
Podnikatelský záměr

vyvíjí.  Je  proto  důležitá  nejen znalost  vnitřních  schopností  a předpokladů firmy,  ale 

i všech vnějších faktorů přinášejících příležitosti a potenciální ohrožení.

Analýza odvětví by měla přispět ke komplexnímu pohledu potenciálního investora 

z hlediska  specifik  daného  oboru,  ve  kterém se  hodlá  realizovat.  Mělo  by  zde  být 

detailně  popsáno  konkurenční  prostředí  na  trhu,  jeho  historie  i  současnost.  Ovšem 

neměl by chybět ani odhad vývoje odvětví do budoucnosti, nově uváděných produktů 

na trh či používání nově vyvinutých technologií při výrobě.

3.3.1.1 SLEPT analýza

Podstatou SLEPT analýzy je ohodnocení vlivu nejrůznějších faktorů globálního 

prostředí na podnik. Jedná se především o tyto faktory:

Sociální faktory

Sociální  faktory mohou výrazně  ovlivňovat  poptávku po zboží  a  službách,  ale 

stejně tak i stranu nabídky. V této oblasti sehrávají důležitou roli zejména životní styl a 

životní úroveň obyvatelstva, vzdělání, zdravotní stav apod.

Právní a legislativní faktory

V každém prostředí existuje určitý právní rámec, který tvoří zákony a jiné právní 

normy, které musí daný subjekt brát na vědomí a dodržovat je. Tím je samozřejmě do 

jisté míry ovlivňován a omezován.

Ekonomické faktory

Jde  o  analýzu  prostředí  z makroekonomického  hlediska.  Je  nutné  si  uvědomit 

působení tzv. magického čtyřúhelníku, který tvoří růst HDP, nezaměstnanost, obchodní 

bilance a míra inflace.

Politické faktory

Státní  zřízení  a  směr  ubírání  se  politiky  každého  státu  představuje  jednu 

z nejdůležitějších oblastí a má velký vliv na komplexní posouzení manažerů firem, zda 

na určitém území v konkrétním prostředí a jeho podmínkách začít uskutečňovat svou 

podnikatelskou činnost či ne.
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Technologické faktory

V posledních několika letech se vývoj technologií rozvíjí velmi rychle, a proto by 

podniky neměly tento segment nijak podceňovat. Investování do nových technologií se 

stává  nezbytností,  ale  zahrnuje  v sobě  mnoho  rizik,  protože  v důsledku  technického 

rozvoje vznikají konkurenční technologie a do poslední chvíle zpravidla není jisté, zda 

určitý  výzkum  bude  úspěšně  zakončen  a  zda  jeho  výstupy  budou  akceptovány 

spotřebiteli v míře zajišťující návratnost vynaložených prostředků.

Tyto uvedené faktory a i mnohé jiné ovlivňují podnik zvenčí a působí na všechny 

jeho aktivity. Všechny tyto složky se neustále vyvíjejí, jsou provázány a navzájem se 

ovlivňují. Vytvářejí společně okolí, ve kterém firma existuje. (11)

3.3.1.2 SWOT analýza

Podstatou SWOT analýzy je identifikace faktorů a skutečností, které pro objekt 

analýzy představují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby okolí.

Tyto klíčové faktory jsou potom verbálně charakterizovány, případně ohodnoceny 

či seřazeny podle významu ve čtyřech kvadrantech SWOT tabulky (viz. obr. 1). Silné a 

slabé  stránky  většinou  vyplývají  z interních  analýz,  příležitosti  a  hrozby  naopak 

z analýz vnějších.

SWOT analýza  však nemusí  být  využívána  pouze při  analýzách na strategické 

úrovni řízení. Její využití je širší, používá se i při analýzách zaměřených na problémy 

taktického  i  operativního  řízení,  případně  bývá  zpracovávána  i  pro určení  silných  a 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb jednotlivce.

Fakta pro SWOT analýzu lze shromáždit pomocí nejrůznějších technik, například 

převzetím  z již  uskutečněných  dílčích  analýz,  porovnáním  s konkurenty 

(benchmarking),  metodou interview, případně řízené diskuse expertů (brainstorming). 

(14)
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S (strenghts)
Výčet silných stránek 

- …………………
- …………………
- …………………
- …………………

W (weaknesses)
Výčet slabých stránek 

- …………………
- …………………
- …………………
- …………………

O (opportunities)
Výčet příležitostí 

- …………………
- …………………
- …………………
- …………………

T (threats)
Výčet hrozeb 

- …………………
- …………………
- …………………
- …………………

Obr. 1: Tabulka SWOT analýzy (14)

Je  výhodné,  jsou-li  při  zpracování  SWOT  analýzy  respektovány  následující 

zásady:

1. Závěry  SWOT  analýzy  by  měly  být  relevantní,  tj.  analýza  by  měla  být 

zpracována  s ohledem  na  účel,  pro  nějž  je  zpracovávána.  SWOT  analýza 

zpracovaná za jedním účelem by neměla být mechanicky aplikována při řešení 

jiné problematiky.

2. SWOT analýza  by  měla  být  zaměřena  na  podstatná  fakta  a  jevy.  Po  jejich 

prvotní identifikaci by měla být v rozumné míře uplatněna redukce, analýza by 

měla být zaměřena na podstatné vlastnosti analyzovaného objektu. Příliš mnoho 

fakt uvedených ve SWOT analýze jejich případné využití při návrhu strategie 

spíše komplikuje. Je proto vhodné zaměřit se pouze na podstatné.

3. SWOT analýza by měla být objektivní, tj. analýza by neměla vyjadřovat jenom 

subjektivní  názory  zpracovatele  analýzy,  nýbrž  objektivně  odrážet  vlastnosti 

objektu analýzy, případně prostředí, v němž se objekt analýzy nachází. 

4. Síla  působení  jednotlivých  faktorů  by  měla  být  v tabulce  SWOT  analýzy 

nějakým způsobem ohodnocena podle významu.

5. Je  výhodné,  jsou-li  jednotlivá  fakta  v tabulce  SWOT analýzy  identifikována. 

Tyto identifikátory lze například využít při zdůvodnění návrhu (při argumentaci 

v jeho prospěch). (14)
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3.3.1.3 Porterova analýza

Velmi užitečným a často využívaným nástrojem analýzy oborového okolí podniku 

je Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí (viz. obr. 2). Model vychází 

z předpokladu,  že  strategická  pozice firmy působící  v určitém odvětví,  respektive na 

určitém trhu, je především určována působením pěti základních činitelů (faktorů):

1. Vyjednávací silou zákazníků (bargaining power of buyers).

2. Vyjednávací silou dodavatelů (bargaining power of suppliers).

3. Hrozbou vstupu nových konkurentů (threat of entry).

4. Hrozbou substitutů (threat of substitutes).

5. Rivalitou firem působících na daném trhu (competitive rivalry within industry). 

(14)

Obr. 2: Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí (14)

Vyjednávací síla zákazníků

S nezastavitelným vývojem všech odvětví požadují zákazníci  stále vyšší kvalitu 

nabízených výrobků a služeb, přitom za ně chtějí samozřejmě zaplatit co nejméně. Tím 
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zvyšují  vzájemný  tlak  mezi  konkurenty  a  snižují  jim  tak  zisky.  Vyjednávací  síla 

zákazníků je tím větší, čím jsou organizovanější a seskupeni do větších celků. Velkou 

roli zde hraje i možnost snadnosti substituce výrobku či služby.

Vyjednávací síla dodavatelů

Dodavatelé mohou zvyšovat svou vyjednávací sílu tím lépe, čím je konkurence na 

trhu  méně nebo se jedná  o velký podnik,  který může  zvyšovat  objem produkce  při 

absolutních menších celkových nákladech na jednotku produkce než menší konkurenční 

firmy a dosahovat tak úspor z rozsahu. Samozřejmě je zde důležitá například i  možnost 

substitutů, finanční náročnost přechodu od jednoho dodavatele k druhému, atraktivnost 

konkrétního oboru apod.

Hrozba vstupu nových konkurentů

Jestliže se zdá být některé odvětví pro investory atraktivní, snaží se na trh vstoupit 

a vytvořit tak větší konkurenční prostředí. Chtějí získat určitý podíl na trhu a tím snižují 

ceny výrobků a zároveň i zisky konkurenci. Obtížnost vstupu na trh závisí na vstupních 

i  výstupních  překážkách,  které  jsou  trhem dané  a  reakcí  stávajících  firem na  nově 

přicházející  podniky.  Pokud  jsou  bariéry  vstupu  relativně  nepřekonatelné  a  reakce 

konkurence velmi aktivní, je hrozba vstupu nových konkurentů minimální.

 

Hrozba substitutů

Jak již bylo uvedeno výše, ohrožení substituty je pro každou firmu na trhu velmi 

významným kritériem potenciálního vstupu na trh. Pokud totiž na trhu existuje velké 

množství  substitučních  produktů,  není  pro  podnik  příliš  výhodné  realizovat  se 

v takovém prostředí, neboť to velmi negativně ovlivňuje jeho zisk.

Rivalita firem na trhu

Tržně  orientovaná  ekonomika  je  založena  na  principu  neustálého  soupeření 

jednotlivých konkurenčních firem. Z toho profituje především samotný zákazník, neboť 

čím  je  na  trhu  větší  konkurence,  tím  více  musí  každý  podnik  o  přízeň  zákazníka 

usilovat. 
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3.3.2 Popis nového podniku

V této části podnikatelského plánu by měl být  uveden podrobný  popis nového 

podniku  tak,  aby  byla  potenciálnímu  investorovi  zprostředkována  představa  o  jeho 

velikosti a záměru. Klíčovými prvky v této části podnikatelského plánu jsou výrobky 

nebo  služby,  umístění  a  velikost  podniku,  přehled  personálního  obsazení  podniku, 

potřebné kancelářské vybavení a průprava podnikatele. (15)

3.3.3 Marketingový plán

Pod  pojmem  marketing  či  marketingové  řízení  si  můžeme  představit  proces 

plánování  a  provádění  koncepce,  tvorby cen,  propagace  a  distribuce  zboží  a  služeb 

s cílem vytvářet směny, které uspokojují cíle jednotlivců i organizací. (16)

Mnozí  investoři  považují  marketingový plán  neboli  marketingovou  strategii  za 

nejdůležitější část podnikatelského plánu, neboť se od něj odvíjí finanční plán, který 

obsahuje odhady budoucích tržeb a nákladů a tím potom i určuje celkovou úspěšnost 

hospodaření podniku.

Nejdůležitější částí marketingového plánu je marketingový mix. Ten představuje 

kombinaci  základních  prvků  marketingu.  V ekonomické  praxi  i  teorii  je  znám pod 

označením 4 P (Product, Price, Place, Promotion). Často se tento model rozšiřuje na 5 P 

(People)  a  někdy  dokonce  i  na  více  (Processes,  Physical  evidence,  Package, 

Partnership).

3.3.4 Organizační plán

Organizační plán by měl poskytnout odpověď na otázku jaká bude právní forma 

společnosti,  jaká  bude  organizační  struktura  firmy,  její  umístění  apod.  Nesmí 

samozřejmě  chybět  ani  popis  pracovních  vztahů  jednotlivých  zaměstnanců,  jejich 

nadřízenosti a podřízenosti mezi sebou včetně jejich pozice a pravomocí.
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3.3.5 Analýza rizik

Riziko  je  neoddělitelnou  součástí  podnikání.  To je  spojeno jednak s nadějí  na 

dosažení  zvláště  dobrých  hospodářských  výsledků,  ale  také  však  s nebezpečím 

podnikatelského neúspěchu přinášejícího ztráty, které mohou narušit finanční stabilitu 

firmy a vést až k jejímu úpadku.

Základní  druhy rizik  tvoří  rizika  podnikatelská a  čistá.  Podnikatelské  riziko  je 

charakteristické  tím,  že  je  spojeno  s nadějí  na  úspěch,  tvořením  zisku  a  tím  i 

zvyšováním majetku firmy, ale i s rizikem dosahování ztrát, které mohou vést k úpadku 

firmy, jak je již uvedeno výše. Podnikatelské riziko je z tohoto důvodu nepojistitelné.

Čisté riziko je naopak takové, kde existuje pouze nebezpečí vzniku nepříznivých 

situací, resp. nepříznivých odchylek od žádoucího stavu, za který se považuje uchování 

majetku, popř. lidských životů a zdraví. Je proto, narozdíl od podnikatelského rizika, 

pojistitelné. (7)

3.3.6 Finanční plán

Finanční plán tvoří velmi důležitou součást podnikatelského plánu. Určuje objemy 

investic,  které  nový  podnik  potřebuje  a  ukazuje,  nakolik  ekonomicky  reálný 

podnikatelský  plán  jako  celek  je.  Finanční  plán  se  dělí  na  několik  částí,  přičemž 

nejdůležitějšími jsou:

- předpověď příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na 3 roky (v prvním 

roce by měla být tato predikce rozpracována detailněji),

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

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

k určitému datu. (15)
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3.3.6.1 Hodnocení efektivnosti

Cílem  podnikové  činnosti  je  produktivní  využití  vlastního  i  cizího  kapitálu  k 

maximalizaci tržní hodnoty podniku během delšího  časového  období  a  ke  zvýšení 

bohatství podnikatele při respektování ekonomického prostředí. (8)

Rentabilita kapitálu

Tento typ hodnocení efektivnosti porovnává zisk a vložený kapitál. Tím umožňuje 

zjistit výnosnost kapitálu užitého k financování projektu. Efektivnost podnikatelského 

záměru zhodnotíme porovnáním s požadovanou výnosností nebo s oborovými průměry 

daného oboru podnikání.

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (Return on Assets):

[ ]%100∗=
ASSETS

EBIT
ROA

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) - zisk před zdaněním a nákladové úroky,

ASSETS – celková aktiva.

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (Return on Common Equity):

[ ]%100∗=
EQUITY

EAT
ROE

EAT (Earnings after Tax) – zisk po zdanění,

EQUITY (Equity Capital) – vlastní kapitál.
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4 Analýza

Tato část  obsahuje analýzu  současné situace daného tržního prostředí,  která  se 

nemalou měrou podílí na objektivním posouzení závěrů celého podnikatelského plánu..

4.1 CHARAKTERISTIKA TRHU

V této kapitole jsou charakterizovány základní informace o českém trhu, je zde 

definována příležitost, kterou trh v současné době nabízí a nechybí ani stručné přiblížení 

poptávky po našich výrobcích.

Základní údaje o trhu v ČR

Trh florbalových potřeb, na který naše firma uvažuje vstoupit, je velmi specifický 

obor podnikání. Pro další postup je nutné tento trh kvantifikovat. Jelikož tato část přímo 

ovlivňuje  finanční  plán  -  nejdůležitější  část  projektu,  a  tím  i  celkové  hodnocení 

podnikatelského záměru, je velmi důležitá a musíme tedy patřičně uvážit, jak objektivně 

vymezit tento trh.

Toto odvětví, jak již bylo řečeno, je velmi specifické a mezi slabé stránky firmy je 

nutné kromě samotného druhu zboží, které můžeme považovat až za luxusní, zahrnout 

také  malý  segment  zákazníků.  V tomto  oboru  můžeme  zákazníky  rozdělit  do  dvou 

kategorií. První skupinu tvoří tzv. „profesionální hráči“, i když o profesionalitě u tohoto 

sportu  se  dá  mluvit  jen  s velkou  nadsázkou,  kteří  se  florbalu  věnují  závodně.  Tuto 

skupinu dle statistik ČFbU tvoří 50 670 registrovaných hráčů (z toho asi 9 500 hráček). 

Druhou skupinu můžeme pojmenovat jako tzv. „amatérští hráči“. To jsou hlavně lidé, 

kteří  florbal hrají v některé z amatérských lig nebo se mu věnují pouze na rekreační 

úrovni. Pro kvantifikaci této skupiny žádné relevantní statistiky neexistují. Objevuje se 

zde tedy problém, jak objektivně určit její velikost.

Protože  je  však  předpoklad,  že  tuto  skupinu  tvoří  hlavně  (cca  85 %1)  žáci  ze 

základních a středních škol, využil jsem statistiky2 o těchto počtech, z nichž vyplývá, že 

základní  školu navštěvuje přibližně 877 000 a střední školu asi 533 000 žáků. Z této 

1 Procentní podíl je odhadem na základě provedené analýzy údajů několika amatérských lig z hlediska 
věkové struktury hráčů.
2 Zdroj: Český statistický úřad. (4)
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množiny musíme ale ještě vyloučit část, kterou tvoří děti přibližně do věku 11 let (tzn. 

1.  -  5.  třída),  neboť   předpokládáme,  že  v tomto  věku  jsou  hráči  teprve  úplnými 

začátečníky a drtivá většina z nich nepoužívá, z hlediska kvality, odpovídající vybavení 

tvořící náš sortiment, proto tito nebudou patřit do okruhu našich, byť jen potenciálních, 

zákazníků. To znamená, že z počtu 877 000 lze uvažovat jen asi se 4/9, což představuje 

cca 390 000 osob. Když tedy sečteme 390 000 a 533 000 dostáváme 923 000. Z tohoto 

stavu odečteme ještě asi 30 % (0,30 . 50 670) registrovaných hráčů3, kteří jsou právě 

z řad žáků základních a středních škol (923 000 - 15 200 = 907 800). Další krok výpočtu 

vyplývá z celkového počtu obyvatel České republiky ve věku 15 - 34 let (3 071 000), 

kde právě tato skupina tvoří v podílu téměř 100 % registrovaných florbalových hráčů. 

Z jednoduchého  výpočtu  (50 670  /  3 071 000  =  0,0165)  potom  získáme  přibližný 

procentní odhad lidí věnujícímu se tomuto sportu na závodní úrovni. Z tohoto čísla již 

není větším problémem vypočítat odhad počtu potenciálních zákazníků patřící do druhé 

skupiny pocházející z řad žáků škol (0,0165 . 907 800 = 14 979). Posledním krokem je 

potom vyjádření ostatních hráčů této skupiny (14 979 / 85 .100 = 17 622).

Z  provedeného  měření  tedy  vyplývá,  že  celková  velikost  trhu  by  se  měla 

pohybovat  kolem 68 300 osob  s tím,  že  zde  není  uvažován  neustále  rostoucí  trend 

vývoje trhu a navíc není v propočtu zohledněn i fakt, že na trhu existují i další zákazníci 

jako jsou školy, různá zájmová sdružení a další organizace.

Pro reálný obraz finančního plánu je nutné od tohoto počtu (68 300) odečíst část 

těch,  kteří  si  florbalové  vybavení  shánějí  jiným  způsobem  (například  používají  již 

částečně  opotřebené  florbalové  hole).  Tento  počet  jsem  po  projednání  s několika 

odborníky v oboru odhadl přibližně na 20 %. Poté tedy celkový trh tvoří asi 54 600 osob 

a z tohoto počtu také budu vycházet při stanovení finančního plánu. 

Trh Struktura trhu Počet osob*

Potenciální trh
registrovaní 

hráči
50 670

ostatní hráči 17 630
Rozdíl 20 % 13 700

Cílový trh hráči celkem 54 600
                                        * Pro snazší další výpočty zaokrouhleno

Tab. 1: Kvantifikace trhu

3 Zdroj: Česká florbalová unie. (3)
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Pro stanovení tržeb budeme vycházet z reálného odhadu, kde musíme zohlednit 

obě skupiny zákazníků. Po srovnání obou skupin se za reálný odhad jeví:

- každý4 si za 3 roky koupí 1 florbalovou hůl

o respektive každý třetí si koupí za rok 1 florbalovou hůl

- každý si za 6 let koupí 1 florbalovou čepel

o respektive každý šestý si koupí za rok 1 florbalovou čepel

- každý si za 4 roky koupí 1 brankářský dres a 1 kalhoty

o respektive každý čtvrtý si koupí za rok 1 brankářský dres a 1 kalhoty.

- každý si za 5 let koupí 1 brankářskou masku

o respektive každý pátý si koupí za rok 1 brankářskou masku.

Analýza poptávky po výrobcích

Jelikož námi nabízené zboží patří  do kategorie  speciálního až luxusního zboží, 

poptávka po něm bude mít poměrně značnou elasticitu, i když nebude tak velká, jak by 

se na první pohled mohlo zdát, protože zde existuje určitá přirozená míra opotřebení a 

z toho plynoucí i zájem o tyto výrobky. Velikost poptávky také ovlivňují nejrůznější 

faktory okolního prostředí jako jsou například ekonomické, sociální a jiné faktory (viz. 

SLEPT analýza).

Vývoj poptávky po našem zboží bude ale do jisté míry závislý také na, pro toto 

odvětví, zcela specifických faktorech jako je například pravidelně se opakující pořádání 

významných mezinárodních turnajů v České republice, kdy případné zrušení těchto akcí 

a přesunutí do jiné země by bezpochyby znamenalo úpadek zájmu o florbal a tím pádem 

i nemalé snížení tržeb podniku.

Příležitost na trhu

Příležitost, kterou trh v současné době nabízí pro naši firmu, pramení především 

z velmi  omezeného  konkurenčního  prostředí  v Pardubicích  a  okolí,  kde  bychom  si 

prodejnu zřídili. 

4 Poměr hráčů v poli a brankářů je uvažován v poměru 9:1 (90 % hráčů v poli a 10 % brankářů).
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4.2 SLEPT ANALÝZA

SLEPT analýza představuje hodnocení ekonomických, sociálních, legislativních, 

technologických a jiných faktorů globálního prostředí ovlivňujících daný podnik..

Sociální faktory

V této oblasti sehrávají důležitou roli zejména  hodnotové stupnice a postoje lidí, 

životní  styl,  životní  úroveň,  kvalifikační  struktura  populace,  zdravotní  stav, 

demografický  vývoj  populace  apod.  Právě  demografický  vývoj  je  pro  naši  firmu 

důležitý. Mezi naše hlavní zákazníky patří muži ve věku 15 až 34 let, i když ženy ve 

stejném věku budou také tvořit naše klienty,  očekáváme větší zájem ze strany mužů, 

protože v České republice a vůbec v celém světě je mnohem více rozšířen florbal mužů.

Na následujícím grafu můžeme vidět, že  počet mužů ve věku 15 - 34 let se za 

posledních 10 let  v podstatě nezměnil,  z čehož vyplývá,  že by z této oblasti  pro naši 

firmu neměla plynout větší hrozba.

Počet obyvatel ČR - muži 15 - 34 let [v tisících]
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Graf 1: Počet obyvatel ČR - muži 15 - 34 let [v tisících]5

Kromě vývoje počtu obyvatel je nutné také uvést počet hráčů, kteří se florbalu 

věnují  závodně.  Česká florbalová unie v roce 2009 evidovala  50 670 registrovaných 

hráčů  (z  toho cca  9  500 hráček).  Jak  je  vidět  na  následujícím grafu,  tyto  počty  se 

5 Zdroj: Český statistický úřad. (4)

27



Diplomová práce                                                                                                Řízení a ekonomika podniku
Podnikatelský záměr

neustále rok od roku zvyšují, proto lze i v budoucnu předpokládat, že trh bude dále růst. 

Pro racionální představu o velikosti tohoto trhu nesmíme ale zapomínat ani na nemalé 

množství zájemců o tento sport, kteří se mu věnují jen na rekreační úrovni.

Počet registrovaných hráčů florbalu v ČR
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Graf 2: Počet registrovaných hráčů florbalu v ČR6

Celkově je tento sektor z našeho pohledu důležitý a představuje pro nás určitou 

příležitost  dobře se realizovat  na uvedeném trhu, neboť popularita  sportu je v České 

republice všeobecně poměrně vysoká a florbal7, jako mladý moderní rozvíjející se sport, 

v posledních letech zažívá u veřejnosti velký růst zájmu. 

Legislativní a politické faktory

Oblast  legislativy  je  v České  republice  již  dlouhou  dobu  velkým,  a  zdá  se 

neodstranitelným,  problémem.  Vymahatelnost  práva  je  na  poměry  vyspělého 

demokratického státu střední Evropy dost oslabená. To samozřejmě privátnímu sektoru 

nikterak  nepomáhá  k posilování  svých  pozic,  naopak  to  pro  firmy  znamená  riziko, 

s kterým bohužel musí počítat.

Dalším problémem České  republiky  je  její  daňový systém.  Je  velmi  složitý  a 

nepřehledný,  a  i  když  se  zákonodárci  snaží  přijmout  novely,  které  by  tento  proces 

6 Zdroj: Česká florbalová unie. (3)
7 Florbal je 4. - 5. nejpopulárnějším sportem v ČR.
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vybírání daní a nejrůznějších poplatků zjednodušily,  stále se zdá být tato snaha málo 

účinná.

V této  oblasti,  s ohledem na ekonomickou,  ale  i  politickou situaci  v zemi,  kdy 

v letošním roce začíná nové volební období členů Poslanecké sněmovny ČR, můžeme 

v blízké budoucnosti  předpokládat  realizaci  určitých  opatření,  které  by měly pomoci 

řešit stávající problémy vyvolané do značné míry světovou finanční krizí. Největší vliv 

změn na podnikatelskou činnost subjektů, které by mohly nastat, se nachází v oblasti 

novel daňových zákonů. Konkrétně se jedná především o daň z příjmů a daň z přidané 

hodnoty.  Nejde však jen o změnu  sazby daně,  ale  značný vliv  by měla  například  i 

změna uznávání nároku na odpočet DPH, regulace systému odepisování dlouhodobého 

majetku apod.

Další oblastí, jejíž změny by se dotkly i naší firmy je například výběr sociálního a 

zdravotního pojištění.  Nesmíme však zapomenout  ani na jiné, méně závažné změny, 

jako je  například  novela  Zákona č.  513/1991 Sb.  (Obchodní  zákoník),  jež  obsahuje 

právní úpravu ujednání o společnosti s ručením omezeným, kdy z minulosti  víme, že 

právě v této části zákona došlo k určitým změnám.

Ekonomické faktory

Považují se obecně za nejdůležitější faktory mající vliv na tržní prostředí a tím i na 

samotné firmy, protože odrážejí stav ekonomiky celé země. Ekonomickými faktory lze 

chápat  především  působení  tzv.  „magického  čtyřúhelníku“,  který  tvoří  4  základní 

makroekonomické  veličiny  –  hrubý  domácí  produkt  (HDP),  míra  inflace, 

nezaměstnanost a obchodní bilance, ale třeba i vývoj devizového kurzu tuzemské měny 

vůči zahraničním měnám apod.

Hrubý domácí produkt (HDP)

Trend vývoje HDP v současnosti není vůbec příznivý. Od roku 2006 má sestupnou 

tendenci a analytici dokonce odhadují pro rok 2009 meziroční pokles HDP přibližně o 

0,4 %. Predikce pro rok 2010 se pohybuje na úrovni růstu 1 - 1,5 %.8

8 Zdroj: Ministerstvo financí ČR (19)

29



Diplomová práce                                                                                                Řízení a ekonomika podniku
Podnikatelský záměr

Vývoj HDP v ČR [v %]
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Graf 3: Vývoj HDP v ČR [v %]9

Hrubý  domácí  produkt  je  měřítkem blahobytu  obyvatel.  Jeho  výše  a  trend  je 

ukazatelem  ekonomické  síly  a  úrovně  celé  země.  Z pozice  naší  firmy  se  na  tento 

ukazatel můžeme dívat ze dvou pohledů. Za prvé, což není příliš pozitivní, se snižuje 

úroveň obyvatel země a tím je zde nebezpečí ztráty zájmu zákazníků o naše produkty a 

důsledkem toho může dojít k poklesu celkového objemu prodeje. Na druhé straně ale 

konkurenční firmy mají také šanci prodat méně svého zboží, dosáhnout nižšího zisku a 

následně utlumit své obchodní aktivity nebo dokonce budou nuceni odejít z trhu, čímž 

by se pro nás naskytla šance zvýšit podíl na trhu a upevnit si své postavení. 

Inflace

Míra  inflace  je  jednou  ze  čtyř  základních  makroekonomických  veličin,  která 

ukazuje míru znehodnocení peněz. 

Z grafu  na  další  straně  můžeme  vidět,  že  se  nyní  inflace  pohybuje  na  velmi 

nízkých hodnotách. Hlavní příčinou tohoto stavu je fakt, že díky finanční krizi, která se 

ve velké míře projevila ve druhé polovině roku 2008 v USA a následně pronikla do 

celého světa, se ekonomika nejen České republiky stále nachází ve fázi hluboké recese 

(deprese).  Inflace  je  samozřejmě  ovlivňována  i  dalšími  faktory  jako  je  například 

nezaměstnanost,  HDP apod.,  ale  i  ty jsou zásadně ovlivněny celkovou ekonomickou 

9 Zdroj: Český statistický úřad. (4)
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situací.  Z toho  tedy  vyplývá,  že  nejen  hodnoty  inflace,  ale  všech  významných 

ekonomických ukazatelů byly a stále jsou ovlivněny hospodářskou krizí.

V současné době se ale již často objevují názory, že ekonomika dosáhla svého dna 

a nyní se ukazatelé začnou vyvíjet příznivým směrem. Odhady inflace renomovaných 

ekonomů se pro rok 2010 pohybují na úrovni kolem 2 %.10

Vývoj inflace v ČR [v %]
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Graf 4: Vývoj inflace v ČR [v %]11

Pro naši firmu má tedy tento velmi prudký pokles inflace za následek potenciálně 

nižší koupěschopnost obyvatel. Avšak na každou věc je možné nahlížet z více pohledů, 

a tak je tomu i  zde. Na druhé straně je pro nás pozitivní faktem to,  že zde existuje 

potenciální možnost omezit své náklady formou snížení mezd. Objektivně však musíme 

přiznat,  že vzhledem k počtu zaměstnanců v naší firmě je pro nás tento ekonomický 

ukazatel značně nepříznivý.

Nezaměstnanost

Jakkoliv  se  mohou  zdát  předchozí  uvedené  makroekonomické  ukazatele 

důležitými, nezaměstnanost má dle mého názoru pro „běžného“ občana mnohem větší 

význam, neboť jestliže nedobrovolně dlouhodobě zvyšuje hodnotu této veličiny, projeví 

se to bezpochyby na jeho psychickém i fyzickém stavu.

10 Zdroj: Ministerstvo financí ČR (19)
11 Zdroj: Český statistický úřad. (4)
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Vývoj nezaměstnanosti v ČR [v %]
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Graf 5: Vývoj nezaměstnanosti v ČR [v %]12

Z grafu  je  jednoznačně  vidět,  jak  celosvětová  finanční  a  hospodářská  krize 

ovlivnila  i  ekonomiku  České  republiky.  V druhé  polovině  roku  2008,  kdy  se  krize 

výrazněji projevila, míra nezaměstnanosti v ČR oscilovala okolo 5 %. Začátkem roku 

2009  se  však  již  hodnota  tohoto  ukazatele  prudce  zvýšila  téměř  k 7  % a  celý  rok 

neustále rostla – v prosinci 2009 překročila hranici 9 % a nyní dosahuje neuvěřitelných 

téměř 10 %, což představuje přibližně 570 000 nezaměstnaných osob. Tento problém se 

týká, byť jen nepřímo, drtivé většiny obyvatel České republiky a je proto třeba jej rychle 

a efektivně řešit.

Vysoká nezaměstnanost  je obecně ve společnosti  chápána jako velmi negativní 

jev.  Pro  naši  firmu  je  tomu  bezpochyby  také  tak,  neboť  se  samozřejmě  snižuje 

koupěschopnost obyvatelstva a to pro nás představuje hrozbu nižších tržeb a následně 

zisku. Nicméně lze se na nezaměstnanost podívat také z jiného úhlu pohledu. Pozitivní 

na  vysoké  nezaměstnanosti  by  pro  nás  mohl  být  fakt,  že  při  potenciálním  náboru 

pracovních sil bychom mohli mít širší výběr z uchazečů a následně bychom mohli snížit 

mzdové náklady, jelikož při vyšší nezaměstnanosti si můžeme dovolit poskytovat nižší 

mzdy, ale při počtu zaměstnanců v naší firmě, jak již bylo uvedeno výše, toto hledisko 

hraje nevýznamnou roli.

12 Zdroj: Český statistický úřad. (4)
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Obchodní bilance

Obchodní  bilance  neboli  saldo  zahraničního  obchodu  je  fiskální  ukazatel  a 

představuje  rozdíl  mezi  vývozem  a  dovozem  zboží  mezi  domácí  ekonomikou  a 

zahraničím.

Vývoj salda ZO / HDP v ČR [v %]
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Graf 6: Vývoj salda ZO / HDP v ČR [v %]13

Na grafu můžeme vidět,  že  Česká republika  vykazuje  z dlouhodobého hlediska 

rostoucí  trend exportu vůči  importu  v porovnání s výší  HDP. V posledních několika 

letech má dokonce aktivní saldo zahraničního obchodu, to znamená, že čeští obchodníci 

více zboží vyvážejí než dovážejí.

Míra vlivu salda zahraničního obchodu na naší firmu závisí  na postavení ČNB 

k tomuto  ukazateli.  Pokud  její  záměr  bude  zvyšovat  saldo  a  podporovat  tuzemské 

vývozce, není to pro nás příliš příznivé, neboť dojde k oslabení kurzu české koruny a 

všem dovozcům a následně i jejich odběratelům, tedy i nám, se zvýší náklady respektive 

sníží tržby.

Vývoj devizového kurzu

Pro firmy obchodující se zahraničím je vývoj devizového kurzu tuzemské měny 

velmi  důležitým  ovlivňujícím  faktorem.  A  i  přesto,  že  naše  firma  nebude  přímým 

dovozcem, je pro nás vývoj devizového kurzu poměrně důležitý,  neboť může značně 

zvýšit naše náklady. 

13 Zdroj: Český statistický úřad. (4)
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Našimi dodavateli budou firmy v České republice dovážející florbalové vybavení 

ze zahraničí,  konkrétně z Finska a Švédska, kde se tyto produkty vyrábějí.  V případě 

Švédského království, které není členem eurozóny (státy používající euro), je stále jako 

státem uznávané platidlo považována švédská koruna,  která z dlouhodobého pohledu 

vykazuje  velmi  nízkou  volatilitu  směnných  kurzů14.  Z tohoto  důvodu  pro  nás 

nepředstavuje  velké riziko případného vyššího  nárůstu nákladů,  i  když  do budoucna 

bychom neměli přehlížet ani možnost přijetí eura i ve Švédsku.

Od  našeho  dodavatele,  který  odebírá  zboží  z Finska,  hrozí  již  poměrně  větší 

nebezpečí,  protože  budou  svým  dodavatelům  platit  za  zboží  v eurech  a  jak  vidíme 

z následujícího grafu, vývoj devizového kurzu CZK / EUR je mnohem více náchylnější 

ke změnám kurzů než tomu bylo v předcházejícím případě,  a tak je zde větší  riziko 

zvýšení nákupních cen a tím pádem i zvýšení našich nákladů. Toto riziko však můžeme 

vhodným způsobem omezit  -  například  uzavřením smluv  s dodavateli  o  neměnných 

cenách na delší dobu apod.

Vývoj CZK / EUR [v Kč]
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Graf 7: Vývoj CZK / EUR [v Kč]15

Z grafu je patrné, že od roku 1999, kdy bylo euro zavedeno, česká koruna posiluje 

a nyní dosahuje hodnot okolo 26 CZK / 1 EUR.

14 V přepočtu na CZK v absolutních hodnotách se jedná o rozpětí cca 0,80 CZK/1 SEK za poslední 3 
roky.
15 Zdroj: Český statistický úřad. (4)
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Technologické faktory

Tento  sektor  je  důležitý  především  pro  výrobní  podniky.  Ty  jsou  závislé  na 

technologii  výroby  svých  produktů.  Aby  si  udržovaly  přehled  o  užívaných 

technologiích  na  trhu,  musí  neustále  sledovat  a  predikovat  trend  jejich  dalšího 

směřování.  Kromě již  zavedených  postupů výroby musí  rovněž věnovat  pozornost  i 

potenciálně  nově  vyvíjeným  technologiím  tak,  aby  v případě  uvedení  modernějšího 

způsobu výroby či jiné inovace na trh mohli včas a správným způsobem zareagovat.

Pro  naši  firmu  tento  sektor  není  příliš  významný,  protože  nejsme  výrobním 

podnikem,  ale  pohybujeme  se  v oblasti  zprostředkování  obchodu.  To  ovšem 

neznamená, že bychom tyto faktory nějak podceňovali  či opomíjeli.  Naopak musíme 

případné změny na trhu důkladně sledovat a případně jim přizpůsobit chod firmy.

4.3 ANALÝZA KONKURENCE - PORTEROVA ANALÝZA

Důležitou  částí  podnikatelského  záměru  je  také  analýza  konkurence.  Z analýzy 

trhu v České republice a jeho konkurenčního prostředí vyplývá skutečnost existence jen 

několika firem specializujících se na prodej námi nabízeného zboží. Je ale pravdou, že 

trh s florbalovými potřebami je velmi specifický a to má také samozřejmě vliv na jeho 

velikost. 

I přesto, že na trhu působí poměrně málo firem, může se, s ohledem na celkovou 

velikost trhu, na první pohled zdát, že trh je již přesycen a nově příchozí konkurence 

příliš  velké  šance  na  získání  dostatečného  podílu  na  trhu  nemá,  ale  při  detailnější 

analýze je patrné, že z hlediska geografického rozmístění konkurenčních subjektů zde 

určitý prostor existuje.

Když se podíváme na tento trh pečlivěji, zjistíme, že koncentrace firem je vysoká 

pouze ve třech největších městech České republiky, tj. v Praze, v Brně a v Ostravě, což 

evidentně  souvisí,  samozřejmě  mimo  mnohem  podstatnějších  vlivů,  i  s popularitou 

florbalu respektive výkonností klubů ze zmiňovaných měst. Na druhé straně zde však 

existuje mnoho míst,  kde konkurence není anebo je velmi slabá.  V Karlovarském, v 

Plzeňském  a  v  Pardubickém  kraji  v  současné  době  dosud  neexistuje  žádná 
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specializovaná  firma,  která  by  se  zabývala  prodejem  florbalových  potřeb  a 

v Královehradeckém, v Jihočeském kraji a na Vysočině je konkurence velmi nízká.

Naskýtá se zde tedy šance poměrně jednoduše získat velký podíl na lokálním trhu 

a následně rozšířit své působení i do dalších oblastí.

Rivalita firem

Trh  v oblasti  obchodu s florbalovými  potřebami  je  v České  republice  relativně 

novým oborem. Nejdéle působící firmou na trhu je CHARLIES & CO., s. r. o., která 

zde funguje od roku 1996 a je výhradním dovozcem značek Exel a Canadien. Na trhu 

maloobchodního prodeje florbalového zboží působí i další tři firmy, jež jsou výhradními 

dovozci, ale i přesto, že by se mohlo zdát, že tento trh zcela ovládnou, není tomu tak a 

tyto společnosti zaujímají na trhu jen průměrně velký podíl.

Postupem času, kdy florbal stále více získával na popularitě a v očích veřejnosti, a 

zejména mládeže, o něj byl projevován větší zájem se i trh začal adekvátně zvětšovat. 

Podnikatelé zde viděli dobrou příležitost pro zhodnocení svého majetku - konkurence se 

začala rozšiřovat.

Níže je uveden seznam subjektů obchodujících na českém trhu v oblasti obchodu 

s florbalovými potřebami.

• Angelika Kasalová (Florbal Sport)

• CHARLIES & CO., s. r. o.

• Jana Matulíková (Florbal Olomouc)

• Marek Šenkypl (Florbal.com)

• Martin Branč (Branč Sport)

• Martin Křibík (Florbal Shop)

• Michal Janeček (Kup Florbalku)

• Necy, s. r. .o.

• Spinflo, s. r. o.

• Šifra - ALF, s. r. o.

• Václav Kyncl (Rakoflorbal)
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Jak vyplývá z odhadu procentního podílu zastoupení jednotlivých konkurenčních 

firem na českém trhu, ani jednomu subjektu nenáleží výraznější část trhu a lze tedy říci, 

že co se týče získaného procentního podílu, je trh velmi vyrovnaný.

V  tabulce je uvedeno hodnocení jednotlivých firem v rámci jejich konkurenčních 

výhod a nevýhod. Každé firmě je přiřazeno číselné ohodnocení v rozmezí 1 - 5 bodů (1 

- nejlepší, 5 - nejhorší) v závislosti na jejich vybudované konkurenční výhodě na trhu.

Název subjektu
Bližší specifikace

Procentní 
zastoupení 

na trhu

Umístění 
prodejny

Cena
Hodnocení 
zákazníky

CELKEM

Sortiment
Zavedená 

značka
Finanční 

síla

Martin Branč
Branč Sport

11 %
2
1

2
2

1
11

3
Martin Křibík 
Florbal Shop

10 %
2
1

2
3

1
12

3

Spinflo, s. r. o. 9 %
1 1 4

12
3 2 1

Jana Matulíková
Florbal Olomouc

8 %
3 2 1

15
2 3 4

CHARLIES & CO., s. r. o. 8 %
1 1 4

12
4 1 1

Necy, s. r. .o. 8 %
5
1

2
5

2
18

3
Angelika Kasalová
Florbal Sport

7 %
5
2

2
4

3
19

3
Václav Kyncl
Rakoflorbal

7 %
4
4

2
5

2
21

4
Marek Šenkypl
Florbal.com

6 %
2
2

3
3

2
16

4

Šifra - ALF, s. r. o. 5 %
2
2

2
3

3
14

2
Michal Janeček
Kup Florbalku

3 %
4
5

3
4

3
24

5

Ostatní 18 %
-
-

-
-

-
-

-

CELKEM 100 % - - - -

Tab. 2: Odhad procentního podílu a hodnocení jednotlivých konkurenčních firem

Odhad tržního podílu jednotlivých subjektů pohybujících se na trhu s florbalovými 

potřebami byl  vypracován na základě informací o tržbách některých firem. Následně 

byly  tyto  údaje  zpracovány  v závislosti  na  provedené  kvantifikaci  trhu,  vyčísleny 

odhady prodaných kusů a poté stanoven příslušný odhad procentního zastoupení trhu 
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konkrétního subjektu. Podíly zastoupení zbývajících firem byly odhadnuty na základě 

znalostí prostředí a zkušeností autora a subjektivních informací získaných od dalších 

osob..

Při hodnocení je zohledněno celkem šest kritérií:

Umístění prodejny

Hodnotí  se  pozice  prodejního  místa  z několika  hledisek  například  dostupnost  místa, 

rozsáhlost  dopravní  infrastruktury,  lokalita  a  její  počet  obyvatel,  geografická  poloha 

v rámci České republiky apod.

Sortiment 

Zde  probíhá  hodnocení  na  základě  rozmanitosti  nabízeného  sortimentu.  Některé 

subjekty nabízejí  značně  omezený výběr  zákazníkům,  což  je  považováno za  velkou 

konkurenční nevýhodu. 

Cena 

V této  kategorii  dochází  ke  srovnání  cen  jednotlivých  konkurentů,  jsou  zde  také 

zohledněny případné slevy, které firmy nabízejí při odběru většího množství zboží.

Zavedená značka

Zde je zohledněna doba působení na trhu a známost zavedené značky mezi zákazníky. 

V posledních letech v důsledku neustále rostoucího zájmu o florbal vstoupilo na tento 

trh několik nových subjektů.

Hodnocení zákazníky

Zde je na základě zjištění informací od několika desítek zákazníků hodnoceno vnímání 

jednotlivých  subjektů  veřejností.  Je  zde  kladen  důraz  především na  ochotu  vyhovět 

přáním a specifickým požadavkům zákazníků.  Zohledněna je i míra spokojenosti při 

uplatnění práv z odpovědnosti za vady a celková spokojenost zákazníků.

Finanční síla

V této kategorii  je hodnocena finanční síla jednotlivých subjektů z hlediska případné 

výraznější změny na trhu a ohrožení finanční stability či současného postavení firmy. 
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Z tohoto  bodového  hodnocení  výhod  a  nevýhod  jednotlivých  firem  v rámci 

analýzy konkurence vyplývá, i přesto, že trh je velmi vyrovnaný, že největší podíl na 

trhu  zaujímá  Martin  Branč,  který  je  na  trhu již  od roku 2003.  Jeho konkurenčními 

výhodami je zejména umístění prodejny v centru Brna, výše cen a v neposlední řadě zde 

hraje roli  také známost  značky,  kdy si  svou propagaci  zajišťuje,  kromě jiného, také 

neustále se rozrůstajícím zájmem oddílů účastnit se amatérské florbalové ligy,  kterou 

před několika lety sám založil.

Jak již bylo uvedeno výše, na trhu maloobchodního prodeje se pohybují subjekty, 

jež jsou zároveň i dodavateli  svým konkurentům. Jakkoliv by se ovšem mohlo zdát, 

díky menšímu počtu mezičlánků k cestě od výrobce ke konečnému spotřebiteli a tím i 

navyšování ceny, že tyto firmy budou na trhu dominovat a zcela ho ovládnou, není tomu 

tak.

Cílem těchto firem není zničit  svou konkurenci,  i  když by to nepochybně bylo 

v jejich silách, ale maloobchodní prodej mají jen jako svou okrajovou podnikatelskou 

činnost  -  jejich  poslání  spočívá  v dovozu  a  následné  distribuci  značek  florbalového 

vybavení  právě  mezi  maloobchodní  prodejny ostatních  prodejců  a  to  nejen  v České 

republice.  Mimo  to  také  realizují  zprostředkovatelskou  činnost  reklamních  ploch  a 

organizují a pořádají sportovní soutěže.

Tyto firmy si uvědomují  svou vyjednávací  sílu vůči svým odběratelům, ale na 

druhé straně vědí, že větší tlak na maloobchodní prodejce, s cílem donutit je opustit trh, 

by se v konečném důsledku projevil v jejich neprospěch.

Tento trh není zvláštní jen druhem nabízeného zboží a velikostí, ale je založen na 

principu  výhradních  dovozců,  který  není  zrovna  nejběžnější.  Každá  společnost 

vyrábějící florbalové vybavení má uzavřenou smlouvu o výhradním prodeji (obchodní 

zákoník §§ 745 – 749) se subjektem, kterému prodává své produkty a ten zajišťuje 

distribuci v určené lokalitě, kdy touto smlouvou je stvrzeno, že toto právo má pouze tato 

společnost. Z rozdílu prodejních a nákupních cen tvoří zisk.

Důvodem,  proč  se  tito  dovozci  nesnaží  ovládnout  celý  maloobchodní  trh,  je 

hrozba výpovědi smlouvy o výhradním prodeji ze strany výrobce. Tímto by dovážející 

firmy ztratili  výhradní  postavení.  Navíc by jim s vertikální  integrací  většího rozsahu 

vznikly značné náklady a v neposlední řadě je zde i fakt, že výrobci mohou zvyšovat 

nákupní ceny a tím si přivlastňovat i potenciálně vzniklý „vyšší“ zisk. 
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Z výše  uvedeného  tedy  vyplývá,  že  výhradní  dovozci  jsou  velmi  závislí  na 

výrobcích, to znamená, že výrobci mají vůči těmto svým obchodním partnerům značnou 

vyjednávací sílu.

Vyjednávací síla dodavatelů

Aby firma dobře prosperovala, výběr dodavatelů je velmi důležitým krokem, který 

by se neměl podcenit. 

Naše  dodavatele  budou  tvořit  4  společnosti,  které  se  zabývají  dovozem 

florbalových  potřeb  do České  republiky  a  následnou  distribucí  k maloobchodním 

prodejcům.

SPINFLO, s. r. o.

Firma  vznikla  v roce  2000  a  za  svou  několikaletou  historii  si  vybudovala  na 

českém trhu významné postavení. Kromě dovozu zboží ze zahraničí se firma zabývá i 

zprostředkovatelskou  činností  reklamních  ploch  a  také  organizováním  a  pořádáním 

sportovních soutěží.

SPINFLO,  s.  r.  o.  je  výhradním  dovozcem  florbalového  vybavení  švédských 

značek  Unihoc  (Unihoc  International,  AB)  a  Zone  (Zone  Sweden,  AB)  do  České 

republiky.  Naše  firma  od  této  společnosti  bude  odebírat  veškeré  produkty  těchto 

výrobců, zařazené do námi nabízeného portfolia zboží. 

CHARLIES & CO., s. r. o.

Společnost byla založena roku 1996 jako obchodní firma specializovaná na dovoz 

a distribuci sportovní výstroje a výzbroje pro odvětví florbalu a hokeje.

Již  od svého vzniku  zastupuje na českém trhu značky Koho,  Jofa,  Canadien.a 

některé další. Od roku 2007 se stala zástupcem i další švédské florbalové značky Exel. 

Společnost se každoročně dynamicky rozvíjí především v oblasti florbalu, kde se 

prosazuje na nových trzích. V roce 2006 se CHARLIES & CO., s. r. o. stala oficiálním 

zástupcem  značek Canadien  a Precision i na  Slovensku  a  od  roku  2009  oficiálním 

distributorem značek Exel, Canadien, Precision a Prostick i v Maďarsku.

Tato  společnost  bude  naším  dodavatelem  florbalového  vybavení  značek  Exel, 

Canadien, Precision a Prostick.
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Salming ČR, s. r. o.

Tato firma v České republice působí teprve od roku 2008, kdy na trh vstoupila 

jako výhradní dovozce značky Salming (Salming Hockey, AB). Švédská firma Salming 

Hockey, AB se nerealizuje jen v oblasti florbalu, ale vyrábí produkty speciálně i pro 

lední hokej a házenou. Kromě toho ve svém portfoliu má i běžné sportovní vybavení 

jako jsou například batohy, boty, dresy, oblečení.a další. 

Salming  ČR,  s.  r.  o.  bude  naším  obchodním  partnerem  a  bude  nám  dodávat 

veškeré florbalové potřeby této švédské značky.

Šifra - ALF, s. r. o.

Ostravská firma Šifra - ALF, s. r. o. působí na českém trhu od roku 2001 a je 

výhradním dovozcem finské značky florbalového vybavení Fat Pipe (Fat Pipe, OY). Od 

této firmy budeme odebírat produkty zmiňované značky, které budou tvořit část našeho 

sortimentu zboží.

Výše  zmíněné  firmy  se  z velké  většiny  své  podnikatelské  činnosti  zabývají 

dovozem  florbalového  vybavení  ze  zahraničí,  ale  jako  okrajovou  aktivitu  mají  i 

maloobchodní prodej těchto produktů konečným spotřebitelům, což značí, jakkoliv to 

může vypadat paradoxně, že i tyto společnosti jsou v podstatě našimi konkurenty.

Naši dodavatelé mají vůči nám poměrně značnou vyjednávací sílu právě proto, že 

jsou výhradními dovozci florbalových potřeb a není tedy možné uzavřít odběratelsko-

dodavatelské  smlouvy  s nikým  jiným.  Na  druhé  straně  jejich  pozice  je  částečně 

oslabena tím, že těchto dovozců je na českém trhu více a nejedná se tedy o monopol, ale 

jde v podstatě o oligopol několika srovnatelných subjektů. Dalším omezujícím faktorem 

pro tyto firmy je skutečnost, že jsou „jen“ mezičlánkem mezi výrobcem a prodejcem 

respektive konečným spotřebitelem.

Tyto  firmy  nabízejí  svým  odběratelům  -  maloobchodním prodejnám dva  typy 

smluv. První formou je tzv. „běžná“ dodavatelsko-odběratelská smlouva, kdy se jedná o 

dodávání  požadovaného  sortimentu  bez  jakýchkoliv  poskytovaných  výhod  ze  strany 

dodavatele.  Druhou  formou  je  potom tzv.  „zvýhodněný“  kontrakt.  V tomto  případě 

dodavatel poskytuje odběrateli ve srovnání s předchozím typem ujednání určité výhody 

(například  nižší  cena,  propagace  maloobchodní  firmy  apod.).  Na  druhé  straně  mezi 

odběratelovy  povinnosti  patří  budování  značky  určeného  sortimentu,  odebírání 
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stanovených  limitů  zboží,  upřednostňování  těchto  výrobků  před  ostatními,  časová 

závaznost apod.

Je zcela zřejmé, že tento typ obchodního vztahu je vhodný pro subjekty, které mají 

na  trhu  nadprůměrné  postavení  a  dané  podmínky jsou  schopny plnit.  Pro  nás,  jako 

začínající firmu, je tato forma spolupráce neakceptovatelná.

Hrozba vstupu nových konkurentů

Na trhu s florbalovými potřebami existuje velmi málo specializovaných prodejen, 

proto  potenciální  novou konkurenci  láká  možnost  relativně  lehce  se  prosadit,  získat 

určitý podíl na trhu a dosahovat patřičného zisku. Jelikož bariéry vstupu nejsou nijak 

nepřekonatelné, vstup nových konkurentů lze reálně očekávat.

Vyjednávací síla zákazníků

Naše  firma  má  představu  orientovat  se  především  na  zákazníky  –  konečné 

spotřebitele (fyzické osoby), proto z tohoto pohledu je jejich síla poměrně malá, jelikož 

velké množství menších zákazníků a případná ztráta každého z nich nepředstavuje pro 

podnik takové riziko, jako by tomu bylo v případě ztráty významného velkoodběratele. 

Na druhé straně zákazníkova síla spočívá především v neexistenci potřebné míry 

diferenciace  sortimentu  mezi  jednotlivými  prodejci  na  trhu  a  v  relativně  malých 

nákladech přestupu ke konkurenci (switching costs). Spotřebitel má také určitou výhodu 

i v tom, že rozpětí cen jednotlivých prodejců není příliš velké.

Hrozba substitutů

V daném oboru substitut, který by pro naši firmu představoval výraznější hrozbu, 

neexistuje.  Je to způsobeno hlavně tím,  že florbal má určitá pravidla,  jež obsahují i 

předepsané vybavení hráčů, kam patří i florbalové hole a samozřejmě i další potřeby, a 

proto tyto produkty nelze reálně nahradit čímkoliv jiným.

Severští výrobci mají navíc výhodu, oproti novým potenciálním výrobcům, v tom, 

že Švédský národní testovací a výzkumný institut na základě požadavku Mezinárodní 

florbalové federace výrobky testuje a posléze je jim udělena certifikace, která opravňuje 

uživatele používat tyto produkty při zápasech pořádaných pod záští této federace. Tím 

pádem je i na národních úrovních tato certifikace vyžadována. V konečném důsledku to 

znamená, že florbalové hole bez této certifikace jsou prakticky neprodejné.

42



Diplomová práce                                                                                                Řízení a ekonomika podniku
Podnikatelský záměr

4.4 SWOT ANALÝZA

SWOT analýza rozděluje jednotlivá kritéria,  která ovlivňují chod a fungování 

firmy do čtyř základních skupin. Uvedeme zde výčet silných a slabých stránek firmy, 

příležitostí a hrozeb, které trh pro naší firmu představuje.

S – Silné stránky (strenghts):

- široký sortiment

- kvalita zboží

- na počátku menší firma, 

rychlejší reakce na změny trhu

- malá firma – možnost 

přeorientace na jiný sortiment / druh 

podnikání

- relativně menší finanční 

náročnost podnikatelské činnosti

- adekvátní finanční zdroje

- flexibilita nabízeného 

sortimentu

W – Slabé stránky (weaknesses):

- start firmy od nuly

- vysoká vyjednávací síla 

dodavatelů

- relativně mnoho operativních 

problémů při založení firmy

- slabá tržní image

- malý manévrovací prostor s 

cenou

- veřejnosti neznámá firma

- velmi specifické zboží s 

omezeným segmentem zákazníků

O – Příležitosti (opportunities):

- menší počet 

konkurenceschopných firem 

působících v oboru

internetový prodej

- příležitost získání velkého 

podílu na lokálním trhu

- potenciálně příznivý kurs 

české koruny vůči euru

- rostoucí zájem veřejnosti o 

florbal

- neexistence relevantních 

substitutů

- vyšší ceny na zahraničních 

trzích

T – Hrozby (threats):

- legislativní změny

- upadající zájem o produkty 

- nepříznivá reakce konkurence

- vstup nových firem na trh

- měnící se potřeby zákazníků

- nepříznivý demografický 

vývoj

- nárůst výše poplatků za 

poštovní služby

- nepříznivý vývoj kurzu

- zhoršující se ekonomická 

situace obyvatelstva

Obr. 3: Tabulka SWOT analýzy
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S – silné stránky

Mezi silné stránky naší firmy patří především široký sortiment a v neposlední řadě 

zde hraje roli i to, že při potenciálním neúspěchu je velmi snadné přeorientovat se na 

jiný obor podnikání. Dalšími silnými stránkami společnosti je relativně malá finanční 

náročnost podnikání a možnost financování projektu z vlastních zdrojů.

W – slabé stránky

Nejvýraznější slabou stránkou je značná vyjednávací síla dodavatelů. Mezi další 

slabé stránky firmy patří start firmy od nuly,  neznámé jméno společnosti,  ale neměli 

bychom opomenout ani relativně malý počet potenciálních zákazníků, kteří se na tomto 

trhu pohybují.

O – příležitosti

Hlavní příležitost pro firmu pramení ze situace na trhu, kde existuje relativně málo 

konkurenceschopných  firem  specializujících  se  na  náš  obor  podnikání.  Jako  další 

možnost  dosažení  úspěchu  v této  oblasti  se  může  jevit  i  to,  že  na  trhu  neexistuje 

srovnatelný výrobek - substitut, který by námi nabízený sortiment mohl nahradit.

T – hrozby

Pro  naši  firmu  existuje  na  trhu  několik  vážných  hrozeb.  Mezi  největší  patří 

možnost upadajícího zájmu o zboží jako důsledek celosvětové finanční krize. Dále je 

sem nutno zařadit potenciálně nepříznivý vývoj kurzu české koruny vůči euru, reakci 

konkurence  na  náš  vstup  na  trh  a  v  neposlední  řadě  zde  existuje  také  hrozba 

legislativních změn.

44



Diplomová práce                                                                                                Řízení a ekonomika podniku
Podnikatelský záměr

5 Návrh podnikatelského záměru

Na základě výsledků analýz a teoretických podkladů byla zpracována návrhová 

část podnikatelského záměru pro založení společnosti s ručením omezeným,  která se 

zabývá obchodem s florbalovými potřebami.

5.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

Charakteristika společnosti představuje uvedení základních údajů o společnosti

5.1.1 Základní údaje o společnosti

Jméno firmy: Florbalový-obchod, s. r. o.

Sídlo a provozovna společnosti Pardubice, ulice Hronovická

Datum vzniku společnosti: 1. 7. 2010

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

a prodej, zprostředkování obchodu

Internetové stránky: http://www.florbalovy-obchod.cz

E-mail: info@florbalovy-obchod.cz

Statutární orgán společnosti:

Jednatelé: Jméno Příjmení 
r. č. XXXXXX /XXXX

 

(vklad: 275 000,- Kč - hotovost)

Jméno Příjmení
r. č. XXXXXX /XXXX

 

(vklad: 275 000,- Kč - automobil a hotovost)

Výše základního kapitálu: 550 000,- Kč

Bankovní spojení: E-banka

Počet zaměstnanců: 1 osoba
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5.2 VZNIK A ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

Po  vzájemné  dohodě  bude  společnost  založena  jako  společnost  s ručením 

omezeným,  kdy po prostudování  všech požadavků a náležitostí  se tato  možnost  jeví 

jako nejlepší řešení především z hlediska formy ručení.

Společníky  ve  firmě  budou  dvě  fyzické  osoby.  Společníci  budou  podnikat  na 

základě společné dohody potvrzené společenskou smlouvou

Založení společnosti probíhá v několika krocích.

Získání živnostenského listu 

Živnost  musí  být  nahlášena na Živnostenském úřadě,  musí  být  také dodány všechny 

požadované  písemnosti  a  dokumenty.  Pokud  jsou  všechny  zákonem  stanovené 

požadavky  dodrženy,  musí  živnostenský  úřad  vydat  živnostenský  list  do  15  dnů 

nejpozději ode dne, kdy mu bylo ohlášení doručeno.

Registrace u správce daně

Společnost musí být registrována u  příslušného finančního úřadu.

Registrace sociálního a zdravotního pojištění

Společnost  je  povinna  se  registrovat  u  příslušné  pobočky  sociálního  a  zdravotního 

pojištění.  Zaměstnavatel  je  povinen  odvádět  sociální  a  zdravotní  odvody  za své 

zaměstnance.

Uzavření společenské smlouvy

Pokud společnost s ručením omezeným zakládá více než jedna osoba, jsou společníci 

nuceni  tak  učinit  na  základě  sjednání  a  uzavření  společenské  smlouvy.  V případě 

založení společnosti jedinou osobou se nazývá tento dokument zakládající listina.

Uzavření rámcových smluv s dodavateli

Společnost bude sortiment odebírat od 4 firem (SPINFLO, s. r. o., CHARLIES & CO., 

s. r. o., Salming ČR, s. r. o. a Šifra - ALF, s. r. o.), se kterými uzavře rámcové smlouvy. 
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Kromě  toho  společnost  uzavře  smlouvy  také  s ostatními  dodavateli  (například  pro 

zajištění servisu počítačového vybavení apod.).

Založení bankovního účtu a sjednání smluvního pojištění

Zřízení bankovního účtu u vybraného peněžního ústavu a sjednání smluvního pojištění 

je při začátku podnikání samozřejmostí. 

Společnost bude plátcem DPH a bude vést podvojné účetnictví. 

Provozovna firmy bude realizována formou  prodejny, kterou si společnost bude 

pronajímat dle smlouvy o nájmu. Kromě energií spotřebovaných při běžném provozu 

tak  tedy  bude  platit  i  nájemné.  Prodejna  bude  umístěna  v nájemních  prostorech  v 

Pardubicích.

Pořadové číslo Činnost Termín
1 Získání výpisů z rejstříku trestů všech společníků Květen 2010
2 Uzavření společenské smlouvy Květen 2010
3 Založení bankovního účtu a složení základního kapitálu Květen 2010
4 Podání žádosti o živnostenský list Květen 2010
5 Návrh na zápis do obchodního rejstříku Červen 2010
6 Uzavření rámcových smluv s dodavateli Červen 2010
7 Sjednání smluvního pojištění Červen 2010
8 Uzavření pracovních smluv Červen 2010
9 Zápis do obchodního rejstříku Červenec 2010
10 Zahájení činnosti Červenec 2010
11 Registrace u finančního úřadu Červenec 2010
12 Registrace u pobočky sociálního a zdravotního pojištění Červenec 2010

Tab. 3: Časový harmonogram zahájení činnosti firmy

V uvedené tabulce jsou definovány činnosti a jejich termíny potřebné k zahájení 

podnikání. K zahájení činnosti firmy dojde v červenci 2010.
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5.2.1 Cíl a dílčí cíle společnosti

Základním cílem tohoto podnikatelského záměru je založit firmu specializovanou 

na prodej florbalového vybavení, která bude moct konkurovat již existujícím firmám na 

tuzemském trhu a bude mít schopnost dalšího rozvoje pro upevnění svého postavení.

Tento  hlavní  cíl  se  samozřejmě  skládá  z několika  dílčích  cílů,  jakými  jsou 

především:

- vytvářet přiměřený zisk

- snažit se vždy vyhovět přáním zákazníků 

- převzít část zákazníků konkurence

- upevňovat si postavení na trhu

- rozšiřovat sortiment podle přání zákazníků

- vytvářet dobré jméno společnosti.

5.3 UMÍSTĚNÍ SPOLEČNOSTI

Umístění  prodejního  místa  je  pro  podnik  velmi  důležité.  Při  takovém  výběru 

musíme  uvážit  co  nejvíce  kritérií,  která  by  mohla  ovlivnit  vývoj  firmy  -  míru 

dostupnosti  zákazníkům,  výši  nájmu,  míru  konkurence,  geografickou  polohu  místa 

apod. Například velkoobchod upřednostní menší náklady za nájem, maloobchod zase 

dostupnost prodejny zákazníkům.

5.3.1 Hodnocení umístění

Při  výběru  lokality  umístění  prodejního místa  společnosti  jsme vybrali  několik 

kritérií, na základě kterých zjistíme celkovou výhodnost konkrétních míst, podle které 

potom určíme umístění prodejny.

 Jelikož se naše společnost bude zabývat  maloobchodním prodejem, je pro nás 

důležitá  dostupnost  prodejního místa  zákazníky.  Z tohoto důvodu jsme vybrali,  jako 

potenciální místa umístění naší prodejny,  tři největší města České republiky - Prahu, 
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Brno  a  Ostravu.  Druhým,  ještě  důležitějším  kritériem,  je  míra  konkurence 

v jednotlivých  regionech,  proto  jsme  do  hodnocení  zařadili  i  Pardubice,  České 

Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary,  Jihlavu a Hradec Králové, což jsou největší města 

v regionech,  kde  je  jen  velmi  slabá  konkurence  nebo  dosud  není  zřízena  žádná 

specializovaná prodejna s florbalovým vybavením.

Při hodnocení je zohledněno celkem pět kritérií:

- dostupnost (zákazníkům, dodavatelům)

- míra konkurence

- finanční aspekty (nájem, energie)

- geografická poloha

- znalost prostředí

Kritéria jsou hodnocena bodovou stupnicí 1 - 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší). Pro 

přesnější vyhodnocení je ke každému kritériu přiřazen koeficient v rozmezí 1 - 4 (1 - 

malá významnost, 4 - velká významnost), který určuje jeho významnost.

Dostupnost Konkurence
Finanční
 aspekty

Poloha
Znalost

 prostředí
Koeficient 3 4 2 1 1
Brno 3 9 2 8 2 4 5 5 5 5
Č. Budějovice 1 3 4 16 4 8 2 2 1 1
Hradec Králové 2 6 4 16 3 6 3 3 2 2
Jihlava 2 6 3 12 5 10 3 3 3 3
Karlovy Vary 1 3 5 20 3 6 1 1 1 1
Ostrava 4 12 1 4 3 6 2 2 3 3
Pardubice 2 6 5 20 4 8 4 4 3 3
Plzeň 1 3 5 20 3 6 1 1 1 1
Praha 5 15 1 4 1 2 5 5 4 4

Tab. 4: Hodnocení umístění prodejny společnosti
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Lokalita Celkové hodnocení
Brno 31

České Budějovice 30
Hradec Králové 33

Jihlava 34
Karlovy Vary 31

Ostrava 27
Pardubice 41

Plzeň 31
Praha 30

Tab. 5: Celkové hodnocení umístění prodejny společnosti

Na základě provedeného hodnocení jsme se rozhodli, že svoji prodejnu umístíme 

v Pardubicích,  neboť  z něho  vyplývá,  že  je  to  pro  naši  společnost  nejvýhodnější. 

Největší  vliv  na  toto  rozhodnutí  má  fakt,  že  v Pardubicích  není  v odvětví  prodeje 

florbalových potřeb žádná srovnatelná konkurence.

Pardubice jsou jedním z deseti největších měst České republiky. V současné době 

mají přibližně 90 000 obyvatel a jejich počet každým rokem pozvolně stoupá. V celém 

Pardubickém kraji žije více než 500 000 občanů. Toto město a jeho okolí má rozhodně 

potenciál na získání námi potřebného počtu zákazníků. V hodnocení umístění prodejny 

musíme zohlednit také to, že právě v tomto městě se hraje nejvyšší tuzemská florbalová 

soutěž (Fortuna extraliga) a navíc se dá, s ohledem na vývoj registrovaných hráčů v ČR 

a na neustále zvyšující se popularitu tohoto sportu, očekávat, že počet příznivců florbalu 

se bude dále zvětšovat. 

Jistou  nevýhodu  můžeme  spatřovat  v úspěších  pardubických  hokejistů,  které 

mohou  způsobit  odliv  určitého  počtu  potenciálních  či  již  registrovaných  florbalistů 

právě  na  úkor  hokeje.  Ale  paradoxně možná  právě  to  způsobí,  že  se  zvýší  hráčská 

základna  florbalu,  neboť  v dnešní  době  špatná  finanční  situace  neumožní  mnoha 

mladým talentům hokej začít hrát. Mezi lidmi se navíc často objevuje názor, že florbal 

je levnější variantou hokeje, i když je zcela zřejmé, že to není pravda. Jde totiž o zcela 

rozdílné sporty.
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5.4 MARKETINGOVÝ MIX

Marketingový  mix  je  nejdůležitější  částí  marketingového  plánu  a  představuje 

kombinaci základních prvků marketingu.

5.4.1 Produkt (Product)

Sortiment nabízený naší firmou se dá rozdělit do tří základních kategorií:

Florbalové hole

Prodej  florbalových holí  je v našem sortimentu nabízených 

produktů považován za stěžejní kategorii, odkud by měla plynout 

velká většina našich budoucích příjmů. 

Každá florbalová hůl se skládá z žerdě, která má nejčastěji 

kulatý  tvar,  avšak  můžeme  se  setkat  i  s oválným  půdorysem. 

Druhou složkou hole  je  čepel,  která  je  uzpůsobena  pro  hru  dle 

dispozic hráče, a to tvarováním na levou či pravou stranu. 

Obr. 4: Salming Original Zorro 03 (17)

Samostatné čepele

Druhou kategorii v našem portfoliu zboží budou zaujímat čepele, které se, narozdíl 

od žerdí florbalových holí, běžně prodávají i samostatně. Hlavním důvodem je fakt, že 

výrobcům se nevyplatí  distribuovat  žerdě jako samostatný  produkt,  protože  hodnota 

čepele  tvoří  cca  25-35  %  z celkové  ceny  hole,  tudíž  je 

výhodnější poskytovat hůl jako celek. 

Když zákazník potřebuje novou žerď, není pro něj tak 

finančně  zatěžující  koupit  celou  hůl  a  prodejce  v podstatě 

prodá i to, co zákazník nepotřebuje. Kdežto, když zákazník 

potřebuje pouze novou čepel, je pro něj značně nevýhodné si 

kupovat celou hůl.

Obr. 5: Unihoc EVO 3 HOOK čepel (17)
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Brankářské vybavení

Jako  třetí  základní  skupinu  sortimentu  jsme  stanovili 

brankářské  vybavení,  kam  patří  především  masky,  brankářské 

dresy a kalhoty.  Je evidentní,  že tyto produkty nebudou hlavním 

zdrojem  našich  příjmů,  avšak  je  zde  velký  rozdíl  mezi  výší 

potenciálních  tržeb  z tohoto  nabízeného  zboží  a  z ostatního 

příslušenství. A právě proto je vhodné tento sortiment vyčlenit tak, 

aby  byl  podnikatelský  plán  zejména  s ohledem  na  výši  zisku 

sestaven co nejrealističtěji.

Obr. 6: Brankářská maska Exel Metal Helmet (17)

Mezi ostatní námi nabízené produkty patří další příslušenství, které není zahrnuto 

do finančního plánu tohoto projektu,  neboť tržby z něj žádným výrazným způsobem 

neovlivní  finanční  hospodaření  podniku.  Jedná  se  o  zboží  doplňkové  buď  s cenami 

v řádu jednotek korun nebo s minimální poptávkou:

- chrániče,

- čelenky, čepice,

- kapitánské pásky,

- láhve,

- potítka,

- štulpny, ponožky,

- branky a sítě,

- míčky,

- omotávky,

- vaky, tašky

- a další.

Výše uvedené výrobky jsou důkladně testovány a zkoumány Švédským národním 

testovacím a výzkumným institutem (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut; angl. SP 

Technical  Research  Institute  of  Sweden)  a  poté  schváleny Mezinárodní  florbalovou 

federací (International Floorball Federation), která výrobkům uděluje certifikaci.
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5.4.2 Cena (Price)

Stanovení cen je pro každou firmu velmi důležitým faktorem budoucí potenciální 

prosperity.  Každý obor  podnikání  má  určité  výhody a  samozřejmě  i  nevýhody.  Trh 

s florbalovými  potřebami  má  kromě  svých  nesporných  výhod  i  značné  nevýhody. 

Největším negativem tohoto oboru je fakt, že distribuce zboží od zahraničních výrobců 

probíhá přes firmy, které mají výhradní právo dovážet florbalové produkty do tuzemska. 

Tato skutečnost se dále projevuje a ovlivňuje i další subjekty na trhu a to i přesto, že 

těchto dovozců je na českém trhu několik.

Výše popsaná situace a praktická nemožnost změnit dodavatele dává dovozcům 

značnou vyjednávací  sílu vůči svým odběratelům - specializovaným maloobchodním 

prodejnám a tedy i nám. Na druhou stranu, jak již bylo uvedeno, i přesto, že někteří 

dovozci  provedli  dopřednou  vertikální  integraci,  nezujímají  na  maloobchodním trhu 

velký podíl. Z tohoto jednání jednoznačně vyplývá, že i dovážející firmy si uvědomují 

svá rizika a omezení.

To ale nemění nic na tom, že vývoj cen florbalových produktů ovlivňují do značné 

míry  právě  tyto  subjekty,  respektive  samotní  výrobci  a  je  tedy  prakticky  nemožné 

založit firemní strategii na konkurenční výhodě nízkých prodejních cen a to i přesto, že 

na první pohled mají tito dovozci na maloobchodním trhu vyšší ceny než konkurence.

Při detailnějším pohledu na maloobchodní ceny svých dodavatelů ale zjistíme, že 

například  firma  SPINFLO,  s.  r.  o.  ve  svých  obchodních  podmínkách  má  uvedenu 

formulaci,  která  zajišťuje  svým  zákazníkům  nejnižší  cenu  na  trhu.  Toto  je  jeden 

z nástrojů, kterým firma účelově a navíc nenápadně a prakticky bez vynaložení dalších 

nákladů (náklady tvoří jen rozdíl  cen) pomocí zákazníků monitoruje trh a udržuje si 

přehled  o  cenách  poskytovaných  konkurenty.  Samozřejmě  i  toto  chování  přispívá 

k tomu, že na trhu s florbalovými potřebami se ceny konkurence příliš neliší a pohybují 

se v úzkém rozpětí.

Z této analýzy cen na trhu pro nás jednoznačně vyplývá, že není možné uplatňovat 

dlouhodobou  strategii  konkurenční  výhody  nízkých  prodejních  cen,  ale  je  možné 

nastavit ceny na úroveň srovnatelnou s konkurencí.
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5.4.3 Místo prodeje a distribuce (Place)

Distribuce  bude v podniku zajišťována  několika  způsoby.  Zákazníci  budou mít 

možnost  si  objednané  zboží  buď přímo  vyzvednout  v naší  prodejně nebo si  ho tam 

rovnou bez jakéhokoliv  objednávání  koupit.  Další  způsob distribuce  bude rozesílání 

zboží zákazníkům s využitím služeb České pošty. Požadované zboží si kupující budou 

moct převzít na dobírku nebo jim ho po zaplacení příslušné částky na náš účet pošleme.

5.4.4 Propagace (Promotion)

Pro začínající firmy je propagace velmi důležitá. Nový podnik potřebuje reklamu 

mnohem více než ten, který se na trhu realizuje již delší dobu a jeho jméno je veřejnosti 

dostatečně známé. Problémem ovšem je samozřejmě nedostatek finančních prostředků 

nově  vznikajících  firem  pro  rozsáhlou  úspěšnou  reklamní  kampaň,  která  by 

společnosti.zajistila dostatečnou propagaci.

Propagace naší firmy bude probíhat ve třech základních úrovních. První úrovní 

budou  vlastní  internetové  stránky,  které  se  budeme  snažit  dostat  do  podvědomí 

zákazníků vhodnou cílenou reklamou, jež bude představovat druhou úroveň propagace. 

Třetí úrovní potom bude samotná prodejna a osobní kontakt se zákazníky.

V tomto oboru je zřízení vlastních internetových stránek, respektive internetového 

obchodu téměř samozřejmostí, proto i naše firma tento druh propagace bude uplatňovat. 

Na  webových  stránkách  bude  veškeré  nabízené  zboží  detailně  popsáno  samozřejmě 

včetně jeho ceny a zákazníci si tak budou moct rychle a jednoduše požadované zboží 

objednat.

Pro  tento  specifický  obor  podnikání  je  důležité  zvolit  také  vhodný  způsob 

reklamy.  Po  provedeném  průzkumu  v oblasti  reklamních  služeb  se  nám  jako 

nejvhodnější forma propagace zdá tzv. PPC (Pay per click) reklama.

Mezi nesporné výhody PPC reklamy patří rychlá realizace (v řádu jednotek dnů) a 

vysoká  flexibilita  reagující  na  změny  trhu  (jednoduchá  přeorientace  na  jiný  obor 

podnikání  -  změna  klíčových  slov,  prakticky okamžité  ukončení).  Největší  výhodou 

PPC reklamy je však fakt, že klient neplatí peníze určitou paušální částkou za pouhé 

zobrazení odkazu na své internetové stránky, ale jen za samotné přístupy jednotlivých 

zákazníků na jeho webovou prezentaci firmy. Tato reklama je založena na skutečnosti, 
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že potenciální zákazník projeví o produkty zájem a sám si v internetovém vyhledávači 

vhodně zadaným slovem či slovním spojením požadovaný odkaz najde.  Z toho tedy 

vyplývá, že reklama není směřována na široký okruh lidí, ale je cílena jen na ty, kteří 

mají o florbalové vybavení skutečný zájem.

K realizaci  této  reklamy  jsme  si  vybrali  marketingovou  agenturu  Meos  (Meos 

Marketing Agency), jejíž nabídka je pro nás nejvýhodnější. Pomocí systému Sklik se 

naše reklama bude zobrazovat  na stránkách serveru seznam.cz,  kdy cena za klíčové 

slovo z první strany prohlížeče se v našem oboru pohybuje průměrně okolo 1,50 Kč, 

přičemž není  nijak  omezen  jejich  počet,  k tomuto  je  nutné  připočítat  ještě  1  Kč za 

agenturní služby. Z toho tedy vyplývá, že konečná cena za „proklik“ bude činit 2,50 Kč. 

Webové  vyhledávače  hrají  ve  světě  internetu  velmi  důležitou  roli.  Jejich 

oblíbenost a návštěvnost uživateli je jedním ze zásadních kritérií pro rozhodování firem 

na jaký server umístit svou reklamu. V České republice přibližně 80 % všech uživatelů 

využívá  vyhledávače  seznam.cz  a  google.com.  Proto  se  i  naše  společnost,  kromě 

reklamy  umístěné  na  www.seznam.cz,  rozhodla  propagovat  i  na  stránkách 

www.google.com  (systém  AdWords).  Tento  server  nabízí,  s nepatrnými  rozdíly, 

obdobné podmínky.

Při  nastaveném  měsíčním  limitu  ve  výši  3 000,-  Kč16 (1 500,-  Kč  seznam.cz, 

1 500,- Kč google.com) je průměrný denní náklad 100,- Kč, což znamená, že každý den 

umožňuje tato reklama navštívit naši internetovou stránku asi 40 zákazníkům. 

Posledním  druhem  propagace  bude  samotná  prodejna  a  osobní  kontakt  se 

zákazníky,  kterým  při  splnění  určitých  podmínek  (například  překročení  stanovené 

hodnoty  celkového  nákupu)  poskytneme  určitou  slevu či  jinou formu  spotřebitelské 

podpory prodeje.

16 Zdroj: Matěj Jačka - Meos - marketing agency (18)
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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5.4.5 Analýza zákazníků

Naše  firma  se  bude  specializovat  na  zákazníky  z okruhu  fyzických  osob  - 

konečných  spotřebitelů.  Předpokládáme,  že  našimi  zákazníky  budou  hlavně  muži, 

jelikož florbal má v České republice větší mužskou hráčskou základnu a věnuje se mu a 

zajímá se o něj mnohem více mužů než žen.

Ovšem i tak je nevýhodou tohoto odvětví, že na trhu se specifickým až luxusním 

zbožím,  jakým  florbalové  potřeby  bezpochyby  jsou,  existuje  jen  omezená  skupina 

zákazníků. Ve srovnání s jinými obory se jedná o trh velmi malý.

Jak již bylo  uvedeno ve SLEPT analýze  v sekci sociálních  faktorů,  je pro nás 

důležitý  demografický  vývoj  obyvatelstva.  Na první  pohled  se  může  zdát,  že  tento 

aspekt je nám příznivě nakloněn, neboť počet obyvatel v České republice roste, dokonce 

i počet mužů, kteří by narozdíl od žen měli mít o naše produkty nesrovnatelně vyšší 

zájem,  se  zvyšuje,  ale  když  si  uvědomíme,  která  skupina  obyvatel  by  měla  tvořit 

většinovou skupinu našich zákazníků, zjistíme, že by to měli být především muži ve 

věku od 15 do 34 let  a jak vyplývá  z údajů Českého statistického úřadu, počet této 

skupiny obyvatel se v posledních několika letech výrazně nemění. Tato skutečnost pro 

nás tedy není velmi příznivá. Na druhou stranu se ale nevyvíjí ani příliš negativně. 

Mnohem  důležitější  význam  pro  naši  firmu  hraje  ovšem  ukazatel  počtu 

registrovaných hráčů, kde je zcela zřejmý neustálý růst.  Navíc je zde fakt, že Česká 

republika je jednou ze čtyř nejúspěšnějších florbalových zemí na světě. Možná i proto 

popularita tohoto sportu v tuzemsku neustále roste a zajímá se o něj čím dál více lidí. 

Z toho  lze  bez  jakéhokoliv  entuziasmu  predikovat  zvětšování  trhu  i  v blízké 

budoucnosti.

Pokud bychom se měli  zmínit  o kvalitě  nabízených  produktů,  je zde zaručena 

jakost  v míře  požadované  Mezinárodní  florbalovou  federací,  která  nechává  veškerý 

sortiment  otestovat  a  ověřit  jeho  kvalitu  a  bezpečnost  u  Švédského  národního 

testovacího a výzkumného institutu a na základě toho potom uděluje každému výrobku 

certifikaci.  Tato certifikace je v podstatě podmínkou možnosti dalšího prodeje, neboť 

bez  tohoto  osvědčení  je  výrobek  zásadně  nepoužitelný,  protože  ho  nelze  využít  při 

akcích pořádaných pod záštitou této federace a ani na národních úrovních vyspělých 

florbalových  zemí.  Je  zcela  evidentní,  že  právě  tento  důvod  je  z pohledu  zájmu 

zákazníka o jednotlivé produkty při jeho potenciální volbě o koupi rozhodující.
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5.5 ORGANIZAČNÍ PLÁN

Organizační struktura firmy je velmi jednoduchá. Tvoří ji 2 jednatelé společnosti, 

kterým je podřízen jeden zaměstnanec.

Jednatelé se společně budou podílet na vedení firmy a zaměstnanec bude mít na 

starost vyřizování objednávek a řešení operativních problémů v rámci prodejní činnosti.

Základní kapitál bude mít hodnotu 550 000,- Kč a budou ho tvořit vklady obou 

společníků  (jednatelů)  ve  stejné  výši,  tzn.  každý  vloží  50  %  základního  kapitálu 

v hodnotě 275 000,- Kč (automobil 159 000,- a hotovost 116 000,- a 275 000,-).

Rozdělení  zisku  dle  společenské  smlouvy  bude  probíhat  podle  procentuálního 

podílu na základním kapitálu společnosti, tzn. rovným dílem.

5.6 ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK

Hlavní riziko plynoucí z podnikání je především hrozba dosahování menších než 

plánovaných tržeb, neboť i sebedokonalejší analýza a následná strategie nikdy nebudou 

odpovídat reálné situaci na trhu a následnému vývoji. Proto se musíme snažit toto riziko 

minimalizovat  tím,  že  budeme  svým  zákazníkům  poskytovat  co  nejkomplexnější 

sortiment zboží při srovnatelných cenách s konkurenčními firmami, kvalita nabízených 

produktů  je  samozřejmostí.  Také  je  nutné  neustále  sledovat  vývoj  trhu,  analyzovat 

potřeby a přání zákazníků a přizpůsobit tomu skladbu nabízeného zboží. 

Mezi čistá rizika patří  možnosti  závad na automobilu či  případná bezpečnostní 

rizika spojená s provozem prodejny (krádeže, riziko požáru či jiných nepředvídatelných 

okolností).  Tato  rizika  jsou  pokrývána  formou  pojištění,  kdy  automobil  je  pojištěn 

havarijně  a  pronajaté  prostory  budou  pojištěny  proti  krádeži,  požáru,  přírodním 

katastrofám apod.

Dalším  rizikem  spojeným  s nájemními  prostory  je  vypovězení  z nájemních 

prostor.  Toto  riziko  je  možné  snížit  kvalitní  nájemní  smlouvou,  která  by  měla  být 

dlouhodobá.  Ve  smlouvě  musí  existovat  dostatečná  lhůta  na  změnu  prostor  při 

vypovězení  smlouvy,  případně  jiné podmínky,  které  by zajišťovaly nepřetržitý  chod 

prodejny.

57



Diplomová práce                                                                                                Řízení a ekonomika podniku
Podnikatelský záměr

Další oblastí rizik je bezesporu otázka umění řídit firmu. Cílevědomý podnikatel, 

který  má  v plánu  založit  a  řídit  firmu  by  měl  mít  znalosti  v oblastech  účetnictví, 

legislativy, financí, plánování atd.

Z provedené SWOT analýzy pro nás existuje dalších několik rizik či hrozeb jako 

je například vstup nových firem na trh, měnící se potřeby zákazníků, nepříznivý vývoj 

devizového kurzu CZK vůči EUR a další. 

Mezi  nezanedbatelná  rizika  patří  také  hrozby  plynoucí  z činnosti  konkurence. 

Z Porterovy analýzy můžeme vyčíst, že konkurence na českém trhu není příliš početná a 

žádná z firem nezaujímá na trhu velký podíl ve srovnání s ostatními. Z toho vyplývá, že 

trh je velmi vyrovnaný a subjekty jsou si velmi konkurenceschopné, avšak jsou značně 

omezovány svými dodavateli. Z tohoto důvodu nemohou svou cenovou politiku, která 

je v potenciálním tvoření zisku velmi důležitá, příliš ovlivnit.

Právě  problém vysoké  závislosti  na dodavatelích  považuji  v tomto  projektu  za 

největší riziko, které vzhledem k jejich exkluzivnímu postavení na českém trhu nelze 

odstranit  ani  zásadním způsobem zmírnit.  Na první pohled zde existuje  určitá  šance 

získání zdrojů odjinud, při detailnější analýze však zjistíme, že tato možnost je v praxi 

neproveditelná a navíc je  značně nevýhodná.

Je zcela zřejmé, že Česká republika není jedinou zemí, kam výrobci své produkty 

vyvážejí. Proto se nabízí úvaha o odebírání zboží od zahraničních dodavatelů. Když ale 

srovnáme ceny například jen v sousedících státech,  odkud by z technického hlediska 

nebyl větší problém zboží kupovat, zjistíme, že ceny jsou tam v přepočtu v některých 

případech srovnatelné, ve většině však o málo vyšší než v ČR, a to bez ohledu na další 

vedlejší  náklady,  které  by  bylo  nutné  vynaložit.  Z důvodu  nesplnění  podmínky 

dosahování  rentability  se  pro  nás  tedy  tímto  stává  tato  možnost  neakceptovatelnou. 

Navíc by takový způsob obchodování  v praxi nemohl  být  uskutečněn,  protože by to 

znamenalo porušení smluv zahraničních dovozců vůči producentům, odebírání zboží od 

zahraničních maloobchodů (v případě příznivějších cen) by s největší pravděpodobností 

nebylo dost výnosné.
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Stát Název zboží Zahraniční cena
Přepočtená cena *

Cena v ČR

Polsko

Fat Pipe 10 BONE 2.8, 100 cm, MB, 
Round

139,00 PLN
903,50 CZK
660,00 CZK

Fat Pipe 10 DOGGY 3.3, 101 cm, 
SB, Round

135,00 PLN
877,50 CZK
860,00 CZK

Fat Pipe 09 ORC 24 RACING 2.4, 
101 cm, MB, Round

319,00 PLN
2 073,50 CZK
1 990,00 CZK

Slovensko

Exel 10 RAZOR 2.3, 101 cm, MB, 
Oval

150,00 EUR
(**4 518,90 SKK)

3 862,50 CZK
3 790,00 CZK

Exel 09 E 2.5, 101 cm, MB, Oval
140,00 EUR

(**4 217,64 SKK)
3 605,00 CZK
2 990,00 CZK

Exel 10 SCREAM 3.6, 95 cm, SB, 
Round

65,00 EUR
(**1 958,19 SKK)

1 673,75 CZK
1 490,00 CZK

Rakousko

Unihoc 10 PLAYER SQL 29 2.9, 96 
cm, MB, Round

89,99 EUR
2 317,24 CZK
1 690,00 CZK

Unihoc 10 EVO2 32 3.2, 80 cm, SB, 
Round

34,99 EUR
900,99 CZK
590,00 CZK

Unihoc 09 REACTOR 4000 2.9, 
92 cm, MB, Round

34,99 EUR
900,99 CZK
808,00 CZK

Německo

Exel 09 E 2.5, 101 cm, MB, Oval 119,00 EUR
3 064,25 CZK
2 990,00 CZK

Fat Pipe 09 ORC 24 RACING 2.4, 
101 cm, MB, Round

109,00 EUR
2 806,75 CZK
1 990,00 CZK

Unihoc 10 PLAYER SQL 29 2.9, 
96 cm, MB, Round

95,00 EUR
2 446,25 CZK
1 690,00 CZK

* Přepočteno v kurzu 25,75 CZK / 1 EUR, 6,50 CZK / 1 PLN.
** Přepočteno v kurzu 30,1260 SKK / 1 EUR (pevně stanovený konverzní kurz k 8. 7. 2008).
*** Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH daného státu.

Tab. 6: Srovnání prodejních cen florbalových holí v zemích sousedících s ČR
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5.7 FINANČNÍ PLÁN

V  této  části  jsou  stanoveny  odhady  nákladů  před  zahájením  činnosti  firmy, 

provozních nákladů a tržeb dosažených v prvních třech letech podnikání.

5.7.1 Firemní náklady před zahájením činnosti

Náklady na založení společnosti

Tyto  výdaje  se  týkají  zaplacení  stanovených  poplatků  spojených  se  vznikem 

společnosti.  Jedná  se  především  o  uhrazení  poplatků  za  výpis  z trestního  rejstříku 

společníků (50,- Kč za osobu), za notářský zápis společenské smlouvy, kam se podle 

ujednání  s notářem zapíšou potřebné  údaje  a smluvní  ujednání  (3  500,-  Kč),  získání 

živnostenského listu  (1 000,-  Kč),  kolek na návrh zápisu společnosti  do obchodního 

rejstříku  (5 000,-  Kč),  rezervní  finanční  prostředky  na  hrazení  dalších  správních 

poplatků  (8 000,-  Kč).  Celková  částka  nutná  k založení  společnosti  je  tedy  po 

zaokrouhlení 18 000 Kč.

Pronájem nebytových prostor

Celkové náklady na pronájem prodejny odhadujeme celkem na 9 000 Kč měsíčně. 

V ceně nájemného není zahrnuta energie, telekomunikační služby (telefonní poplatky, 

internet)  a  možné  další  výdaje.  Kromě  výdajů  za  nájem musíme  tedy  počítat  ještě 

s finančními prostředky vynaloženými na zmiňované služby, které budou činit asi 3 000 

Kč měsíčně.

Vybavení prodejny

Jelikož  prodejna  bude  pronajímána  nevybavená,  bude  nutné  zakoupit  základní 

vybavení, které tvoří 2 regálové systémy a 3 moduly závěsného systému, 10 železných 
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sítí  pro  umístění  vystavovaného  zboží,  několik  druhů  kancelářských  skříní,  stůl, 

kancelářské  křeslo,  4  židle,  počítač  a  tiskárna.  Do  počítače  bude  nutno  zakoupit 

software čítající  operační  systém Windows XP a také  kancelářský systém Windows 

Office XP. 

Dalším  vybavením  kanceláře  bude  telefonní  aparát  sloučený  s faxovým 

přístrojem.  Pro  bezproblémový  chod  prodejny  bude  zakoupen  také  mobilní  telefon, 

který bude předán k užívání zaměstnanci.

Kategorie Položka Počet
Cena bez 
DPH / ks

DPH / ks
Cena vč. 
DPH / ks

Zařízení pro 
vystavení zboží

regálový systém 2 3 385,00 Kč 677,00 Kč 4 062,00 Kč
závěsný systém 3 980,00 Kč 196,00 Kč 1 176,00 Kč
železná síť (velká oka) 5 340,00 Kč 68,00 Kč 408,00 Kč
železná síť (malá oka) 5 460,00 Kč 92,00 Kč 552,00 Kč

Kancelářský 
nábytek

kancelářský stůl 1 1 345,83 Kč 269,17 Kč 1 615,00 Kč
skříň nízká policová 1 1 108,33 Kč 221,67 Kč 1 330,00 Kč
skříň jednodveřová nízká 2 1 237,50 Kč 247,50 Kč 1 485,00 Kč
skříň policová s dveřmi 1 4 275,00 Kč 855,00 Kč 5 130,00 Kč
skříň nízká se šuplíky 1 3 991,67 Kč 798,33 Kč 4 790,00 Kč
kancelářské křeslo 1 1 000,00 Kč 200,00 Kč 1 200,00 Kč
čalouněná jednací židle 4 658,33 Kč 131,67 Kč 790,00 Kč

Výpočetní
technika

počítač 1 12 840,00 Kč 2 568,00 Kč 15 408,00 Kč
multifunkční zařízení 1 4 310,00 Kč 862,00 Kč 5 172,00 Kč

Ostatní vybavení telefon a fax 1 2 109,17 Kč 421,83 Kč 2 531,00 Kč
CELKEM* 49 798,32 Kč 9 959,68 Kč 59 758,00 Kč

* V součtu je zohledněn počet jednotlivých položek.

Tab. 7: Náklady na vybavení prodejny

Mezi náklady na další vybavení tedy započítáme již zmíněný software, mobilní 

telefon,  ale  také  poplatek  za  tvorbu  internetových  stránek  včetně  naprogramování 

internetového  obchodu.  Také  bude  nutné  započíst  do  ostatních  nákladů  poplatky 

související s právními službami při založení obchodní společnosti a nutnou rezervu na 

nepředpokládané výdaje.

Položka
Cena bez
DPH / ks

DPH / ks
Cena vč.
DPH / ks

software - Windows XP 3 319,17 Kč 663,83 Kč 3 983,00 Kč
software - Windows Office XP 4 607,50 Kč 921,50 Kč 5 529,00 Kč
mobilní telefon 3 324,17 Kč 664,83 Kč 3 989,00 Kč
zřízení internetových stránek 8 250,00 Kč 1 650,00 Kč 9 900,00 Kč
založení společnosti 18 000,00 Kč 3 600,00 Kč 21 600,00 Kč
rezerva 10 000,00 Kč 2 000,00 Kč 12 000,00 Kč

CELKEM 47 500,84 Kč 9 500,16 Kč 57 001,00 Kč

Tab. 8: Náklady na další vybavení
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Mzdové náklady

Mzdové  náklady  bude  představovat  mzda  jednoho  zaměstnance  firmy.  Tyto 

náklady budou činit celkem 241 200 Kč za rok. V této částce je započítána jak hrubá 

mzda, tak sociální a zdravotní pojištění, které platí zaměstnavatel (34 % z hrubé mzdy).

Jméno
Pracovní

pozice
Hrubá mzda 

(měsíční)

SP a ZP
(34 % 
z HM)

Mzdové 
náklady 
(měsíční)

Mzdové 
náklady
(roční)

Jméno Příjmení zaměstnanec 15 000,00 Kč 5 100,00 Kč 20 100,00 Kč 241 200,00 Kč
CELKEM 15 000,00 Kč 5 100,00 Kč 20 100,00 Kč 241 200,00 Kč

Tab. 9: Mzdové náklady

Ostatní výdaje na první rok provozu

Do  ostatních  výdajů  zahrnujeme  další  předpokládané  výdaje  související 

s provozem firmy.  Jsou  to  tedy  především  výdaje  na pronájem prostor  k podnikání, 

pojištění, provozní náklady spojené s chodem prodejny (poplatky za telefonní služby, za 

internet apod.) a další.

Položka Roční náklady Měsíční náklady
Hrubé mzdy 180 000,00 Kč 15 000,00 Kč
SP a ZP (34 % z HM) 61 200,00 Kč 5 100,00 Kč
Nájemné 108 000,00 Kč 9 000,00 Kč
Pojištění prostor 18 000,00 Kč 1 500,00 Kč
Povinné ručení 4 482,00 Kč 373,50 Kč
Silniční daň 3 000,00 Kč 250,00 Kč
Náklady na zaměstnance 9 000,00 Kč 750,00 Kč
Provozní náklady - mobilní telefon 6 000,00 Kč 500,00 Kč
Provozní náklady - telefon a 
internet

14 400,00 Kč 1 200,00 Kč

Provozní náklady - energie 21 600,00 Kč 1 800,00 Kč
Pohonné hmoty 12 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Náklady na obnovu 12 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Náklady na propagaci 36 000,00 Kč 3 000,00 Kč
Poplatek za internetové stránky 5 880,00 Kč 490,00 Kč
Ostatní náklady 24 000,00 Kč 2 000,00 Kč

CELKEM 515 562,00 Kč 42 963,50 Kč

Tab. 10: Ostatní náklady spojené s činností podniku v prvním roce
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Pojištění nájemních prostor proti  krádeži,  požáru a působení přírodních vlivů a 

přírodních katastrof bude sjednáno u pojišťovny Kooperativa.

Povinné ručení bude sjednáno u pojišťovny Allianz, neboť její nabídka je pro naši 

firmu nejvýhodnější.

Silniční daň bude placena ročně. Pro typ osobního automobilu  (Peugeot Partner) 

zařazeného do obchodního majetku firmy dle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve 

znění pozdějších předpisů je silniční daň stanovena ve výši 3000 Kč. 

Náklady na zaměstnance činí především příspěvek na stravu a také příspěvek na 

hrazení dalších nákladů spojených se zaměstnancem.

Náklady na  obnovu představují  sumu peněz  věnovanou  na  obnovu stávajícího 

vybavení firmy.

Ostatní náklady představují mimořádné nepředvídatelné výdaje.

Celkové výdaje

Celkové  výdaje  firmy  tedy  na  první  rok  činnosti  podniku  dosahují  částky 

612 861,16  Kč  a  budou  hrazeny  z vlastního  kapitálu  a  z předpokládaných  tržeb 

v prvním roce  působnosti firmy.  Počáteční  investice  v hodnotě  97 299,16  Kč budou 

hrazeny z vlastního kapitálu.

Kategorie výdajů Položka Náklady

Počáteční výdaje
Vybavení prodejny 49 798,32 Kč
Náklady na další vybavení 47 500,84 Kč

Provozní výdaje Náklady na první rok 515 562,00 Kč
CELKEM Celkové výdaje na první rok 612 861,16 Kč

Tab. 11: Celkové výdaje na první rok činnosti firmy

Odpisy

Daňové odpisy

V obchodním majetku máme automobil Peugeot Partner, který je nutné odepisovat 

dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je zařazen do druhé odpisové skupiny a 

bude se odepisovat 5 let formou degresivních (zrychlených) odpisů.
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Vstupní cena 159 000,00 Kč
Rok Výše odpisu Zůstatková cena
2010 31 800,00 Kč 127 200,00 Kč
2011 50 880,00 Kč 76 320,00 Kč
2012 38 160,00 Kč 38 160,00 Kč
2013 25 440,00 Kč 12 720,00 Kč
2014 12 720,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM 159 000,00 Kč ---

Tab. 12: Daňové odpisy automobilu

Účetní odpisy

Na základě vnitropodnikové směrnice je stanovena hranice 4 000 Kč, do níž je 

majetek účtován přímo do nákladů. 

Majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a zároveň převyšující hodnotu 4 000 

Kč je považován za drobný17 dlouhodobý hmotný, respektive nehmotný majetek. Jeho 

doba  odepisování  je  stanovena  na  36  měsíců  a  účetně  se  odepisuje  od  měsíce 

následujícího, v němž byl zařazen do obchodního majetku. Od měsíce následujícího po 

zařazení do obchodního majetku se odepisuje rovněž dlouhodobý hmotný majetek.

Dlouhodobý majetek Počet Vstupní cena / ks Roční odpis / ks Měsíční odpis / ks
skříň policová s dveřmi 1 4 275,00 Kč 1 428,00 Kč 119,00 Kč
počítač 1 12 840,00 Kč 4 284,00 Kč 357,00 Kč
multifunkční zařízení 1 4 310,00 Kč 1 440,00 Kč 120,00 Kč
software - Windows Office XP 1 4 607,50 Kč 1 536,00 Kč 128,00 Kč
zřizovací výdaje 1 18 000,00 Kč 6 000,00 Kč 500,00 Kč
automobil 1 159 000,00 Kč 31 800,00 Kč 2 650,00 Kč

CELKEM 6 203 032,50 Kč 46 488,00 Kč 3 874,00 Kč

Tab. 13: Účetní odpisy

5.7.2 Předběžný odhad tržeb na první rok

Předběžný odhad tržeb na první rok působení  firmy na trhu je rozdělen do tří 

variant, a to na varianty pesimistickou, optimistickou a realistickou.

Odhad budoucích příjmů je u všech variant proveden dle postupu v příloze č. 8, 

kde je uveden detailní výpočet pro realistickou variantu.

17 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a všechny skutečnosti s ním spojené jsou stanoveny podle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
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Pesimistická varianta na 1. rok

Ve zpracování pesimistické varianty je uvažován podíl na trhu pouhých 4,5 %, 

dosažený na konci prvního roku působení firmy na trhu. Toto zastoupení je ale velmi 

nepostačující, neboť je firma na konci roku ve ztrátě asi 78 000 Kč (viz. tabulka č. 15). 

Pokud by se pesimistická varianta naplnila, společnost by se dostala do velkých potíží a 

pravděpodobně by nemohla pokračovat v tomto oboru podnikání.

Druh sortimentu Prodáno ks
Nákup 
celkem

Prodej celkem Výnos celkem

Florbalové hole 369 430 550,62 Kč 607 315,04 Kč 176 764,42 Kč

Florbalové čepele 184 44 878,04 Kč 88 947,58 Kč 44 069,54 Kč

Brankářské vybavení 87 125 851,75 Kč 182 149,31 Kč 56 297,56 Kč

Procentní zastoupení 
trhu

4,5 % CELKEM 601 280,41 Kč 878 411,93 Kč 277 131,52 Kč

Tab. 14: Předpokládaný odhad tržeb - pesimistická varianta

Položka 1. rok
Počáteční investice 97 299,16 Kč
Provozní náklady 257 781,00 Kč
Náklady na nákup zboží 601 280,41 Kč
Náklady celkem 956 360,57 Kč
Tržby 878 411,93 Kč
Zisk (+) / Ztráta (-) - 77 948,64 Kč

Tab. 15: Odhad příjmů - pesimistická varianta

Optimistická varianta na 1. rok

Optimistická varianta počítá s 9,5 % zastoupením trhu dosaženého v prvním roce 

působení firmy na trhu. Tato varianta ale není příliš pravděpodobná, jelikož je velmi 

problematické obsadit hned v prvním roce působení firmy takto relativně vysoký podíl 

na trhu, kdy firma ještě není u veřejnosti dostatečně známá.
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Druh sortimentu Prodáno ks Nákup celkem Prodej celkem Výnos celkem

Florbalové hole 778 913 373,99 Kč 1 281 439,33 Kč 368 065,34 Kč

Florbalové čepele 389 97 732,45 Kč 192 895,36 Kč 95 162,91 Kč

Brankářské vybavení 182 270 101,95 Kč 389 382,62 Kč 119 280,67 Kč

Procentní zastoupení 
trhu

9,5 % CELKEM 1 281 208,39 Kč 1 863 717,31 Kč 582 508,92 Kč

Tab. 16: Předpokládaný odhad tržeb - optimistická varianta

Položka 1. rok
Počáteční investice 97 299,16 Kč
Provozní náklady 257 781,00 Kč
Náklady na nákup zboží 1 281 208,39 Kč
Náklady celkem 1 636 288,55 Kč
Tržby 1 863 717,31 Kč
Zisk (+) / Ztráta (-) 227 428,76 Kč

Tab. 17: Odhad příjmů - optimistická varianta

Realistická varianta na 1. rok

Druh sortimentu Prodáno ks
Nákup 
celkem

Prodej celkem Výnos celkem

Florbalové hole 573 714 119,34 Kč 1 001 617,83 Kč 287 498,49 Kč

Florbalové čepele 287 71 351,07 Kč 141 038,38 Kč 69 687,31 Kč

Brankářské vybavení 134 197 067,30 Kč 284 494,35 Kč 87 427,05 Kč

Procentní zastoupení 
trhu

7,0 % CELKEM 982 537,71 Kč 1 427 150,56 Kč 444 612,85 Kč

Tab. 18: Předpokládaný odhad tržeb - realistická varianta
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Realistická varianta počítá se 7 % zastoupením trhu. Tato varianta je ze všech tří 

nejpravděpodobnější, avšak odhadovaný dosažený hospodářský výsledek se nezdá být 

nijak ohromující.

Položka 1. rok
Počáteční investice 97 299,16 Kč
Provozní náklady 257 781,00 Kč
Náklady na nákup zboží 982 537,71 Kč
Náklady celkem 1 337 617,87 Kč
Tržby 1 427 150,56 Kč
Zisk (+) / Ztráta (-) 89 532,69 Kč

Tab. 19: Odhad příjmů - realistická varianta

5.7.3 BEP analýza

Bod  zvratu  je  určen  na  základě  fixních  nákladů,  variabilních  nákladů  a tržeb 

metodou grafického zpracování. Pro zjištění variabilních nákladů a tržeb pro 1 procento 

zastoupení  trhu  vycházím  z odhadů  pro  předpokládané  procentní  zastoupení  trhu 

v jednotlivých variantách pro první rok podnikání.

Variabilní  náklady na jednotku jsou tvořeny nákupní cenou jednotlivých druhů 

zboží.

Varianta
Zastoupení 

trhu
Variabilní 
náklady

Tržby Fixní náklady 

pesimistická* 4,5 % 1 202 560 Kč 1 756 824 Kč 612 861 Kč
realistická* 7,0 % 1 965 075 Kč 2 854 301 Kč 612 861 Kč

optimistická* 9,5 % 2 562 416 Kč 3 727 435 Kč 612 861 Kč
       * Částky jsou přepočteny na 12 měsíců

Tab. 20: Zastoupení trhu v jednotlivých variantách odhadu tržeb

Z těchto hodnot byly vypočítány průměrné variabilní náklady a průměrné tržby 

pro jednotlivá procenta zastoupení trhu:
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Zastoupení 
trhu

Variabilní 
náklady

Tržby

1% 272 563 Kč 396 841 Kč
2% 545 126 Kč 793 682 Kč
3% 817 689 Kč 1 190 523 Kč
4% 1 090 252 Kč 1 587 364 Kč
5% 1 362 815 Kč 1 984 205 Kč
6% 1 635 378 Kč 2 381 046 Kč
7% 1 907 941 Kč 2 777 887 Kč
8% 2 180 504 Kč 3 174 728 Kč
9% 2 453 067 Kč 3 571 569 Kč
10% 2 725 630 Kč 3 968 410 Kč

Tab. 21: Variabilní náklady a tržby pro jednotlivá procentní zastoupení trhu

Graf 8: BEP analýza grafickou metodou

Z grafu je patrné, že bod zvratu se nachází přibližně na hodnotě 5 % zastoupení 

trhu.

5.7.4 Předpokládaný odhad příjmů pro první rok

Tyto odhady příjmů jsou zpracovány již jen pro realistickou variantu v prvním 

roce podnikání a jsou rozepsány do jednotlivých měsíců.
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Druh sortimentu
Prodáno 

ks 
(celkem)

Prodáno ks 
(červenec)

Prodáno ks 
(září)

Prodáno ks 
(listopad)

Prodáno ks 
(srpen)

Prodáno ks 
(říjen)

Prodáno ks 
(prosinec)

Florbalové hole 573
32 76 137
52 107 169

Florbalové čepele 287
18 38 64
28 57 82

Brankářské vybavení 134
8 18 30
14 26 38

Tab. 22: Předpoklad objemu prodeje v prvním roce

Položka CELKEM
červenec září listopad

srpen říjen prosinec

Tržby 1 001 617,83 Kč
57 022,74 Kč 130 517,33 Kč 237 389,77 Kč
93 316,30 Kč 187 113,41 Kč 296 258,28 Kč

Počáteční investice* 62 916,22 Kč
62 916,22 Kč

Provozní náklady* 166 688,05 Kč
27 781,34 Kč 27 781,34 Kč 27 781,34 Kč
27 781,34 Kč 27 781,34 Kč 27 781,34 Kč

Náklady na nákup zboží 714 119,34 Kč
40 507,57 Kč 93 122,16 Kč 169 405,82 Kč
66 399,05 Kč 133 347,24 Kč 211 337,50 Kč

Celkové náklady 943 723,61 Kč
131 205,14 Kč 120 903,50 Kč 197 187,16 Kč
94 180,39 Kč 161 128,58 Kč 239 118,84 Kč

Zisk (+) / Ztráta (-)
Florbalové 

hole
57 894,22 Kč

- 74 182,40 Kč 9 613,83 Kč 40 202,61 Kč
- 864,09 Kč 25 984,83 Kč 57 139,44 Kč

Tržby 141 038,38 Kč
9 217,67 Kč 18 576,69 Kč 31 126,43 Kč

14 069,66 Kč 28 077,68 Kč 39 970,25 Kč

Počáteční investice* 15 250,38 Kč
15 250,30 Kč

Provozní náklady* 40 403,84 Kč
6 733,97 Kč 6 733,97 Kč 6 733,97 Kč
6 733,97 Kč 6 733,97 Kč 6 733,97 Kč

Náklady na nákup zboží 71 351,07 Kč
4 693,97 Kč 9 395,42 Kč 15 729,31 Kč
7 136,36 Kč 14 213,55 Kč 20 182,46 Kč

Celkové náklady 127 005,29 Kč
26 678,33 Kč 16 129,39 Kč 22 463,28 Kč

13 870,33 Kč 20 947,52 Kč 26 916,43 Kč

Zisk (+) / Ztráta (-)
Florbalové 

čepele
14 033,09 Kč

- 17 460,66 Kč 2 447,30 Kč 8 663,15 Kč
199,33 Kč 7 130,16 Kč 13 053,82 Kč

Tržby 284 494,35 Kč
18 310,10 Kč 38 448,45 Kč 61 989,99 Kč
29 906,30 Kč 54 923,61 Kč 80 915,90 Kč

Počáteční investice* 19 132,55 Kč
19 132,55 Kč

Provozní náklady* 50 689,12 Kč
8 448,19 Kč 8 448,19 Kč 8 448,19 Kč
8 448,19 Kč 8 448,19 Kč 8 448,19 Kč

Náklady na nákup zboží 197 067,30 Kč
12 839,50 Kč 26 673,96 Kč 42 786,66 Kč
20 680,86 Kč 38 043,51 Kč 56 042,81 Kč

Celkové náklady 266 888,97 Kč
40 420,24 Kč 35 122,15 Kč 51 234,85 Kč

29 129,05 Kč 46 491,70 Kč 64 491,00 Kč

Zisk (+) / Ztráta (-)
Brankářské 

vybavení
17 605,38 Kč

- 22 110,14 Kč 3 326,30 Kč 10 755,14 Kč
777,25 Kč 8 431,91 Kč 16 424,90 Kč

* Počáteční investice a provozní náklady jsou poměrově rozpočítány ke každému druhu zboží podle výše 
odhadovaného zisku z každého druhu.

Tab. 23: Předpokládané příjmy v prvním roce

69



Diplomová práce                                                                                                Řízení a ekonomika podniku
Podnikatelský záměr

Celkové příjmy za 1. rok

Položka CELKEM
ČERVENEC ZÁŘÍ LISTOPAD

SRPEN ŘÍJEN PROSINEC

Tržby 1 427 150,56 Kč
84 550,51 Kč 187 542,47 Kč 330 506,19 Kč

137 292,26 Kč 270 114,70 Kč 417 144,43 Kč

Počáteční investice 97 299,16 Kč
97 299,16 Kč

Provozní náklady 257 781,00 Kč
42 963,50 Kč 42 963,50 Kč 42 963,50 Kč
42 963,50 Kč 42 963,50 Kč 42 963,50 Kč

Náklady na nákup zboží 982 537,71 Kč
58 041,04 Kč 129 191,54 Kč 227 921,79 Kč
94 216,27 Kč 185 604,30 Kč 287 562,77 Kč

Celkové náklady 1 337 617,87 Kč
198 303,70 Kč 172 155,04 Kč 270 885,29 Kč
137 179,77 Kč 228 567,80 Kč 330 526,27 Kč

Zisk (+) / Ztráta (-) 89 532,69 Kč
- 113 753,19 Kč 15 387,43 Kč 59 620,90 Kč

112,49 Kč 41 546,90 Kč 86 618,16 Kč

Tab. 24: Předpokládané celkové příjmy v prvním roce

V prvním měsíci podnikání předpokládáme ztrátu cca 114 000 Kč. Tato ztráta je 

zapříčiněna  hlavně  počátečními  investicemi  a  výše  tržeb  ji  v tomto  období  nemůže 

smazat. Ztráta bude kryta z vlastních zdrojů.

Ve druhém měsíci předpokládáme mírně zvyšující se trend prodeje. Tržby by se 

měly pohybovat na úrovni celkových výdajů, to znamená, že výsledek hospodaření by 

se měl pohybovat kolem nuly.

Třetí měsíc přináší zisk cca 15 000 Kč, čtvrtý cca 42 000 Kč atd. Zisk se neustále 

zvyšuje - v prosinci by měl dosahovat cca 87 000 Kč.

5.7.5 Předpokládaný odhad příjmů pro 2. rok

V odhadu příjmů pro druhý rok vycházím z odhadu 8 % zastoupení trhu. Ve 

druhém roce by již firma neměla mít problémy a měla by bez větších problémů v závěru 

roku skončit v zisku.
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Druh sortimentu Prodáno ks Nákup celkem Prodej celkem Výnos celkem

Florbalové hole 1 310 1 469 642,10 Kč 2 064 422,50 Kč 594 780,40 Kč

Florbalové čepele 655 114 939,50 Kč 241 674,64 Kč 126 735,14 Kč

Brankářské vybavení 305 398 493,01 Kč 584 922,90 Kč 186 429,89 Kč

Procentní zastoupení 
trhu

8,0 % CELKEM 1 983 074,61 Kč 2 891 020,04 Kč 907 945,43 Kč

Tab. 25: Předpokládaný odhad příjmů pro 2. rok

Položka 2. rok
Provozní náklady 515 562,00 Kč
Náklady na nákup zboží 1 983 074,61 Kč
Náklady celkem 2 498 636,61 Kč
Tržby 2 891 020,04 Kč
Zisk (+) / Ztráta (-) 392 383,43 Kč

Tab. 26: Odhad příjmů pro 2. rok

5.7.6 Předpokládaný odhad příjmů pro 3. rok

V odhadu příjmů ve třetím roce podnikání firmy vycházím z předpokladu  9 % 

zastoupení na trhu.

Druh sortimentu Prodáno ks Nákup celkem Prodej celkem Výnos celkem

Florbalové hole 1 474 1 611 958,26 Kč 2 256 265,14 Kč 644 306,88 Kč

Florbalové čepele 737 138 233,54 Kč 287 061,90 Kč 148 828,36 Kč

Brankářské vybavení 344 511 519,20 Kč 737 223,60 Kč 225 704,40 Kč

Procentní zastoupení 
trhu

9,0 % CELKEM 2 261 711,00 Kč 3 280 550,64 Kč 1 018 839,64 Kč

Tab. 27: Předpokládaný odhad příjmů pro 3. rok
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Položka 3. rok
Provozní náklady 515 562,00 Kč
Náklady na nákup zboží 2 261 711,00 Kč
Náklady celkem  2 777 273,00 Kč
Tržby 3 280 550,64 Kč
Zisk (+) / Ztráta (-) 503 277,64 Kč

Tab. 28: Odhad příjmů pro 3. rok

5.7.7 Předpokládaný vývoj hospodaření

Pro  objektivní  zhodnocení  tohoto  projektu  jsem  vypracoval  přehled 

předpokládaného vývoje hospodaření.

Stav  majetku  na  počátku  zahájení  činnosti  uvádím  v počáteční  rozvaze.  Dále 

následuje  předpokládaný  vývoj  cash-flow,  zpracovaný  na  základě  tabulek 

v předcházející kapitole pro první rok po měsících, předpokládaný výkaz zisku a ztráty 

na první tři roky a konečná rozvaha pro první tři roky činnosti firmy.

Počáteční rozvaha
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Cash flow na jednotlivé měsíce prvního roku
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Výkaz zisku a ztráty na první 3 roky činnosti podniku

 Položka za období: 2010 2011 2012
1 Tržby za prodej zboží 1 427 150,56 2 891 020,04 3 280 550,64
2 Náklady vynaložené na prodané zboží 982 537,71 1 983 074,61 2 261 711,00
3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
4 Změna stavu vnitropodnikových zásob
5 Aktivace
6 Spotřeba materiálu, energie, služeb - z toho: 119 181,00 238 362,00 238 362,00
  - materiál
  - energie 10 800,00 21 600,00 21 600,00
  - nájemné 54 000,00 108 000,00 108 000,00
  - opravy a udržování 6 000,00 12 000,00 12 000,00
  - ostatní služby 48 381,00 96 762,00 96 762,00
7 Osobní náklady - z toho: 120 600,00 241 200,00 241 200,00
  - mzdové náklady 90 000,00 180 000,00 180 000,00
  - sociální zabezpečení 30 600,00 61 200,00 61 200,00
8 Daně a poplatky - z toho: 66 586,37 136 916,69 159 095,53
  - silniční daň 1 500,00 3 000,00 3 000,00
  - daň z nemovitostí
  - DPH 65 086,37 133 916,69 156 095,53
9 Účetní odpisy dl. hm. a dl. nehm. majetku 19 370,00 46 488,00 46 488,00
10 Ostatní provozní výnosy
11 Ostatní provozní náklady 16 500,00 33 000,00 33 000,00
I Provozní výnosy celkem 1 427 150,56 2 891 020,04 3 280 550,64
II Provozní náklady celkem 1 324 775,08 2 679 041,30 2 979 856,53
a) Provozní výsledek hospodaření 102 375,48 211 978,74 300 694,11
12 Finanční výnosy 0,00 0,00 0,00
13 Finanční náklady - z toho: 0,00 0,00 0,00
  - poplatky
  - placené úroky

b) Finanční výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00
14 Součet řádků a) + b) 102 375,48 211 978,74 300 694,11
15 Položky upravující základ daně z příjmu - 12 430,00 - 4 392,00 8 328,00
16 Základ daně z příjmu (nezaokrouhleno) 89 945,48 207 586,74 309 022,11
17 Splatná daň z příjmu za běžnou činnost 16 910,00 39 330,00 58 710,00
A Výsledek hosp. za běžnou činnost po zdanění 85 465,48 172 648,74 241 984,11
18 Mimořádné výnosy
19 Mimořádné náklady
20 Daň z příjmu z mimořádné činnosti splatná
B Mimořádný výsledek hospodaření
C Výsledek hospodaření za účetní období 85 465,48 172 648,74 241 984,11
 ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

21 Zákonný příděl do rezervního fondu 8 546,55 8 632,44 5 321,01
22 Příděly do ostatních fondů
23 Dividendy nebo podíly vlastníků 76 918,93 164 016,30 236 663,10
24 Čistý příjem vlastníků 65 380,00 139 413,00 201 163,00

Tab. 29: Výkaz zisku a ztráty na následující tři roky [v Kč]
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Konečná rozvaha na následující 3 roky činnosti podniku

 Aktiva k 31. 12. roku: Předvaha 2010 2011 2012
A POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZK  0,00 0,00 0,00 0,00
B STÁLÁ AKTIVA 203 032,50 183 662,50 156 544,50 156 544,50
1 Dlouhodobý nehmotný majetek - z toho:  22 607,50 22 607,50 22 607,50 22 607,50

 - software
  - drobný dlouhodobý nehmotný majetek 22 607,50 22 607,50 22 607,501 22 607,50
2 Dlouhodobý hmotný majetek - z toho: 180 425,00 180 425,00 180 425,00 180 425,00
  - pozemky  
  - budovy a stavby  
  - stroje a zař., dopr. prostředky, inventář 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00

- drobný dlouhodobý hmotný majetek 21 425,00 21 425,00 21 425,00 21 425,00
3 Oprávky k dlouhodobému majetku 0,00 - 19 370,00 - 46 488,00 - 46 488,00
4 Poskytnuté zálohy na DHM a DNM majetek  
5 Finanční investice - z toho:  
  - cenné papíry a vklady  
  - poskytnuté půjčky  
C OBĚŽNÁ AKTIVA 346 967,50 451 802,98 566 104,24 635 439,61
6 Zásoby - z toho: 43 266,66 43 266,66 43 266,66 43 266,66
  - materiál a nakoupené zboží 43 266,66 43 266,66 43 266,66 43 266,66
  - nedokončená výroba  
  - výrobky  
7 Dlouhodobé pohledávky - z toho:  
  - z obchodního styku - do lhůty splatnosti  
  - z obchodního styku - po lhůtě splatnosti  
8 Krátkodobé pohledávky - z toho: 17 459,84 0,00 0,00 0,00
  - z obchodního styku - do lhůty splatnosti  
  - z obchodního styku - po lhůtě splatnosti  

 - stát - daňové pohledávky 17 459,84 0,00 0,00 0,00
9 Finanční majetek - z toho: 286 241,00 408 536,32 522 837,58 592 172,95
  - bankovní účty 244 541,00 366 836,32 481 137,58 550 472,95
  - pokladna 41 700,00 41 700,00 41 700,00 41 700,00

D
OSTATNÍ AKTIVA - přechodné účty 
aktiv - z toho:

 0,00 0,00 0,00 0,00

  - náklady příštích období  
  - příjmy příštích období  
 AKTIVA CELKEM 550 000,00 635 465,48 722 648,74 791 984,11

Tab. 30: Konečná rozvaha - AKTIVA na následující 3 roky [v Kč]
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 PASIVA k 31. 12. roku: Předvaha 2010 2011 2012
E VLASTNÍ KAPITÁL  550 000,00 635 465,48 722 648,74 791 984,11
10 Základní kapitál 550 000,00 550 000,00 550 000,00 550 000,00
11 Kapitálové fondy     
12 Fondy ze zisku - z toho:  8 546,55 8 632,44 5 321,01
  - zákonný rezervní fond  8 546,55 8 632,44 5 321,01

13 Nerozdělený zisk minulých let     
14 Výsledek hospodaření běžného období  76 918,93 164 016,30 236 663,10
F CIZÍ ZDROJE  0,00 0,00 0,00 0,00
15 Rezervy     
16 Dlouhodobé závazky - z toho:  
  - přijaté zálohy     
  - vydané cenné papíry     

17 Krátkodobé závazky - z toho:     
  - z obchodního styku - do lhůty splatnosti     
  - z obchodního styku - po lhůtě splatnosti     

18 Bankovní úvěry a výpomoci - z toho:     
  - střednědobé a dlouhod. bankovní úvěry     
  - krátkodobé bankovní úvěry     
  - krátkodobé finanční výpomoci     

G
OSTATNÍ PASIVA - přechodné účty 
pasiv - z toho:

 0,00 0,00 0,00 0,00

  - výdaje příštích období     
  - výnosy příštích období     
 PASIVA CELKEM 550 000,00 635 465,48 722 648,74 791 984,11

Tab. 31: Konečná rozvaha - PASIVA na následující 3 roky [v Kč]

Podle výsledků rozvahy na následující tři roky bude společnost vykazovat zisk, a 

to v prvním roce činnosti  76 919 Kč, ve druhém roce 164 016 Kč a ve třetím roce

236 663 Kč.

5.7.8 Hodnocení efektivnosti vložených investic

Jelikož  do  firmy  nebude  vložen  cizí  kapitál,  hodnoty  rentability  vlastního  i 

celkového  kapitálu  by  si  měly  být  rovny.  V následujících  výpočtech  tedy  uvádím 

rentabilitu vlastního kapitálu a rentabilitu celkových aktiv. 
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Rentabilita vlastního kapitálu

Pro výpočet rentability vlastního kapitálu platí obecně vzorec:

       Výsledek hospodaření po zdanění
 ROE =        * 100 [%].
         Vlastní kapitál

Jelikož  by  ale  rentabilita  vlastního  kapitálu  měla  mít  přínos  především  pro 

vlastníky a určovat kolik haléřů výsledku hospodaření po zdanění připadá na 1 korunu 

investovanou  akcionáři  (společníky),  v  čitateli  zlomku  budu  uvažovat  čistou  část 

výsledku  hospodaření  připadající  společníkům (tzn.  bez  části,  která  je  odvedena  do 

rezervního fondu) a ve jmenovateli pouze vlastní kapitál ve výši investované společníky 

(tzn. bez rezervního fondu, ostatních fondů apod.).

Po dosazení pro první rok činnosti firmy tedy:

ROE2010 = ( 76 919 / 550 000 ) * 100

ROE2010 = 13,98 %

Ukazatel 2010 2011 2012
ROE [%] 13,98 29,82 43,03

Tab. 32: Rentabilita vlastního kapitálu [v %]

Rentabilita celkového kapitálu

Rentabilitu celkových aktiv stanovíme dle vztahu:

      Výsledek hospodaření po zdanění
 ROA =      * 100 [%]
          Celková aktiva

V čitateli  zlomku  uvažuji  tentokrát  s celkovým  čistým  výsledkem  hospodaření 

(tzn. i z části, která je povinně odvedena do rezervního fondu).

77



Diplomová práce                                                                                                Řízení a ekonomika podniku
Podnikatelský záměr

Po dosazení pro první rok činnosti firmy tedy:

ROA2008 = ( 85 465 / 635 465 ) * 100

ROA2008 = 13,45 %

Ukazatel 2010 2011 2012
ROA [%] 13,45 23,89 30,55

Tab. 33: Rentabilita celkového kapitálu [v %]

Rentabilita  vložených  investic  vypočtená  na  základě  údajů  získaných 

z provedeného propočtu  finančního  plánu k tomuto  projektu  vykazuje  v jednotlivých 

letech rostoucí trend, což je jistě pozitivní. Otázkou však je, jestli hodnoty uvedených 

ukazatelů jsou postačující pro samotné investory. Osobně si myslím, že s ohledem na 

rizika, která projekt přináší, by mohly být hodnoty především v prvním roce podnikání 

o něco větší, ale i tak nejsou špatné.

5.8 STRATEGICKÝ ZÁMĚR DO BUDOUCNA

V počátcích podnikání bude pro firmu nejdůležitější získat si dostatečné postavení 

na trhu tak, aby se vyhnula existenčním problémům, které by mohly reálně vzniknout 

kdyby si nezajistila odpovídající počet zákazníků.

Prosperita firmy do budoucna se samozřejmě odvíjí od neustálého snažení se plnit 

jednotlivé dílčí cíle, které jsme si stanovili. Jedná se především o upevňování své pozice 

na trhu, vytváření dobrého jména společnosti a samozřejmě také opakované vytváření 

přiměřeného  zisku,  které  vede  k posilování  tržní  hodnoty  firmy  a  tím  i 

bezproblémovému fungování.

V dalších letech,  kdy by již firma měla mít  vybudované své místo na trhu,  se 

podnik  bude  snažit  nejen  o  udržení  stávajících,  ale  samozřejmě  i  získání  nových 

zákazníků. Pokud by byla finanční situace firmy taková, že by bylo možné rozšířit svou 

působnost pomocí zřízení druhého prodejního místa, určitě bychom tak učinili.
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5.9 ZHODNOCENÍ NÁVRHU

Z výsledků této práce a v návaznosti na předložené výsledky je dle mého názoru 

projekt realizovatelný, za předpokladu, že společníky (dle realistické varianty) neodradí 

relativně  nízký zisk  v prvním roce  podnikání.  Když  si  ale  uvědomíme,  že  se  jedná 

reálně jen o šest měsíců působení na trhu, není výsledek hospodaření nejhorší. V dalších 

letech jsou již odhady optimističtější. Firma bude ale prosperovat jen pokud si zajistí 

dostatečný počet zákazníků. 

Za  největší  riziko  tohoto  projektu  považuji  velkou závislost  na  dodavatelích  a 

praktickou nemožnost jejich změny. Tato skutečnost zásadně ovlivňuje charakter celého 

trhu  a  je  evidentní,  že  konkurovat  ostatním společnostem výrazně  nižší  cenou není 

možné.  Na  druhou  stranu  to  ale  znamená,  že  ani  konkurence  nemůže  cenu  příliš 

ovlivňovat v náš neprospěch.

Když ale zhodnotíme všechny příležitosti a rizika, bez ohledu na současnou situaci 

světové  ekonomiky,  které  působení  na  trhu  představuje,  bylo  by  velmi  riskantní 

uvažovat  o  realizaci  tohoto  projektu  jako  o  hlavní  výdělečné  činnosti  potenciálního 

podnikatele. Reálně je možné tento projekt považovat za vhodný způsob vykonávání 

pouze  vedlejších  podnikatelských  aktivit.  To  ukazují  i  výsledky  zpracovaného 

finančního plánu a v mnoha případech i samotná praxe.

Základní  podmínkou  pro  úspěch  firmy  bude  tedy  získání  minimálně 

sedmiprocentního tržního podílu v prvním roce činnosti firmy, který zajistí minimální 

zisk a pomůže překlenout počáteční nejistotu, která je s každým startem firmy spojena. 

Pokud  se  podaří  dosáhnout  odhadovaných  hodnot  tržního  podílu  i  v dalších  letech, 

firma bude prosperovat a bude moci dále financovat svůj rozvoj.

Pokud tedy management firmy splní tyto základní předpoklady pro úspěch firmy a 

neodradí ho počáteční nejistota z odhadu počátku podnikání v prvním roce, podnik by 

se neměl dostat do finanční tísně a firma by si měla vybudovat dostatečné zázemí pro 

svou činnost na českém trhu.

79



Diplomová práce                                                                                                Řízení a ekonomika podniku
Podnikatelský záměr

6 Závěr

Na základě teoretických poznatků v této práci navrhuji formou podnikatelského 

záměru založení firmy,  která se bude zabývat prodejem florbalových potřeb. K tomu 

bylo potřeba provést nejrůznější analýzy jako je například analýza okolního prostředí 

firmy, SWOT analýza  či vytvořit finanční plán.

Jedná se o velmi malou firmu, jejíž výhodou je flexibilita. Tato výhoda se ovšem 

v boji proti konkurenci nedá příliš uplatnit, neboť našimi hlavními konkurenty budou 

rovněž menší subjekty. Na maloobchodním trhu se pohybují i větší společnosti, avšak 

z důvodu naší závislosti na nich není možné tuto výhodu využít.

Z analýzy zákazníků vyplývá, že se naše firma bude snažit získat zákazníky z řad 

fyzických osob - konečných spotřebitelů. Nepříznivým faktem je pro nás skutečnost, že 

ceny konkurence jsou velmi podobné, nedají se příliš ovlivnit  a zákazník tedy může 

lehce přejít ke konkurenci. Každá firma však nabízí jen určitou část sortimentu zboží 

poptávanou zákazníky a tím se toto riziko snižuje.

Za  výhodu  v konkurenčním  boji  lze  považovat  i  neexistenci  žádného 

specializovaného obchodu v celém Pardubickém kraji, kde by se právě naše prodejna 

měla nacházet a mohli bychom tak bez větších problémů ovládnout lokální trh. 

Analýza  dodavatelů,  jak  již  bylo  zmíněno  výše,  pro  celý  projekt  představuje 

největší  riziko.  Trh  s florbalovým  vybavením  se  celosvětově  realizuje  formou 

výhradního prodeje jednotlivých značek. Tato koncepce má samozřejmě své výhody i 

nevýhody. Jednou z velkých nevýhod pro maloobchodní firmy je praktická nemožnost 

změnit dodavatele a výrazným způsobem ovlivnit cenu. Naše firma bude odebírat zboží 

od čtyř společností (Spinflo, s. r. o., CHARLIES & CO., s. r. o., Salming ČR, s. r. o. a 

Šifra-ALF,  s.  r.  o.),  které  zastupují  firmy,  jež  zaujímají  na  světovém trhu  největší 

postavení. Z toho je patrné, že o výrobky značek Unihoc, Exel, Salming a Fat Pipe mají 

dlouhodobě zákazníci velký zájem.

Distribuce  bude  probíhat  přímým  kontaktem  se  zákazníky  v prodejně  a 

samozřejmě také pomocí webových stránek respektive elektronického obchodu.

Propagace bude probíhat ve třech základních úrovních. První úrovní budou vlastní 

webové stránky,  druhou úrovní  bude internetová  PPC reklama na nejvyužívanějších 
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vyhledávačích v ČR – Seznam.cz a Gogole.com. Poslední úroveň propagace bude tvořit 

samotná prodejna a osobní kontakt se zákazníky.

Z finanční analýzy vyplývá, že by podnikání mohlo být úspěšné a firma by mohla 

tvořit zisk. Podle odhadů by měla společnost na konci prvního roku dosáhnout čistý zisk 

asi 77 000 Kč, ve druhém roce by to mělo být již asi 164 000 Kč a ve třetím roce více 

než 236 000 Kč.

Podle odhadů  pro první tři roky podnikání by se firma měla bez větších problémů 

zařadit mezi již působící subjekty na trhu a získat si pro sebe určitý podíl trhu. Pokud se 

jí  to  opravdu povede,  má  dobré předpoklady pro to,  aby na  trhu prosperovala  i  do 

budoucna, rozšiřovala se a zvyšovala své zisky a tím i svou hodnotu.
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Příloha č. 1: Návrh společenské smlouvy firmy Florbalový – obchod, s. r. o. (12)

Společenská smlouva

 o založení 

společnosti s ručením omezeným 

p. Jméno Příjmení
r. č.: XXXXXXX/XXXX 
bytem XXX XX XXXXXX, XXXX XXX 

a

p. Jméno Příjmení
r. č.: XXXXXXX/XXXX 
bytem XXX XX XXXXXX, XXXX XXX 

uzavřeli podle § 105 a násl. obch. zák. v platném znění tuto

S M L O U V U: 

Článek 1 
Obchodní firma a sídlo 

1.1 Výše uvedení společníci se dohodli na společném provozování podnikatelské činnosti ve společnosti 
s ručením omezeným pod obchodním firmou (dále jen firma): 

Florbalový – obchod, s. r. o.

1.2 Sídlem společnosti jsou Pardubice, ul. XXX  XXX, PSČ XXX XX 

Článek 2 
Předmět podnikání 

2.1 Předmětem podnikání společnosti je: 

- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej;
- zprostředkování obchodu.

Článek 3 
Základní kapitál 

3.1 Základní kapitál společnosti při jejím založení činí 550.000,- Kč 
(slovy pětsetpadesáttisíckorunčeských). 
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Článek 4 
Vklady společníků 

4.1 Základní kapitál je tvořen těmito peněžitými vklady společníků: 
- peněžní vklad Jméno Příjmení       275.000,- Kč (slovy dvěstěsedmdesátpěttisíckorunčeských),
- peněžní vklad Jméno Příjmení       116.000,- Kč (slovy stošestnácttisíckorunčeských), 
- nepeněžní vklad Jméno Příjmení   159.000,- Kč (slovy stopadesátdevěttisíckorunčeských). 

Článek 5 
Splacení vkladu 

5.1 Společník je povinen zaplatit 100 % svého peněžitého vkladu při podpisu společenské smlouvy 
správci vkladu. Přistoupivší společník je povinen splatit 100 % svého vkladu přede dnem, kdy bude jeho 
přistoupení zapsáno v obchodním rejstříku. 

5.2 Správcem vkladu jmenují společníci Jméno Příjmení, r. č.: XXXXXX/XXXX, bytem XXX XX 
XXXX, XXXX XXX. 

5.3 Správce vkladu je povinen vydat písemné prohlášení o splacení vkladů jednotlivými společníky. 
Správce vkladu je povinen převést je na účet společnosti po jejím zápisu do obchodního rejstříku. 
Nevznikne-li společnost, je povinen vrátit vklady společníkům. 

5.4 Společník, který ve stanovených lhůtách nesplatil předepsanou hodnotu peněžitého vkladu, je 
povinen zaplatit společnosti úrok z prodlení ve výši dvacet procent z hodnoty nesplaceného vkladu. 

5.5 Je-li společník v prodlení se splacením vkladu, může mu být společností poskytnuta lhůta v délce tří 
měsíců ke splnění jeho povinnosti s pohrůžkou vyloučení ze společnosti. Společník, který nesplnil svoji 
platební povinnost ani v této poskytnuté tříměsíční lhůtě, může být valnou hromadou ze společnosti 
vyloučen. Obchodní podíl vyloučeného společníka může společnost, po předchozím souhlasu valné 
hromady, převést na jiného společníka nebo na osobu třetí. Nedojde-li takto k převodu obchodního 
podílu, rozhodne valná hromada do šesti měsíců ode dne, kdy k vyloučení společníka došlo, buď o 
snížení základního kapitálu o vklad vyloučeného společníka, nebo o tom, že ostatní společníci 
převezmou jeho vklad v poměru svých obchodních podílů, jinak může soud i bez návrhu společnost 
zrušit a nařídit její likvidaci. 

5.6 Společník ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu. 

5.7 Společník odpovídá za škodu, která společnosti prodlením se splacením vkladu vznikla, bez ohledu 
na své zavinění. 

5.8 Společník, který přináší nepeněžitý vklad, je povinen převést jej do majetku společnosti ke dni zápisu 
do obchodního rejstříku. 

5.9 Nepeněžité vklady budou oceňovány znalcem jmenovaným za tím účelem soudem. Dvěma znalci 
jmenovanými soudem, pokud nepeněžitý vklad překročí hodnotu deset milionů korun, nebo je-li jeho 
předmětem podnik či jeho část nebo know-how. 

Článek 6 
Práva a povinnosti společníků 

6.1 Společníci mají tato práva: 
- podílet se na rozhodování o záležitostech společnosti a kontrole činnosti jejích orgánů 
 na valné hromadě; 
- hlasovat v orgánech společnosti, volit a být volen do orgánů společnosti; 
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- požadovat od jednatele informace o záležitostech společnosti a nahlížet do dokladů společnosti; 
- na vyplacení podílu na zisku po schválení roční účetní závěrky ve výši určené valnou 
 hromadou a to v poměru výše svého obchodního podílu k hodnotě základního kapitálu 
 společnosti; 
- převést svůj vklad se souhlasem valné hromady na jinou osobu, při převodu vkladu na 
 některého ze společníků má právo na doplatek do výše svého obchodního podílu od 
 tohoto společníka; 
- na podíl z majetku, který lze rozdělit při ukončení likvidace společnosti odpovídající 
 poměru jeho vkladu ke vkladům ostatních společníků; 
- společník je oprávněn podat jménem společnosti žalobu o náhradu škody proti 
 jednateli odpovídajícímu společnosti za škodu, kterou jí způsobil, nebo o splacení 
 vkladu proti společníkovi, který je v prodlení se splacením vkladu, pokud tak již 
 neučinila společnost. 

6.2 Společníci mají tyto základní povinnosti: 
- dodržovat společenskou smlouvu, ostatní vnitřní normy společnosti a řídit se 
 rozhodnutími orgánů společnosti; 
- splatit vklad ve stanovených termínech; 
- aktivně se podílet na plnění úkolů společnosti a zdržet se každého jednání, které by 
 mohlo společnosti způsobit újmu. 

Článek 7 
Obchodní podíl 

7.1 Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a 
povinnosti. 

7.2 Výše obchodního podílu se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu 
společnosti. 

7.3 Každý společník může mít jen jeden obchodní podíl. Pokud společník vloží do společnosti další 
vklad, zvyšuje se jeho obchodní podíl v poměru odpovídajícímu výši dalšího vkladu. 

7.4 Rozdělení obchodního podílu je přípustné. 

7.5 Jeden obchodní podíl může náležet více osobám a práva z tohoto obchodního podílu vykonávají jeho 
spoluvlastníci prostřednictvím zvoleného zástupce. Vztahy mezi spoluvlastníky obchodního podílu se 
přiměřeně řídí ustanoveními občanského zákoníku o spoluvlastnictví. 

7.6 Společnost nesmí poskytovat zálohy, půjčky ani úvěry pro účely nabytí obchodního podílu 
společnosti ani úvěry nebo půjčky poskytnuté pro účely nebo jiné závazky související s nabýváním jejího 
obchodního podílu ani zajišťovat. 

Článek 8 
Zánik účasti ve společnosti 

8.1 Účast ve společnosti zaniká: 
- převodem obchodního podílu; 
- smrtí společníka; 
- vyloučením společníka; 
- vystoupením společníka; 
- zánikem společníka právnické osoby; 
- dohodou o ukončení účasti. 
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8.2 Změna osoby společníka se zapisuje do obchodního rejstříku a do seznamů společníků. Společnost je 
povinna zapsat změnu v osobě společníka do seznamu společníků, jakmile je jí tato změna prokázána. 

Článek 9 
Převod obchodního podílu 

9.1 Společník je povinen nabídnout svůj obchodní podíl, který hodlá převést na jiného, nejprve ostatním 
společníkům. Na jinou osobu může svůj obchodní podíl převést, jen když žádný společník neprojeví o 
jeho obchodní podíl zájem, a to do jednoho měsíce, kdy byla nabídka učiněna. Podmínkou převodu 
obchodního podílu na jinou osobu stojící mimo společnost je souhlas s tímto převodem vyslovený 
valnou hromadou. 

9.2 Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy jejích 
účastníků a nabyvatel v ní musí prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě. Převodce ručí za 
závazky, které přešly převodem obchodního podílu. Smlouva o převodu obchodního podílu musí být 
doručena společnosti. Účinky převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení 
účinné smlouvy o převodu. 

9.3 Společnost nemůže nabývat vlastních obchodních podílů. 

9.4 Hodnota převáděného podílu bude stanovena na základě výpočtu obchodního podílu podle účetní 
evidence nebo dohody účastníků smlouvy o převodu obchodního podílu. 

Článek 10 
Smrt společníka 

10.1 Smrtí společníka zaniká jeho účast ve společnosti. 

10.2 Obchodní podíl se dědí. Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, nelze-li 
na něm spravedlivě požadovat, aby byl společníkem, a to do tří měsíců ode dne, kdy nabylo právní moci 
rozhodnutí soudu o dědictví, jinak toto právo zaniká. Dědic, který se domáhá zrušení účasti ve 
společnosti, není povinen osobně se podílet na účasti ve společnosti. 

10.3 Nestane-li se dědic společníkem, má právo na vypořádací podíl. Společnost pak je povinna 
rozhodnout o podílu zemřelého společníka jako o uvolněném obchodním podílu. 

Článek 11 
Vyloučení společníka 

11.1 Společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, který porušuje závažným způsobem své 
povinnosti, ačkoliv k jejich plnění byl vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn. 

11.2 S podáním návrhu na vyloučení společníka u soudu musí souhlasit společníci, jejichž vklady 
představují minimálně 50 % základního kapitálu společnosti. 

11.3 V případě vyloučení společníka přebírají ostatní společníci jeho podíl v poměru svých podílů za 
úplatu nebo v poměru stanoveném dohodou společníků. Nedojde-li k tomu, je i možné, aby základní 
kapitál společnosti byl snížen o tento uvolněný podíl, pokud by tím základní kapitál neklesl pod 
200.000,- Kč (slovy dvěstětisíckorunčeských), jinak by musela být společnost zrušena s likvidací. 
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Článek 12 
Vystoupení společníka 

12.1 Společník nemůže jednostranně ze společnosti vystoupit. 

12.2 Společník může navrhnout, aby soud zrušil jeho účast ve společnosti, nelze-li na něm spravedlivě 
požadovat, aby ve společnosti setrval. 

12.3 O jeho obchodním podílu bude rozhodnuto po zrušení jeho účasti ve společnosti pravomocným 
rozhodnutím soudu analogicky jako při uvolnění obchodního podílu. 

12.4 Prohlášení konkursu na majetek společníka nebo pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí 
postižením podílu společníka ve společnosti nebo vydání exekučního příkazu k postižení podílu 
společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce má stejné účinky jako zrušení jeho 
účasti ve společnosti soudem. 

Článek 13 
Zánik společníka právnické osoby 

V případě zániku právnické osoby společníka přechází obchodní podíl a účast ve společnosti na jejího 
právního nástupce, pokud s tím vysloví valná hromada souhlas. Nemá-li právního nástupce nebo 
neprojeví-li s přechodem na právního nástupce valná hromada souhlas, pak se analogicky rozhodne jako 
při převodu obchodního podílu. 

Článek 14 
Dohoda o ukončení účasti 

14.1 Účast společníka ve společnosti může skončit i dohodou všech společníků učiněnou v písemné 
formě. O obchodním podílu společníka, který na základě dohody zrušil svou účast ve společnosti, 
rozhodne valná hromada jako o uvolněném obchodním podílu. 

Článek 15 
Vypořádání 

15.1 Společník, jehož účast ve společnosti soud zrušil, který byl ze společnosti vyloučen, nebo který se 
dohodl o ukončení účasti ve společnosti, dědicové zemřelého společníka, kteří se nestanou společníky, 
mají právo na vypořádací podíl. Ten, komu přísluší právo na vypořádací podíl, ručí za splacení dosud 
nesplaceného vkladu nabyvatelem obchodního podílu. 

15.2 Vypořádací podíl se vypočte poměrem splaceného vkladu společníka, jehož účast ve společnosti 
zanikla, ke splaceným vkladům všech společníků. 

Článek 16 
Hospodaření společnosti 

16.1 Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí: 
- zákonem stanovené odvody a daně; 
- příděly do rezervního fondu; 
- příděly do ostatních fondů, pokud valná hromada rozhodla o jejich tvoření; 
- vyplacení podílů společníkům. 
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16.2 Společnost vytváří rezervní fond ve výši 10 % z čistého ročního zisku, až do dosažení výše 10% 
základního kapitálu. O případném zvýšení rezervního fondu nad 10 % základního kapitálu je oprávněna 
rozhodnout valná hromada. 

16.3 Rezervní fond lze použít jen ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, která mají překonat 
nepříznivý průběh hospodaření společnosti. 

16.4 Rezervní fond je tvořen peněžními prostředky uloženými na účtu u banky nebo rychle 
zpeněžitelnými bezpečnými majetkovými hodnotami. 

16.5 Společníci mají nárok na podíl na čistém zisku společnosti v poměru odpovídajícím jejich 
obchodním podílům, a to až po provedeném přídělu do rezervního fondu. Každý společník může 
ponechat svůj podíl na zisku ve společnosti. Jeho právo tento podíl inkasovat kdykoliv později zůstává 
nedotčeno. 

16.6 K výplatě zisku nelze použít základního kapitálu a rezervního fondu, ani prostředků, které mají být 
použity k doplnění rezervního fondu. 

16.7 Po dobu trvání společnosti nemohou společníci požadovat vrácení vkladu, pokud nejde o případ 
plateb společníkům poskytnutým z důvodu snížení základního kapitálu. 

16.8 Společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem. Stát ani třetí osoba neručí za závazky 
společnosti. 

16.9 Společnost provádí roční účetní závěrku podle platných předpisů. 

Článek 17 
Orgány společnosti 

17.1 Orgány společnosti tvoří: 
- valná hromada; 
- jednatelé. 

Článek 18 
Valná hromada 

18.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a tvoří ji všichni společníci. 

18.2 Do působnosti valné hromady patří zejména: 
- schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem; 
- schvalování řádné, mimořádné a konsolidované, případně mezitímní, účetní závěrky, 
 rozdělení zisku a úhrady ztrát; 
- rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy; 
- rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého 
 vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce 
 na splacení vkladu; 
- jmenování, odvolání a odměňování jednatele; 
- vyloučení společníka; 
- jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s 
 likvidací; 
- rozhodování o převodu a nájmu podniku nebo jeho části nebo rozhodnutí o uzavření 
 takové smlouvy ovládanou osobou; 
- rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy; 
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- schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich 
změn; 

- schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele; 
- udělování prokury; 
- v případech uvedených v této společenské smlouvě a o dalších záležitostech, které si 
 vyhradí. 

18.3 Valná hromada se schází alespoň jednou ročně a to nejpozději šest měsíců od posledního dne 
účetního období. 

18.4 Valnou hromadu může svolat jednatel kdykoliv sám nebo na žádost společníka, jehož obchodní 
podíl je vyšší než 10 % základního kapitálu společnosti. Pokud jednatel nesvolá mimořádnou valnou 
hromadu do 1 měsíce od doručení žádosti společníka, je tento oprávněný mimořádnou valnou hromadu 
svolat sám. 

18.5 Valnou hromadu svolává jednatel 15 dnů před termínem jejího konání písemnou pozvánkou 
zaslanou doporučeně všem společníkům s uvedením programu jednání. 

18.6 Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomno alespoň 50 % hlasů společníků. Každý společník 
má jeden hlas na 1 000,- Kč vkladu. Není-li valná hromada schopná usnášení, musí být svolána nová 
valná hromada do dalších 15 dnů. 

18.7 Valná hromada se svolává zpravidla v sídle společnosti. Valná hromada zvolí svého předsedu a 
zapisovatele. Valnou hromadu do zvolení předsedy řídí jednatel. 

18.8 Každý společník může být na valné hromadě zastoupen zmocněncem, který předloží písemnou 
plnou moc s jeho ověřeným podpisem. Zmocněncem nesmí být jednatel. 

18.9 Hlasování na valné hromadě je veřejné, pokud společníci přítomni na valné hromadě nerozhodnou 
jinak. 

18.10 Valná hromada rozhoduje formou usnesení. O průběhu valné hromady se sepisuje zápis, který 
obdrží každý společník. Usnesení valné hromady se archivuje po celou dobu existence společnosti. 

18.11 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon 
nebo tato společenská smlouva vyšší počet hlasů. K rozhodnutím o: 

- schvalování stanov a jejich změn; 
- změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě jiných právních 
 skutečnosti; 
- zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti 

započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu je vždy 
zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků a o těchto věcech 
musí být vždy pořízen notářský zápis. Snižuje-li se základní kapitál tak, že se snižují vklady 
společníků nerovnoměrně, vyžaduje se souhlas všech společníků. 

18.12 Společník nemůže vykonávat hlasovací právo, pokud valná hromada rozhoduje o jeho 
nepeněžitém vkladu, o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na jeho vyloučení nebo pouze o jeho 
právech a povinnostech ve vztahu ke společnosti. 

18.13 Společník nemůže vykonávat hlasovací právo, rozhoduje-li valná hromada, pokud s ním má být 
uzavřena smlouva mimo běžný obchodní styk. 

18.14 Společník nemůže vykonávat hlasovací právo, je-li v prodlení se splacením vkladu nebo i v 
dalších případech, kdy tak stanoví zákon. 
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18.15 Neplatné jsou dohody, kterými se společník zavazuje dodržovat při hlasování pokyny společnosti 
nebo jednatele, nebo že bude vždy hlasovat pro návrhy předkládané jednatelem nebo že vždy uplatní 
hlasovací právo určitým způsobem. 

18.16 V nutných případech, které nestrpí odkladu, mohou společníci přijímat rozhodnutí per rollam. 
Taková rozhodnutí jsou platná jen tehdy, byla-li přijata jednomyslně všemi společníky a pokud k 
rozhodnutím je potřebný notářský zápis, nelze použít přijetí rozhodnutí per rollam. 

18.17 Každý společník nebo jednatel společnosti, jakož i likvidátor, správce konkursní podstaty může 
požádat soud do 3 měsíců, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s 
právními předpisy nebo touto společenskou smlouvou či jejími dodatky. 

Článek 19 
Jednatelé

19.1 Společnost má dva jednatele, kteří se zapisují do obchodního rejstříku. Valná hromada jmenuje 
jednatele z řad společníků nebo jiných fyzických osob a to na dobu pěti let. 

19.2 Jednatelem společnosti může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně 
způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná i ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž 
nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona. 

19.3 Společníci se dohodli, že jednateli společnosti pro první období budou pan Jméno Příjmení, r. č.: 
XXXXXX/XXX, bytem XXX XX XXXX, XXXX XXX a pan Jméno Příjmení, r. č.: XXXXXX/XXX, 
bytem XXX XX XXXX, XXXX XXX.

19.4 Jednatel je statutárním orgánem společnosti. 

19.5 Jednateli náleží obchodní vedení společnosti. Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané 
evidence a účetnictví, vést seznam společníků a informovat společníky o záležitostech společnosti. 
Odpovídá za provoz společnosti, za dodržování právních předpisů, za používání majetku společnosti k 
účelům, za kterými byla společnost založena. 

19.6 Jednatel se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními 
předpisy a touto společenskou smlouvou. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání jednatele vůči 
třetím osobám. 

19.7 Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o 
důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo společnosti způsobit škodu. 
Jednatel odpovídá společnosti za škodu, kterou by způsobil. 

19.8 Jednatel je povinen podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkursu 
na společnost, jestliže jsou k tomu splněny zákonné podmínky. 

19.9 Jestliže jednatel zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí 
valná hromada do tří měsíců jmenovat nového jednatele. 

Článek 20 
Zákaz konkurence 

20.1 Jednatel nesmí: 
- podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat 
 se společností do obchodních vztahů; 
- zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti; 
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- účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením, nebo jako 
ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání; 

- vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo jiného 
 orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. 

20.2 Společnost je oprávněna požadovat, aby osoba, která tento zákaz porušila, vydala prospěch z 
obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na společnost, 
čímž není dotčeno právo na náhradu škody. 

Článek 21 
Podepisování a zastupování za společnost 

21.1 Společnost zastupují jednatelé. 

21.2 Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí 
podpis jednatel. 

Článek 22 
Zvýšení základního kapitálu 

22.1 Zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. 

22.2 Zvýšení základního kapitálu novými peněžitými vklady je přípustné, jen když dosavadní peněžité 
vklady jsou zcela splaceny. To se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. 

22.3 Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými 
vklady, a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu. Závazek ke zvýšení vkladu jsou oprávněni převzít 
přednostně společníci, a to v poměru podle výše svých obchodních podílů. 

22.4 Nevyužijí-li společníci přednostního práva podle odst. 22.3 do jednoho měsíce, kdy se dověděli o 
zvýšení základního kapitálu nebo vzdají-li se svého přednostního práva, může převzít závazek kdokoliv 
se souhlasem valné hromady písemným prohlášením, ve kterém musí i prohlásit, že přistupuje ke 
společenské smlouvě. 

22.5 Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu musí určit 
- částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál; 
- lhůtu, do níž musí být závazky převzaty; 
- jde-li o nepeněžitý vklad, pak jeho předmět a částku, která se započítává na vklad 
 společníka na základě znaleckého posudku. 

22.6 Valná hromada je oprávněna rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů 
vykázaných v účetní závěrce, pokud nejsou podle zákona účelově vázány, čímž se zvýší hodnota vkladu 
každého společníka v poměru dosavadních hodnot jejich vkladů. 

22.7 Jednatel je povinen bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do 
obchodního rejstříku. 

Článek 23 
Snížení základního kapitálu 

23.1 Rozhodne-li valná hromada o snížení základního kapitálu, pak toto nesmí poklesnout pod 200.000,- 
Kč a výše vkladu jednoho společníka pod 20.000,- Kč. 
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23.2 Jednatel je povinen zveřejnit snížení základního kapitálu a jeho výši do patnácti dnů po rozhodnutí 
valné hromady dvakrát po sobě s časovým odstupem třiceti dnů v Obchodním věstníku. V oznámení se 
vyzvou věřitelé společnosti, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě devadesáti dnů po posledním 
oznámení. 

23.3 Společnost je povinna věřitelům, kteří včas přihlásí své pohledávky, poskytnout přiměřené zajištění 
jejich pohledávek nebo tyto pohledávky uspokojit. 

23.4 Jednatel je povinen podat návrh na zápis zvýšení či snížení základního kapitálu do obchodního 
rejstříku. 

Článek 24 
Zrušení a likvidace společnosti 

24.1 Společnost se zrušuje: 
- dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady; 
- dnem uvedeným v rozhodnutí soudu; 
- rozhodnutím valné hromady o fúzi, převodem jmění na společníka, rozdělením 
 společnosti nebo její přeměně v jinou právní formu společnosti; 
- prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 

24.2 Při zániku společnosti bez právního nástupce je nutno provést likvidaci. 

24.3 Vstup společnosti do likvidace a likvidátor se zapisují do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace 
se užívá firmy společnosti s dovětkem "v likvidaci". 

24.4 Zápisem likvidace a likvidátora do obchodního rejstříku přechází působnost statutárního orgánu na 
likvidátora. Likvidátor odpovídá za výkon své působnosti jako statutární orgán. Likvidátor činí jménem 
společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s 
ukončením nevyřízených obchodů. Odměnu likvidátora stanoví valná hromada. 

24.5 Likvidátor sestaví ke dni vstupu společnosti do likvidace likvidační účetní rozvahu a je povinen ji 
zaslat všem společníkům. 

24.6 Likvidátor je v průběhu doby likvidace povinen zejména: 
- soustředit peněžní prostředky u jednoho peněžního ústavu; 
- dokončit běžné záležitosti; 
- vypořádat daně, odvody a poplatky; 
- zpeněžit majetek společnosti nejhospodárnějším a nejrychlejším způsobem. 

24.7 Likvidátor sestaví účetní závěrku ke dni skončení likvidace a předloží ji společníkům ke schválení 
spolu se závěrečnou zprávou o průběhu likvidace. Skončí-li likvidace přebytkem, poukáže zůstatek 
jednotlivým společníkům v poměru hodnoty jejich splacených vkladů ke dni vstupu společnosti do 
likvidace. 

24.8 Do třiceti dnů po skončení likvidace podá likvidátor rejstříkovému soudu návrh na výmaz 
společnosti z obchodního rejstříku. 

Článek 25 
Změna společenské smlouvy 

25.1 Ke změně či dodatkům k této společenské smlouvy je třeba formy notářského zápisu. 
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Příloha č. 2: Základní ustanovení společnosti s ručením omezeným (2)

§ 105

(1) Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní 

kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, 

dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku (§ 106 odst. 2).

(2) Společnost  s  ručením  omezeným  může  být  založena  jednou 

osobou.  Společnost  s  ručením  omezeným  s  jediným  společníkem  nemůže  být 

jediným  zakladatelem  nebo  jediným  společníkem  jiné  společnosti  s  ručením 

omezeným.  Jedna  fyzická  osoba  může  být  jediným  společníkem  nejvýše  tří 

společností s ručením omezeným.

(3) Společnost může mít nejvíce padesát společníků.

§ 106

(1) Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým 

majetkem.

(2) Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do 

výše  souhrnu  nesplacených  částí  vkladů  všech  společníků  podle  stavu  zápisu  v 

obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení 

zaniká. Zaplacením kterémukoliv z věřitelů ručení nezaniká ani se nesnižuje jeho 

rozsah. Plnění za společnost poskytnuté z důvodu ručení se započítává na splacení 

vkladu  toho  společníka,  který  plnění  věřiteli  poskytl,  a  není-li  to možné,  může 

společník  požadovat  náhradu od společnosti.  Nemůže-li  dosáhnout  této  náhrady, 

může  požadovat  náhradu  od  společníka,  jehož  vklad  nebyl  splacen,  jinak  od 

každého ze společníků v rozsahu jeho účasti na základním kapitálu společnosti.

§ 107

Firma společnosti musí obsahovat označení "společnost s ručením omezeným", postačí 

však zkratka "spol. s r.o." nebo "s.r.o.".

§ 108

(1) Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200 000 Kč.
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(2) Nárok  společnosti  na  splacení  nesplacené  části  vkladu  společníka  a 

jakýkoli  nárok společníka  vůči  společnosti  s  výjimkou  nároku podle §  106 jsou 

vzájemně  nezapočitatelné,  ledaže  s  takovým  započtením  vysloví  souhlas  valná 

hromada při zvyšování základního kapitálu.

§ 109

(1) Výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč.

(2) Na  základním  kapitálu  společnosti  se  může  každý  společník  účastnit  pouze 

jedním  vkladem.  Výše  vkladu  může  být  pro  jednotlivé  společníky  stanovena 

rozdílně, musí však být dělitelná na celé tisíce. Celková výše vkladů musí souhlasit 

s výší základního kapitálu společnosti.

(3) Mají-li  být  poskytnuty  nepeněžité  vklady  na  splacení  vkladu,  musí  být 

ve společenské  smlouvě  nebo  v  písemném  prohlášení  o  zvýšení  vkladu  nebo 

v prohlášení o převzetí vkladu (§ 143 odst. 6) uveden předmět nepeněžitého vkladu 

a částka, kterou se započítává na vklad společníka. Ustanovení § 163a odst. 3 a 4 se 

použije přiměřeně.

§ 110

(1) Společenská smlouva musí obsahovat alespoň:

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 každého společníka 

včetně způsobu a lhůty splácení vkladu,

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

jednají jménem společnosti,

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

g) určení správce vkladu,

h) jiné údaje, které vyžaduje tento zákon.
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(2) Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní 

organizaci  společnosti  a  podrobněji  některé  záležitosti  obsažené  ve společenské 

smlouvě.

§ 111

(1) Před podáním návrhu na zápis  společnosti  do obchodního rejstříku  musí  být 

splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30 

%.  Celková  výše  splacených  peněžitých  vkladů  spolu  s  hodnotou  splacených 

nepeněžitých vkladů musí však činit alespoň 100 000 Kč.

(2) Je-li  společnost  založena  jedním  zakladatelem,  může  být  zapsána 

do obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní kapitál.

§ 112

(1) Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni jednatelé.
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Příloha č. 3: Sortiment nabízeného zboží – florbalové hole (17)
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Příloha č. 4: Sortiment nabízeného zboží – florbalové čepele (17)
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Příloha č. 5: Sortiment nabízeného zboží – brankářské vybavení (17)
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Příloha č. 6: Sortiment nabízeného zboží – příslušenství (17)
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Příloha č. 7: Země dovážející zboží značek Exel, Unihoc, Salming a Fat Pipe

         E X E L (5)         U N I H O C (22)

Australia Latvia Australia Japan
Austria The Netherlands Austria Latvia
Belgium Norway Belgium Malta
Canada Poland Canada The Netherlands
Czech Republic Russia China New Zealand
Denmark Singapore Czech Republic Norway
Estonia Slovakia Denmark Poland
Finland Slovenia Estonia Russia
Germany South Korea Finland Singapore
Hungary Switzerland France Slovakia
Iceland United Kingdom Germany Slovenia
Italy USA Hungary South Korea
Japan Iceland Spain

Ireland Switzerland
Israel United Kingdom
Italy USA

    S A L M I N G (21)        F A T    P I P E (6)

Australia Latvia Australia Malaysia
Austria Malaysia Austria The Netherlands
Belarus Norway Belgium Norway
Belgium Poland Czech Republic Poland
Canada Russia Estonia Singapore
Czech Republic Singapore France Slovakia
Denmark Slovakia Germany Spain
Finland Slovenia Hungary Sweden
France Spain Japan Switzerland
Germany Switzerland Luxembourg United Kingdom 

Hungary Ukraine  
Italy United Kingdom
Japan USA
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Příloha č. 8: Odhad příjmů pro realistickou variantu (podrobně)

Florbalové hole

Název

Nákupní 
cena / ks

Výnos / ks
Prodáno

ks

Nákup
celkem Výnos

celkemProdejní 
cena / ks

Prodej
celkem

Unihoc 
09 REACTOR 4000

457,48 Kč
215,83 Kč 53

24 246,44 Kč
11 438,99 Kč

673,31 Kč 35 685,43 Kč
Unihoc 
10 ACE Pistol 26

908,30 Kč
299,98 Kč 50

45 415,00 Kč
14 999,00 Kč

1 208,28 Kč 60 414,00 Kč
Unihoc 10 PLAYER 
SQL Bamboo 26

1 757,43 Kč
609,98 Kč 30

52 722,90 Kč
18 299,40 Kč

2 367,41 Kč 71 022,30 Kč
Unihoc 10 VOLCANO 
Bow 4,5° 26

1 749,10 Kč
742,47 Kč 25

43 727,50 Kč
18 561,75 Kč

2 491,57 Kč 62 289,25 Kč
Unihoc 
10 iRULE Z66

1 082,46 Kč
493,31 Kč 35

37 886,10 Kč
17 265,85 Kč

1 575,77 Kč 55 151,95 Kč
Exel
09 EDGE 3.0

924,13 Kč
317,49 Kč 45

41 585,85 Kč
14 287,05 Kč

1 241,62 Kč 55 872,90 Kč
Exel 
10 SCREAM Orange 2.7

1 415,78 Kč
475,81 Kč 40

56 631,20 Kč
19 032,40 Kč

1 891,59 Kč 75 663,60 Kč
Exel 
10 RAZOR 3.2

524,15 Kč
300,82 Kč 50

26 207,50 Kč
15 041,00 Kč

824,97 Kč 41 248,50 Kč
Exel 
10 DOUBLECURVE 2.7

2 082,42 Kč
992,46 Kč 10

20 824,20 Kč
9 924,60 Kč

3 074,88 Kč 30 748,80 Kč
Salming 
10 QUEST 01

1 915,76 Kč
908,29 Kč 15

28 736,40 Kč
13 624,35 Kč

2 824,05 Kč 42 360,75 Kč
Salming 10 PLATINUM 
Playmaker

1 957,42 Kč
949,96 Kč 10

19 574,20 Kč
9 499,60 Kč

2 907,38 Kč 29 073,80 Kč
Salming 
10 CYPHER Z 01

1 665,77 Kč
566,64 Kč 35

58 301,95 Kč
19 832,40 Kč

2 232,41 Kč 78 134,35 Kč
Salming 
09 ORIGINAL 01

1 207,45 Kč
449,98 Kč 45

54 335,25 Kč
20 249,10 Kč

1 657,43 Kč 74 584,35 Kč
Salming 
10 PLATINUM Zorro

1 707,43 Kč
758,30 Kč 20

34 148,60 Kč
15 166,00 Kč

2 465,73 Kč 49 314,60 Kč
Fat Pipe 
10 WIZ BOW 28

1 815,76 Kč
720,81 Kč 25

45 394,00 Kč
18 020,25 Kč

2 536,57 Kč 63 414,25 Kč
Fat Pipe 
10 S BOW 28

1 874,09 Kč
829,97 Kč 15

28 111,35 Kč
12 449,55 Kč

2 704,06 Kč 40 560,90 Kč
Fat Pipe 
09 HOLE 27 Freeride

1 632,43 Kč
692,48 Kč 30

48 972,90 Kč
20 774,40 Kč

2 324,91 Kč 69 747,30 Kč
Fat Pipe 
09 ORC 24 Racing

1 182,45 Kč
475,82 Kč 40

47 298,00 Kč
19 032,80 Kč

1 658,27 Kč 66 330,80 Kč

Procentní zastoupení trhu 7,0 % CELKEM 573
714 119,34 Kč

287 498,49 Kč
1 001 617,83 Kč

Všechny částky jsou uvedeny bez DPH.

19



Diplomová práce                                                                                                Řízení a ekonomika podniku
Podnikatelský záměr

Florbalové čepele

Název
(počet balíčků v boxu)

Nákupní 
cena / ks

Výnos / ks
Prodáno

ks

Nákup 
celkem Výnos

celkemProdejní 
cena / ks

Prodej 
celkem

Unihoc iRULE
282,49 Kč

264,15 Kč 15
4 237,35 Kč

3 962,25 Kč
546,64 Kč 8 199,60 Kč

Unihoc ACE
240,82 Kč

226,66 Kč 20
4 816,40 Kč

4 533,20 Kč
467,48 Kč 9 349,60 Kč

Unihoc EVO2
141,66 Kč

183,33 Kč 22
3 116,52 Kč

4 033,26 Kč
324,99 Kč 7 149,78 Kč

Unihoc EVO3
265,82 Kč

248,86 Kč 20
5 316,40 Kč

4 977,20 Kč
514,68 Kč 10 293,60 Kč

Unihoc RAD
240,82 Kč

226,66 Kč 20
4 816,40 Kč

4 533,20 Kč
467,48 Kč 9 349,60 Kč

Exel X-CAT
124,16 Kč

159,16 Kč 25
3 104,00 Kč

3 979,00 Kč
283,32 Kč 7 083,00 Kč

Exel 5STAR
289,16 Kč

285,82 Kč 10
2 891,60 Kč

2 858,20 Kč
574,98 Kč 5 749,80 Kč

Exel CHILLI
349,15 Kč

309,16 Kč 10
3 491,50 Kč

3 091,60 Kč
658,31 Kč 6 583,10 Kč

Exel MEGALOMANIAC
274,16 Kč

267,48 Kč 15
4 112,40 Kč

4 012,20 Kč
541,64 Kč 8 124,60 Kč

Salming SNIPER
299,15 Kč

266,66 Kč 15
4 487,25 Kč

3 999,90 Kč
565,81 Kč 8 487,15 Kč

Salming 
CYPHER Playmaker

257,49 Kč
263,32 Kč 15

3 862,35 Kč
3 949,80 Kč

520,81 Kč 7 812,15 Kč

Salming CYPHER Zorro
257,49 Kč

263,32 Kč 15
3 862,35 Kč

3 949,80 Kč
520,81 Kč 7 812,15 Kč

Salming QUEST
299,15 Kč

266,66 Kč 15
4 487,25 Kč

3 999,90 Kč
565,81 Kč 8 487,15 Kč

Salming ORIGINAL
253,32 Kč

245,83 Kč 20
5 066,40 Kč

4 916,60 Kč
499,15 Kč 9 983,00 Kč

Fat Pipe HOLE
249,16 Kč

242,49 Kč 20
4 983,20 Kč

4 849,80 Kč
491,65 Kč 9 833,00 Kč

Fat Pipe RAW
254,99 Kč

269,16 Kč 10
2 549,90 Kč

2 691,60 Kč
524,15 Kč 5 241,50 Kč

Fat Pipe ORC
307,49 Kč

267,49 Kč 10
3 074,90 Kč

2 674,90 Kč
574,98 Kč 5 749,80 Kč

Fat Pipe PURE
307,49 Kč

267,49 Kč 10
3 074,90 Kč

2 674,90 Kč
574,98 Kč 5 749,80 Kč

Procentní zastoupení trhu 7,0 % CELKEM 287
71 351,07 Kč

69 687,31 Kč
141 038,38 Kč

Všechny částky jsou uvedeny bez DPH.
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Brankářské vybavení

Název

Nákupní 
cena / ks

Výnos / ks
Prodáno

ks

Nákup 
celkem Výnos

celkemProdejní 
cena / ks

Prodej 
celkem

Maska - Unihoc SUMMIT 
66

2 249,08 Kč
830,80 Kč 10

22 490,80 Kč
8 308,00 Kč

3 079,88 Kč 30 798,80 Kč
Maska - Exel NO CHANCE 
METAL HELMET

1 499,11 Kč
659,14 Kč 13

19 488,43 Kč
8 568,82 Kč

2 158,25 Kč 28 057,25 Kč

Maska - Fat Pipe PRO
1 182,45 Kč
1 755,76 Kč

573,31 Kč 15
17 736,75 Kč
26 336,40 Kč

8 599,65 Kč

Dres - Exel E-GOALIE 
SHIRT Blue/Black

874,96 Kč
1 374,94 Kč

499,98 Kč 24
20 999,04 Kč
32 998,56 Kč

11 999,52 Kč

Dres - Salming 
ENDURA Blue Jersey

761,64 Kč
1 240,78 Kč

479,14 Kč 24
18 279,36 Kč
29 778,72 Kč

11 499,36 Kč

Kalhoty - Unihoc 
FORCE

2 749,06 Kč
3 634,02 Kč

884,96 Kč 14
38 486,84 Kč
50 876,28 Kč

12 389,44 Kč

Kalhoty – Salming 
ENDURA Pants 2 FACE

1 915,76 Kč
858,30 Kč 16

30 652,16 Kč
13 732,80 Kč

2 774,06 Kč 44 384,96 Kč
Kalhoty - Fat Pipe 
Red/Black

1 607,44 Kč
684,97 Kč 18

28 933,92 Kč
12 329,46 Kč

2 292,41 Kč 41 263,38 Kč

Procentní zastoupení trhu 7,0 % CELKEM 134
197 067,30 Kč

87 427,05 Kč
284 494,35 Kč

Všechny částky jsou uvedeny bez DPH.
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