
 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

Abstrakt  

Předmětem diplomové práce je vytvořit Podnikatelský plán pro založení soukromé 

mateřské školy v Broumově. V první části jsou stanovena teoretická východiska, která 

nám charakterizují podnikatelské prostředí v České republice a která nám dávají 

podklad pro zpracování analytické části. Analytická část této práce je 

věnována komplexní analýze, marketingovému průzkumu trhu a zhodnocení podmínek 

současného trhu. V závěrečné části je na základě uskutečněných analýz vytvořen 

samotný podnikatelský plán včetně všech právních náležitostí v rámci českého 

podnikatelského prostředí.  
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Abstract  

The topic of this diploma thesis is to create a Business plan for the establishment of 

private child care in Broumov. The first part is determined by the theoretical 

background, where the business environment in Czech Republic is characterized and 

oves us a basis for conducting The analytical part. The analytical part of this thesis is 

devoted to a komplex analysis, market research and evaluation of current market 

conditions. The analysis outcome is a basis for a business plan creation including all the 

legal requirements in the Czech business environment.  
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ÚVOD 

V současné době v České republice pozorujeme nárůst zájmu o reformu ve vzdělávání. Nejen 

mladá generace se často potýká se zadlužením, neví, jak si vyplnit daňové přiznání a neví, jak 

zvládat své vlastní emoce. Ve škole získáváme teoretický základ pro život, ale praktická 

výuka, jak kriticky přemýšlet nebo vyhodnocovat situace se učíme až v situaci, kdy je to 

nezbytné.  

Reforma vzdělávacího systému by měla beze sporu začít již v mateřských školách, kdy si dítě 

začíná formovat své představy o světě, systému a formuluje svůj názor. A proto jsem si jako 

téma mé diplomové práce vybrala vytvořit Podnikatelský plán na založení soukromé mateřské 

školy v Broumově. Naše školka se od ostatních státních školek v Broumově bude odlišovat 

individuálním přístupem ke vzdělání a výchově.  Je důležité pomoci našim budoucím 

generacím pochopit současnou dobu a připravit je na život. Ve 20. století objevila Dr. Maria 

Montesorri radikálně odlišný přístup k výchově dětí, přístup založený na učení se a poznávání 

dětmi, raději něž učení se názorů a mylných představ dospělých. Moderní výzkumy také tvrdí, 

že přístup Montesorri pomáhá dětem v učení a vývoji více než tradiční systém.   

Podnikatelský plán je v současné době pro vznik nových podniků a jejich následné 

udržitelnosti nezbytný a vyžaduje sofistikovaný přístup k moderním metodám a současně 

zpětnou vazbu cílového trhu. V rámci podnikatelského plánu musíme vytvořit jak 

optimistický, realistický, tak pesimistický odhad budoucího vývoje podniku, a tím předejít 

většině rizikovým situacím.   

„Dítě není prázdná nádoba, kterou naplňujeme naším věděním a která nám musí být 

za všechno vděčná. Ne, dítě je stavitelem člověka a neexistuje nikdo, kdo by nebyl stvořen 

dítětem, kterým každý z nás jednou byl.“ (Maria Montesorri) 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU CÍLE PRÁCE  

Cílem této diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu pro založení soukromé 

mateřské školy v Broumově včetně všech právních aspektů. K vypracování tohoto plánu je 

nezbytné stanovit i další dílčí cíle, počínaje komplexní analýzou trhu, která zahrnuje analýzu 

vnějšího a vnitřního prostředí, marketingový průzkum trhu a také souhrn výsledků těchto 

aktivit. Dalším dílčím cílem je již v rámci tvorby podnikatelského plánu vypracování 

organizačního plánu, finančního plánu, realizačního plánu a následnou analýzu rizik 

z pohledu optimálního, reálného a pesimistického vývoje.  

Pro zpracování první části práce bude použita především literární rešerše, která nám vytvoří 

nezbytný podklad pro zpracování praktické části. Definuji hlavní pojmy z oblasti podnikání, 

popíši postupy a význam jednotlivých analýz. Závěr této kapitoly věnuji významu, 

požadavkům a obsahu podnikatelského plánu.  

Ve druhé kapitole se budu věnovat komplexní analýze trhu. Nejdříve zpracuji analýzu 

vnějšího prostředí, a to pomocí analýzy SLEPT se zaměřením na celorepublikovou, ale 

i místní úroveň faktorů a zároveň i odhad budoucího vývoje trhu. Data budou čerpána 

ze statistik Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). V rámci analýzy vnějšího prostředí 

zpracuji i Porterův model pěti konkurenčních sil, který mi dále dovolí charakterizovat situaci 

na místním trhu. Následně se budu věnovat analýze vnitřního prostředí pomocí 

využití modelu McKinsey´s 7S, který zpracuji na základě získaných znalostí studiem, praxí 

a metodologií Montesorri. Další součástí této kapitoly bude marketingový průzkum trhu. 

Zpracuji krátký dotazník týkajících se preferencí rodičů, rozšířím jej mezi cílovou skupinu 

a následně vyhodnotím jeho výsledky. Na závěr této kapitoly zpracuji analýzu SWOT, která 

shrne výstupy všech provedených analýz a průzkumu trhu a dám nám pevný podklad 

pro vytvoření podnikatelského plánu. 

V závěrečné kapitole mé diplomové práce se již budu zabývat tvorbou podnikatelského plánu 

pro založení soukromé mateřské školy v Broumově. Podnikatelský plán bude uveden 

přehledem základních údajů o podniku a dále bude následovat exekutivní souhrn konceptu 

mateřské školy. V následující části budou provedeny odhady očekávaných nákladů/výnosů a 

příjmů/výdajů zakončené analýzou bodu zvratu a zahajovací rozvahou. V neposlední řadě 

zpracuji ekonomické realizace pomocí výkazu zisku a ztrát ve třech variantách – optimistická, 
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pesimistická a realistická. Na závěr bude zpracována analýza rizik spojených s podnikáním 

v tomto oboru. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V první části mé diplomové práce se budu zabývat hlavně literární rešerší k problematice 

vytvoření podnikatelského plánu a jemu předcházejících analýz.  

 

1.1 Vytyčení a charakteristika hlavních pojmů  

V následující kapitole jsou definovány základní pojmy v oblasti podnikání, která nás provádí 

celou prací.  

 

1.1.1 Podnikání  

Co je to podnikání? Existuje několik odborných definic, které podnikání jako takové 

charakterizují. Žádné všeobecně přijatelné vymezení se zatím neobjevilo. Jak uvádí například 

Synek, Kyslingerová a kol. (2015, s. 3), podnikání je charakterizováno těmito čtyřmi rysy:  

▪ Zhodnocení vloženého kapitálu je hlavním motivem podnikání, což v praxi znamená 

převýšení výnosů nad náklady.  

▪ Uspokojování potřeb zákazníka je hlavním cílem při dosažení zisku. V zájmu 

podnikatele musí být zákazníkovy zájmy, požadavky, preference či potřeby.  

▪ Minimalizace rizika je obecná tendence téměř všech podnikatelů. V důsledku 

uspokojení potřeb zákazníků a skrze své výrobky a služby čelí podnikatelské subjekty 

riziku a musí tak usilovat o to, aby měli nastavenou takovou politiku a strategii, aby 

snížila riziko na přijatelnou úroveň.  

▪ Vklad vlastního či cizího kapitálu je pro jakékoliv podnikání nezbytný. Jeho velikost je 

závislá na předmětu a rozsahu daného podnikání.  

Tento výklad však není zdaleka jediný, podle Vebera, Srpové a kol. (2005, s. 16) lze na 

výklad podnikání nahlížet i z těchto pojetí:  

▪ Ekonomické – podnikání začleňuje ekonomické zdroje a další aktivity tak, aby byla 

navýšena jejich původní hodnota. Jedná se tak o vytváření přidané hodnoty.  



15 
 

▪ Psychologické – činností podnikání se snažíme něco získat, něčeho dosáhnout, něco 

vyzkoušet či si něco splnit. Na podnikání tak můžeme nahlížet i jako na prostředek 

seberealizace či osamostatnění.  

▪ Sociální – podnikání vytváří užitek pro všechny zúčastněné, je hledáno řešení pro lepší 

využití zdrojů, jsou vytvářena nová pracovní místa a příležitosti. 

▪ Právní – dle zákona č. 111/2018Sb. o živnostenském podnikání, který jej 

charakterizuje jako: "soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, 

na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem.”  

 

1.1.2 Právní formy podnikání  

Právní formy podnikání jsou rovněž upravené zákonem č. 111/2018 Sb. o živnostenském 

podnikání, ty jsou následující: 

Fyzická osoba  

Pokud chceme podnikat jako fyzická osoba, tudíž osoba samostatně výdělečně činná (tzv. 

OSVČ), máme možnost podnikat na základě živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění 

podle zvláštních předpisů. Musíme si ale nejprve opatřit živnostenský list nebo koncesní 

listinu. Vydává je živnostenský úřad, který také vede živnostenský rejstřík. „Živnostenský 

úřad eviduje v živnostenském rejstříku veškeré živnosti ve své působnosti, pozastavení nebo 

přerušení provozování živnosti“. Jestliže nemáme dostatek peněžních prostředků 

a podnikatelských zkušeností, můžeme vytvořit sdružení fyzických osob bez právní 

subjektivity nebo tiché společenství. Podnikání na základě živnostenského oprávnění je 

vhodné pro nejmenší firmy (Wupperfeld, 2003). Fyzické osoby se zapisují do obchodního 

rejstříku buď na vlastní žádost, nebo povinně, podle podmínek stanovených obchodním 

zákoníkem (Veber, Srpová a kol., 2005).   

Právnická osoba  

Jestliže chceme podnikat jako právnická osoba, můžeme založit obchodní společnost nebo 

družstvo. V obchodním zákoníku je uvedeno, že se můžete rozhodnout pro:  
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▪ Obchodní společnost – předpoklad osobní účasti podnikatele na řízení společnosti 

a neomezené ručení společníků za závazky společnosti. Mezi tyto společnosti patří: 

(veřejná obchodní společnost a komanditní společnost).  

▪ Kapitálová společnost – povinnost zakladatelů (společníků) dát vklad do společnosti. 

Ručení za závazky je omezené nebo žádné. Mezi tyto společnosti patří společnost 

s ručením omezeným a akciová společnost.   

▪ Družstvo – méně časté v podnikatelské praxi (Wupperfeld, 2003).  

Všechny typy právnických osob musí být zapsány do obchodního rejstříku.  

 

1.1.3 Podnikání v ČR  

V České republice jsou podmínky živnostenského podnikání a kontrola nad jejich 

dodržováním upraveny v zákoně č. 111/2018 Sb., o živnostenském podnikání. Jak jsem již 

zmínila výše, zákon charakterizuje živnost jako "soustavnou činnost provozovanou 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku 

a za podmínek stanovených tímto zákonem.” Subjektem může být fyzická či 

právnická osoba, pokud splní podmínky uložené tímto zákonem. Mimo jiné i odbornou 

způsobilost.  

Pro správné pochopení definice ještě vysvětlím jednotlivé pojmy. Živnost je:  

▪ Soustavná činnost – musí být vykonávána opakovaně, pravidelně a ne příležitostně. 

▪ Provozována samostatně – pokud podniká fyzická osoba, činní právní úkony 

pod svým jménem, v případě právnické osoby pod názvem své firmy. 

▪ Provozována na vlastní zodpovědnost – fyzická i právnická osoba nesou veškerá rizika 

za výsledky své činnosti. 

▪ Provozována za účelem dosažení zisku – podnikání musí být prováděno s cílem 

dosažení zisku, i kdyby k němu nemělo dojít (Srpová, Řehoř, 2010)   

 

1.1.4 Podnikatelský plán  

Hisrich a Peters (1996) uvádí, že nejsložitější fází procesu při rozhodování o založení nového 

podniku je podnikatelský plán, který je pro využití naskytnuté příležitosti nezbytný. 
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Podnikatelský plán je dokument, který pomáhá nadefinovat cíle podnikatelského záměru 

a jeho způsoby realizace, zároveň tvoří významnou součást snahy získat kapitál od bank 

a investorů.  

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, opisující všechny 

podstatné vnější a vnitřní faktory, související se založením nového podniku.“ (Hisrich, Peters, 

1996). Bývá také přirovnáván k jakémusi hernímu plánu, který obsahuje odpovědi na otázky 

jako kde se nacházím, kam směřuji, kam se dostanu. To znamená, že podnikatel bude schopen 

stanovit, jaká suma finančních prostředků je nezbytná pro realizaci záměru a musí být čerpána 

z vlastních či cizích zdrojů. 

Význam podnikatelského plánu  

O podnikatelský plán se zajímají především investoři, banky, ale i zaměstnanci a zákazníci. 

Musí být tedy zpracován komplexně, aby dokázal přitáhnout pozornost a zájem každého 

z nich. Takový podnikatelský plán musí splnit dvě hlavní úlohy: 

▪ Interní – která slouží po podnikatele jako základ řízení firmy, nástroj analýzy 

a následného vymezení záměru a strategie. Při stanovení dosažitelných cílů slouží 

podnikatelský plán i jako nástroj pro posouzení realizace budoucích změn a jejich 

ekonomické smysluplnosti. 

▪ Externí – jenž vystupuje jako nástroj vnější komunikace, pomáhá hledat potenciální 

investory a věřitele. Podnikatelský plán by tedy měl sloužit k sehnání potřebného 

rizikového kapitálu. (Staňková, 2007).  

Požadavky na podnikatelský plán  

Hisrich a Peters (1996) ve své publikaci uvádí, že by podnikatelský plán měl zpracovat sám 

podnikatel, i když je přípustné, ne-li žádané, aby se při jeho přípravě radil s jinými osobami, 

jako jsou právníci, účetní, marketéři či specialisté z oboru. Při rozhodování, zda najmout 

konzultanta, by měl však podnikatel zvážit své vlastní schopnosti. Podle Staňkové (2007) by 

měl podnikatelský plán zpracovat sám podnikatel, i když k tomu potřebuje spoustu času 

a energie. Systematičnost podnikatelského plánu je tak nutná a zakládá se na těchto 

formálních požadavcích. Podnikatelský plán by měl dle Vebera a Srpové (2008) být: 

▪ srozumitelný – jednoduchý, přehledný, podložený správnými čísly 

▪ logický – podložený fakty, grafické vyjádření časového průběhu 

▪ uváženě stručný – stručný, ale faktický  
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▪ pravdivý a reálný  

▪ respektovat riziko – pro důvěryhodnost záměru je důležitá identifikace potenciálních 

rizik  

Struktura a obsah podnikatelského plánu  

Struktura podnikatelského plánu není legislativně přesně určena, při jeho tvorbě musí být 

kladen důraz na přehlednost a srozumitelnost uváděných údajů a zároveň jejich propojenost 

s výsledky analýz a výpočtů. V dnešní době se podnikatelské plány připravují v několika 

různých podobách, některé jako Powerpointové prezentace, některé jako komplexní práce 

s podpůrnými dokumenty. (Srpová a kol., 2011). Následující struktura je podložena publikací 

od Hisricha a Peterse (1996): 

 

I. Titulní strana 

Titulní strana uvádí základní koncept podnikání. Je důležitá pro potenciální investory, protože 

se na ní vyskytuje vyčíslení a struktura potřebného financování. Měla by obsahovat: 

a. Název a sídlo společnosti 

b. Jména podnikatelů a jejich kontakty  

c. Popis společnosti a povahy podnikání,  

d. Způsob financování a jeho struktura 

 

II. Exekutivní souhrn 

Tato kapitola bývá zpracovávána až po vytvoření celého podnikatelského plánu a jejím cílem 

je podnítit zájem potenciálních investorů. Tento souhrn byl měl být přesvědčivý a stručný, 

měl by představit klíčové body plánu jako koncept podnikání, strukturu financování a tržní 

potenciál. Na základě tohoto souhrnu se většinou investoři rozhodují, zda projekt podpoří. 

 

III. Analýza odvětví 

a. Vyhlídky do budoucna a vývojové trendy – SLEPT analýza (více v další 

kapitole) 

b. Analýza konkurence – Porterův model pěti konkurenčních sil 

c. Segmentace trhu – vytýčení cílového trhu 
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d. Předpověď budoucího vývoje odvětví 

 

IV. Popis podniku 

a. Služba 

b. Velikost a umístění podniku 

c. Vybavení podniku 

d. Průprava podnikatele 

 

V. Marketingový plán 

a. Ceny 

b. Distribuce 

c. Propagace 

d. Odhad odbytu výrobku – odhad rentability 

e. Kontrolní opatření 

Investoři považují marketingový plán jako jednu z nejstěžejnějších částí podnikatelského 

plánu pro zajištění úspěchu jeho realizace. 

 

VI. Organizační plán 

a. Forma vlastnictví – osobní, partnership nebo obchodní společnost 

b. Společníci 

c. Pravomoci vedení  

d. Průprava managementu 

e. Úkoly a zodpovědnost vedení 

 

VII. Hodnocení rizik 

a. Hodnocení slabých stránek podniku – identifikace rizik 

b. Nové technologie a trendy 

c. Plány pro nepředvídané zkušenosti – vypracování protiopatření 

Největší rizikem pro nový podnik bývá reakce konkurence nebo vývoj výrobků a služeb, kdy 

se poskytovaný produkt může stát zastaralým. 
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VIII. Finanční plán 

a. Odhad výkazu zisku a ztrát 

b. Odhady hotovostních toků 

c. Odhad bilance 

d. Bilanční analýza 

e. Zdroje a použití prostředků 

V první fázi finančního plánu sumarizujeme odhady příjmů a výdajů alespoň na následující tři 

roky, z toho první rok by měl být uveden na měsíční bázi. Prezentace těchto údajů obsahuje 

očekávané tržby, náklad realizovatelného zboží a celkové výdaje. V další části jsou pokryty 

hotovostní toky a v poslední složce podnikatelského plánu je odhad bilance, který nám 

představuje finanční pozici podniku k určitému datu. Zahrnuje aktiva a pasiva podniku včetně 

podrobnějšího rozvedení každého z nich. 

 

IX. Přílohy 

Dále zpracuji teoretický základ potřebných analýz, které k sestavení podnikatelského budou 

nezbytné. 

 

Analýza SLEPT  

SLEPT analýza je podle Zicha (2007) komplexní přehled vnějších vlivů, které není stabilní 

a stále se mění. Při analýze mapujeme současnou situaci, a zároveň se věnujeme otázkám, jak 

se dané prostředí může v budoucnu vyvíjet a jaké změny můžeme očekávat. Mezi pět faktorů, 

které působí z makroekonomického hlediska, patří: Sociální faktory, Legislativa, Ekonomické 

faktory, Politické faktory a Technologické faktory, tudíž mnemonicky SLEPT. Lacko 

(200.000) dělí jednotlivé faktory následovně:  

Sociální faktory jsou spojovány s chováním, očekáváním a životním stylu populace. 

Do analýzy tedy zahrnujeme:  

▪ Životní úroveň – zdravotní stav populace, rovnoprávnost pohlaví, úroveň vzdělání  

▪ Rozložení obyvatelstva – velikost obyvatelstva, věková struktura, pracovní preference, 

růst populace, poměr pohlaví, porodnost 

▪ Sociální vrstvy – rozdělení příjmů, míra nezaměstnanosti  
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▪ Pracovní síla – dostupnost kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců, existence 

vzdělávacích institucí, rozdělení pracovní síly  

 

Legislativní faktory zastupují existenci a funkčnost zákonných norem jakou jsou:  

▪ Občanský zákoník  

▪ Daňové zákony  

▪ Legislativní omezení  

▪ Právo na duševní vlastnictví, Právo na ochranu spotřebitele  

▪ Právní úprava pracovních podmínek  

Dalšími faktory jsou i:  

▪ Vymahatelnost práva 

▪ Funkčnost soudu  

▪ Nehotová legislativa   

 

Ekonomické faktory jsou částečně závislé na sociálních. V důsledku ekonomických 

fluktuací se mění hned několik faktorů:  

Ze základních makroekonomických jde o:  

▪ Úrokovou míru  

▪ Míru inflace  

▪ Obchodní bilanci 

▪ Rozpočet  

▪ Výše HDP a HDP na obyvatele  

▪ Měnová stabilita  

Z pohledu přístupu k finančním zdrojům jde o:  

▪ Průměrnou hrubou mzdu  

▪ Bankovní systém  

▪ Dostupnost a formy úvěrů  

Daňovými faktory rozumíme především:  

▪ Výši daňových sazeb  
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▪ Vývoj daňových sazeb  

▪ Cla a daňová zatížení 

 

Jako politické faktory můžeme zařadit vládní vyhlášky, opatření pro boj s korupcí, vlání 

stabilita, kontrola obchodu, ochrana hospodářské soutěže, zapojení do Společenství národů 

apod. Dále je můžeme dělit z pohledu politické stability:  

▪ Forma a stabilita vlády  

▪ Klíčové orgány a úřady  

▪ Existence a vliv politických osobností  

▪ Vládnoucí strana  

Politicko-ekonomickými faktory jsou:  

▪ Postoj státu vůči soukromému sektoru  

▪ Postoj vůči soukromým a zahraničním investicím  

▪ Vztah ke státnímu majetku 

Faktory externí politiky:  

▪ Zahraniční konflikty  

▪ Regionální stabilita  

 

Technologické faktory začaly mít značný vliv až ve 21. století, kdy se již bavíme 

o moderních komunikačních technologiích. Vznik databází a elektronické komunikace 

zpřístupnil obrovské množství informací, které byly možné rychle sdílet a šířit. Tím se 

podařilo plošně snížit náklady a zlepšit procesy služeb. Podniky si proto musí udržovat 

povědomí o nových technologiích, aby byly schopné držet krok s dobou. Mezi technologické 

faktory dle Keřkovského, Vykypěla (2003) řadíme:  

▪ Podporu vlády v oblasti ve výzkumu 

▪ Nové vynálezy a objevy  

▪ Rychlost realizace nových technologií  

▪ Nové technologické aktivity  

▪ Obecnou technologickou úroveň   
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1.2 Porterův model pěti konkurenčních sil  

Pro analýzu oborového okolí firmy použijeme nástroj Porterova modelu pěti konkurenčních 

sil. Ten hodnotí konkurenci v odvětví, obchodní sílu odběratelů a dodavatelů, faktor vstupu 

nové konkurence a faktor hrozby substitutů na našem trhu. 

Dle Keřkovského, Vykypěla (2003) můžeme jednotlivé faktory rozčlenit do dílčí faktory: 

▪ Konkurenci v odvětví lze hodnotit dle 

▪ Počtu konkurentů a jejich konkurenceschopnosti 

▪ Vývoje odvětví 

▪ Velikosti fixních nákladů 

▪ Diferenciace konkurentů, výrobků a služeb 

▪ Velikosti přírůstků pro rozšiřování kapacit 

▪ Nákladů odchodu z odvětví 

▪ Charakteru konkurence 

▪ Rozšíření konkurence v oblasti 

 

▪ Vstup nové konkurence do odvětví lze hodnotit dle: 

▪ Velikosti úspor z rozsahu 

▪ Kapitálové a technologické náročnosti vstupu do odvětví 

▪ Přístupu k pracovní síle, energiím a surovinám, 

▪ Konkurenceschopnosti již existujících konkurentů 

▪ Loajalita zákazníků stávající konkurence 

▪ Vládní politika 

▪ Vývoj odvětví po vstupu nové firmy 

 

▪ Faktor odběratelů – zákazníků lze hodnotit dle 

▪ Počtu významných zákazníků 

▪ Významu výrobku či služby pro zákazníky 

▪ Náklady přechodu ke konkurenci 

▪ Ziskovosti zákazníka 

 

▪ Faktor dodavatelů lze hodnotit dle: 

▪ Počtu významných dodavatelů 
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▪ Existence substitutů a jejich vliv na dodavatele 

▪ Významu zákazníků pro dodavatele 

▪ Vlivu vstupu nových dodavatelů do odvětví 

▪ Organizovanosti pracovní síly v odvětví 

 

▪ Faktor hrozby substitutů lze hodnotit dle: 

▪ Množství stávajících substitutů na konkrétním trhu 

▪ Konkurence v odvětví substitutů 

▪ Potenciální hrozby substitutů v budoucnosti 

▪ Vývoje cen substitutů 

 

1.3 McKinsey’s 7S 

Definice modelu 7S firmy McKinsey je dle Hanzelkové Et Al. (2013, s. 115) analýza sedmi 

klíčových faktorů úspěchu vyskytujících se ve vnitřním prostředí každé firmy. Jedná se 

o strukturu (Structure), systémy (Systems), strategii (Strategy), schopnosti (Skills), styl 

magementu (Style), zaměstnanci (Staff) a sdílené hodnoty (Shared Values). Model vychází 

z předpokladu, že všechny tyto faktory jsou navzájem částečně propojené, a že změna 

jednoho faktoru ovlivní všechny ostatní. 

Dle Tiché a Hrona (2002) můžeme jednotlivé faktory charakterizovat následovně: 

▪ Struktura vystihuje organizační schéma společnosti a hierarchické postavení 

zúčastněných osob. 

▪ Systémy popisují vzájemná propojení informačních toků a činností odrazujících 

podnikatelskou aktivitu podniku. 

▪ Strategie zpřehledňuje aktivity, které zajišťují podniku udržitelnou konkurenční 

výhodu, zlepšují pozici vůči zákazníkům a vyznačují se promyšlenou alokací zdrojů. 

▪ Schopnosti ukazují, čím podnik disponuje, jaké má firma návyky, či jaké má firma 

know-how. 

▪ Styl řízení managementu charakterizuje styl řízení firmy, kam je upřena pozornost, 

jaké má management priority, nebo jaké prostředky podnik využívá, aby plnil svou 

úlohu na trhu. 
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▪ Zaměstnanci – tento faktor zpřehledňuje klíčové zaměstnance firmy, poukazuje, jaké 

tvoří týmy, a zaměřuje se i na vedení. 

▪ Sdílenými hodnotami jsou pro firmu firemní hodnoty, kultura, cíle, koncept, poslání, a 

jež jsou sdílené skrze celou firmu a na jejichž základě jsou zaměstnanci oceňováni. 

 

Obrázek 1: Schéma metody McKinsey’s 7S 

 

Zdroj: Hanzelková et al., 2013, s. 116 

 

1.4 SWOT analýza  

Analýza SWOT shrnuje výstupy zpracovaných analýz do přehledné matice, kde jsou 

zobrazeny silné stránky (Strengths) a slabé stránky (Weaknesses) jako vnitřní faktory podniku 

a následně příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats) jako faktory vnějšího prostředí. 

Z počátečních písmen anglických názvů tak dostaneme zkratku SWOT (Koráb, 2007). 
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Podle Keřkovského, Vykypěla (2003, s. 121-123) je pro správné vypracování SWOT analýzy 

důležité dodržet určitý postup a držet se následujících zásad: 

▪ Vypracování analýzy s ohledem na účel, pro který je zpracována 

▪ Zaměření na podstatná fakta a jevy 

▪ Zajištění objektivnosti a vyvarování se subjektivních názorů podílených subjektů 

▪ Síla jednotlivých faktorů by měla být hodnocená dle jejich významu 

Tato analýza by měla být zařazena na závěr celkové analýzy, protože sumarizuje výstupy 

jednotlivých analýz a stává se cenným informačním zdrojem pro formování strategie firmy. 

 

1.5 Zdroje financování podnikání  

Zajištění dostatečného množství finančních prostředků je jednou z priorit každého 

podnikatele, který zakládá nový podnik nebo svému podniku rozšiřuje působnost. Srpová 

(2011, s. 144) proto dělí financování podniku na financování nového podniku a financování 

v průběhu podnikání. U financování realizace podnikatelského plánu musíme zajistit jak 

pokrytí počátečních výdajů, tak musíme zabezpečit pokrytí závazků v prvních měsících, tedy 

do té doby, než podnik začne generovat zisk. Z počátku podnikání je nezbytné pokrýt výdaje 

pro pořízení dlouhodobého majetku, zásob a následně výdaje za energie, mzdy, úroky z úvěrů 

a výdaje do rezervního fondu. 

Živělová (2003) uvádí, že v rámci financování podnikatelského plánu je nutné dodržet 

základní princip financování, a to je financování dlouhodobého majetku zdroji s dlouhodobou 

splatností minimálně nad jeden rok a pro financování krátkodobých aktiv využít zdroje se 

splatností do jednoho roku. 

1.5.1 Krátkodobé financování podniku 

Pro financování krátkodobých potřeb můžeme dle Živělové (2003) využít tyto prostředky: 

Obchodní úvěr 

Obchodní úvěr je krátkodobý smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem. Existuje 

v podobě dodavatelského úvěru jako odložená platba za zboží či služby nebo v podobě 

odběratelského úvěru jako forma zálohy k odběrateli za dodané zboží. 
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Krátkodobý bankovní úvěr 

Krátkodobý bankovní úvěr bývá využíván k financování k provoznímu kapitálu jako zásoby, 

pohledávky nebo provozní náklady. Existují dva druhy krátkodobých bankovních úvěrů: 

▪ Peněžní úvěry – banka poskytuje finanční částku za předem stanovený úrok 

▪ Kontokorentní úvěr  

▪ Revolvingový úvěr  

▪ Překlenovací úvěr 

▪ Lombardní úvěr 

▪ Směnečné úvěry – banka odkupuje směnku od jejího majitele a umožňuje mu tak zisk 

peněžní hotovosti 

▪ Eskontní úvěr 

▪ Akceptační úvěr 

Operativní leasing 

Operativní leasing funguje pomocí poskytnutí užívacího práva k dopravním prostředkům, 

výrobním zařízením a dalšímu majetku za předem smluvně stanovených podmínek. Jedná se 

o krátkodobý až střednědobý zdroj financování, kdy je předmět leasingu v pronájmu nájemci, 

který splácí leasingové splátky poskytovateli leasingu, a ten po celou dobu leasingu nese 

riziko zůstatkové hodnoty předmětu. Současně je pronajímatel vázán povinností udržovat 

a opravovat předmět na vlastní náklady kromě nákladů na běžný provoz a opotřebení. 

 

1.5.2 Dlouhodobé financování podniku 

Pro financování dlouhodobých aktiv podniku, jedná se především o pořízení budov či nových 

zařízení, využíváme buď interní a externí zdroje financování nebo zvláštní formy financování. 

Dlouhodobé potřeby by měly být financovány zejména vlastními zdroji financování, z důvodu 

využití cizích zdrojů dochází k vyšší administrativní zátěži a navýšení závazků společnosti. 

Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál je interní zdroj financování podniku, pod který řadíme vstupní kapitál, jejž 

vkládají vlastníci, a dále vytvořený kladný výsledek hospodaření podniku. 
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▪ Nerozdělený zisk představuje zisk běžného roku před zdaněním po odečtení daně 

z příjmu, výplaty dividend či příspěvek na tvorbu rezervních a dalších fondů. 

▪ Odpisy dlouhodobého majetku vyjadřují peněžní opotřebení dlouhodobého majetku 

v příslušném období, kdy se započítávají do nákladů a tvoří tak stabilní zdroj 

financování. 

Cizí kapitál 

Cizí kapitál představuje externí zdroje financování všech závazků společnosti k dodavatelům, 

bankám, investorům a státu. Tento kapitál je využíván k takovým investicím, které není 

podnik schopen pokrýt z vlastních zdrojů. Řadíme zde: 

▪ Střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry 

▪ Podnikové obligace – dluhové cenné papíry emitované podnikem za cílem zisku 

prostřednictvím dlouhodobých finančních zdrojů investorů 

▪ Akcie – majetkové cenné papíry 

▪ Kmenové 

▪ Prioritní 

▪ Finanční leasing 

▪ Dotace – finanční zdroje pocházejí od státu nebo ze strukturálních fondů Evropské 

unie 

▪ Přímé – poskytnutí peněžních prostředků formou investičních dotací nebo 

účelových dotací 

▪ Nepřímé – poskytnutí formou daňových úlev, bezúročných půjček, 

zvýhodněných úrokových sazeb na půjčky 

 

1.6 Analýza rizik  

Další součástí podnikatelského plánu je analýza potenciálních rizik. V potenciálních rizicích 

můžeme vidět negativní dopad v podobě zpoždění termínů, nedostatku finančních prostředků 

nebo nedostatku pracovního kapitálu. Můžeme v nich však nalézt i nové příležitosti v podobě 

vypracovaných protiopatření, která v konečném důsledku přinesou podniku pozitiva. 

(Skalický, Jermář a Svoboda, 2010). 

Podle Doležala (2016, s. 199) se řízení rizik dělí do následujících procesů: 
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▪ Plánování a řízení rizik 

▪ Identifikace rizik 

▪ Kvalitativní analýza rizik 

▪ Kvantitativní analýza rizik 

▪ Plánování protiopatření 

▪ Monitoring rizik 

 

1.7 Analýza bodu zvratu 

Analýza bodu zvratu, v překladu Break-Even-Point Analysis (dále jako BEP analýza), nám 

pomáhá zjistit množství produkce, při kterém dochází k převýšení výnosů nad náklady, a 

tudíž k zisku. V tomto bodě má výsledek hospodaření nulovou hodnotu. Prostřednictvím BEP 

analýzy můžeme zároveň stanovit maximální přípustné náklady, minimální prodení cenu a 

získat potřebné údaje o tvorbě zisku. (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007, s.133). 

Pro výpočet využijeme rovnici: 

T = CN 

P*Q = FN + VNj * Q 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Ve druhé kapitole mé diplomové práce se věnuji zpracovávání několika analýz, které jsou 

nezbytné pro zahájení a následný rozvoj podnikatelského plánu pro založení soukromé 

mateřské školy.  

První část této kapitoly zaměřím na analýzu trhu, a to pomocí analýzy 

SLEPT, Porterova modelu pěti konkurenčních sil a analýzou McKinsey´s 7S. V předposlední 

podkapitole se věnuji marketingovému průzkumu, který jsem provedla pomocí dotazníku. 

Kapitolu shrne analýza SWOT, která nám pomůže interpretovat výsledky ostatních analýz.  

 

2.1 SLEPT analýza  

Analýzou vnějšího prostředí získáme komplexní pohled na měnící se prostředí jak v obci 

Broumov, tak i částečně okresu Náchod. Do analýzy jsem zahrnula současnou situaci v naší 

oblasti, a zároveň jsem věnovala pozornost i otázkám, jak se situace v oblasti může vyvíjet 

do budoucna, nebo jaké změny můžeme předpokládat.  

 

2.1.1 Sociální faktory  

Velikost populace, věková struktura, pracovní reference, geografické nebo etnické rozložení 

obyvatelstva se řadí do skupiny sociálních faktorů, které ovlivňují vnější prostředí 

společnosti. V našem případě, kdy analyzujeme vnější prostředí mateřské školy, jsou 

primárními faktory porodnost, věková struktura obyvatel, průměrná hrubá měsíční mzda 

a míra nezaměstnanosti. Všechny analyzované faktory jsou monitorovány pouze na územní 

Broumovska.  

Prvním zkoumaným faktorem je porodnost, již můžeme vyčíst z následující tabulky vývoje 

porodnosti. V posledních letech pozorujeme relativně nižší porodnost oproti rokům 2001-

2010, jež si můžeme vysvětlit hlavně rostoucím počtem obyvatel, kteří se rozhodli 

z Broumovska odstěhovat do jiných měst a založit rodinu tam. Počet narozených dětí se 

za poslední roky pohybuje od 132 do 172 za kalendářní rok.  
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Tabulka 1: Vývoj porodnosti ve městě Broumov 

Počet narozených dětí ve městě Broumov 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet dětí 162 132 158 172 144 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat Českého statistického úřadu 

 

Z následující tabulky můžeme jasně konstatovat, že počet mateřských škol má za posledních 

pět let mírně rostoucí trend, což je pro náš podnikatelský plán příznivé. 

Tabulka 2: Vývoj počtu mateřských škol v České republice 

Školní rok Počet mateřských škol Počet tříd 

2013/14 5 085  15 390  

2014/15 5 158  15 729  

2015/16 5 209  15 848  

2016/17 5 209  15 856  

2017/18 5 269  15 969  

Zdroj: Vlastní zpracování z dat Českého statistického úřadu 

 

Dle Českého statistického úřadu v rámci zprávy ze dne 21. 3. 2019 Pohyb obyvatelstva – rok 

2018 1je počet obyvatel České republiky vyšší o necelých 40 tisíc, zejména díky zahraniční 

migraci. Stagnoval počet narozených dětí a zvýšil se počet zemřelých. Ze zprávy však také 

vyplývá, že se výrazně zvýšil počet sňatků, bylo jich nejvíce za posledních jedenáct let. 

Nepočetnější skupinou ženichů byli muži ve věku 29 let a na druhé straně nevěsty 

s nejpočetnější skupinou žen ve věku 27 let. Jedná se tedy o silnou generaci z počátku 

90. let a můžeme tak i předpokládat zvýšení porodnosti v budoucích letech.  

Věková struktura obyvatel má z pohledu stárnutí rostoucí trend. Jak můžeme vyčíst z tabulky 

věkové struktury obyvatel ve městě Broumov, průměrný věk žen se posunul z roku 2001 

z 39,5 let na 44,6 let, u mužů je to z 36,1 na 41,4 let. Pokud se na věkovou strukturu 

                                                 

 

1 Viz příloha 2 
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podíváme měřítkem Indexu stáří, který vypovídá o počtu osob ve věku 65 a více let na 100 

dětí ve věku 0-14 let, byl tento podíl v roce 2001 68,1 a v roce 2017 141,0.  

  

Tabulka 3: Věková struktura ve městě Broumov 

Věková struktura obyvatel ve městě Broumov 

Rok 2001 2006 2011 2016 2017 

Průměrný věk mužů (roky) 36,1 37,7 39,6 41,0 41,4 

Průměrný věk žen (roky) 39,5 40,8 42,4 44,2 44,6 

Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%) 12,4 13,1 16,2 20,6 21,3 

Index stáří (počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí 
ve věku 0–14 let) 

68,1 83,0 107,3 136,1 141,0 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat Českého statistického úřadu 

 

V současné době pozorujeme celoplošně po České Republice vysokou ekonomickou aktivitu 

obyvatel i přetrvávající poptávku společností po pracovní síle. S přetrvávající 

poptávkou po pracovní síle okres Náchod ke 3. čtvrtletí 2018 dokumentuje i rostoucí 

průměrnou měsíční mzdu, která meziročně vzrostla o 9,5 %, po následném očištění inflace se 

reálný mzdový růst dostává na 7,2 %. V celostátním srovnání však malé město Broumov na 

průměrnou mzdu ze 3. čtvrtletí 2018 31 516 Kč zaostává. Je zde omezená nabídka práce, 

kterou převážně ovlivňují tyto tři firmy z okolí a to, Veba, textilní závody a.s., která se nachází 

přímo v Broumově a je tradičním českým výrobcem povlečení, ručníků, ubrusů nebo 

županů; HAUK s.r.o., kde jsou vyráběny díly pro automobilový průmysl a nachází se ve 

vzdálenosti 15 km od Broumova v obci Police nad Metují; Continental Automotive Czech 

Republic s.r.o., který se nachází ve vzdálenosti 24 km od Broumova a je rovněž jedním z 

předních dodavatelů komponentů pro odstřikovací systémy v automobilovém průmyslu.   

V návaznosti na rostoucí průměrnou měsíční mzdu, počet evidovaných zaměstnanců na Úřadu 

práce od roku 2013 klesá (viz graf níže) a to i přesto, že jednomu z hlavních 

zaměstnavatelů Veba, textilní závody a.s v posledních letech výrazně poklesl prodej a došlo k 

plošnému propouštění. Dále se na místním trhu nachází okolo 700 podniků se zjištěnou 

aktivitou, kde největší podíl mají podniky v průmyslu, stavebnictví, velkoobchod a 

maloobchod.  
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Graf 1 Vývoj nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 

  

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Lokalitou pro mateřskou školu je město Broumov, která spadá pod Královéhradecký kraj 

a nachází se na severovýchodě Čech. K 31. 12. 2017 žilo na Broumovsku 16 123 obyvatel, 

z toho přímo v Broumově 7 524. Z města je dojezdová vzdálenost 

do Krkonošských a Orlických hor nebo do skalních měst Adršpach a Teplice nad Metují. 

Docházkovou vzdálenost má město do Broumovských stěn či do Polska.  

V Broumově se v současné době nachází pět státních mateřských škol, z nichž jsou 

aktivní čtyři – Příčná 227, Příčná 226, obě v blízkosti Křinického sídliště, Masarykova, která 

se nachází v blízkosti sídliště Spořilov a parku Dětského hřiště a Cihlářská, která se nachází 

v městské části Olivětín. V minulosti zde fungovala ještě MŠ Přadlácká v městské části Velká 

Ves, která však k 1. 9. 2018 ukončila svou činnost. Další mateřskou školou v Broumově je 

Mateřská škola logopedická, která spadá pod Dětský domov a zřizuje ji Královéhradecký 

kraj.  

 

2.1.2 Legislativa  

V současné chvíli lze předškolní péči o děti provozovat jako: 

▪ Mateřskou školu v souladu se školským zákonem. 

▪ Mimoškolní zařízení péče o předškolní děti podle živnostenského zákona. 
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▪ Nekomerční služby péče o děti předškolního věku poskytované v souladu s obecně 

platnými právními předpisy (Pemová, Ptáček a kol., 2013, s. 47). 

▪ Od roku 2014 také v rámci zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služeb péče o dítě 

v dětské skupině. 

Naše mateřská škola bude provozována jako mimoškolní zařízení péče o předškolní děti 

provozované v souladu s živnostenským zákonem. Jedná se tedy o provoz živnosti a je tak 

potřeba plnit všechny základní požadavky pro živnost. Činnost musí být soustavná, 

provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem dosažení 

zisku. Péče o děti starší tří let spadá pod volnou živnost “ Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona”, kde není třeba prokazovat odbornou způsobilost 

a může se věnovat činnosti “Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 

včetně lektorské činnosti” nebo “Poskytování služeb pro rodinu a domácnost”. Dále je třeba 

splňovat další předpisy jako stavební zákon, zákon ochraně veřejného zdraví a hygienickou 

vyhlášku ministerstva zdravotnictví pro předškolní zařízení č. 410/2005 Sb. 

Pro zřízení soukromé Mateřské školy se musíme řídit několika právními předpisy: 

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

a jiném vzdělávání (školský zákon, ve znění pozdějších předpisů - §8 – zřizování). 

▪ Vyhláška č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.  

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

ve znění pozdějších předpisů. 

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

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

▪ Vyhláška č. 137/2004 sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby 

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

ve znění pozdějších předpisů  

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

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

a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. 

Výhodou provozu soukromých mateřských škol je, že nejsou vázány vzdělávacími rámci 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je však vhodné mít přehled o aktuální 

legislativě a alespoň částečně se těmto rámcům přizpůsobit. 

Dalšími zákony, kterými se právnické osoby musí řídit, jsou: 
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▪ Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu 

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

▪ Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

 

2.1.3 Ekonomické a politické faktory  

Mateřská škola, která funguje jako podnikatelský subjekt na základě živnostenského zákona, 

není závislá na Ministerstvu školství a podpora ze strany města je tak nižší než u státních 

institucí.  

Obce však mají ze zákona povinnost zajišťovat docházku dětem s trvalým bydlištěm na jejich 

území. Existují tak i další možnosti spolupráce s obcí, krajem či zaměstnavateli, a to například 

na získání pozemku k vybudování předškolního zařízení za zvýhodněných podmínek, 

poskytnutí části kapacity vlastního předškolního zařízení obci za protiplnění v podobě dotací 

či příspěvků na provoz a vybudování či uhrazení nákladů za rekonstrukci poskytnutého 

obecního předškolního zařízení. 

Parlamentní strany se v dubnu letošního roku shodly na navýšení rodičovského příspěvku 

o 80 tisíc na celkových 300 tisíc korun, pořád však není jasné, koho se to bude týkat. 

O navýšení se uvažuje od následujícího roku 2020. Pro rodiče s dvojčaty či vícerčaty by se 

jednalo o navýšení ze současných 330 tisíc na 450 tisíc korun. 

Současné daňové sazby dle Ministerstva financí ČR, které ovlivní zřizovatele soukromých 

mateřských škol, jsou následující: 

▪ Základní sazba DPH 21 % za poskytované služby 

▪ Sazba daně z příjmů právnických osob 19 % 

▪ Sazba daně z příjmu fyzických osob, tedy zaměstnanců je 15 % 

Míra nezaměstnanosti je na historickém minimu a to 2,2 %, růst zaměstnanosti se však podle 

lednové makroekonomické predikce Ministerstva financí ČR bude snižovat na 0,3 % za rok 

2019 a na 0,2 % za rok 2020. V návaznosti na míru nezaměstnanosti pozorujeme i dynamický 

růst mezd a platů, který dle lednové predikce bude v roce 2019 na 7,7 % a průměrná mzda by 

se mohla navýšit o 7,6 %. V roce 2020 se očekává mírné zpomalení růstu objemu mezd 

a platů na 6,3 % díky nižšímu tempu hospodářského růstu a růst průměrné mzdy by mohl být 

až 6 %.  
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Nízká míra nezaměstnanosti a růst průměrných mezd jsou tak pozitivním faktorem pro zřízení 

soukromé mateřské školy. Rodiče by měli mít dostatek prostředků na investice do vzdělání 

dětí a zajištěni kvalitního vzdělávacího prostředí. 

Hlavními nejistotami a riziky podle lednové makroekonomické predikce Ministerstva financí 

České republiky jsou: 

▪ Vnější rizika: 

▪ Vystoupení Spojeného království z Evropské unie 

▪ Nárůst protekcionismu v návaznosti na obchodní vztahy mezi Spojenými státy 

americkými a Čínou 

▪ Vnitřní rizika: 

▪ Přehřátý trh práce, který vytváří tlak na růst mezd 

▪ Rychlý růst úvěrů na bydlení 

 

Podle Makroekonomické predikce Ministerstva financí České republiky z dubna 2019 stále 

pokračujeme v globální ekonomické expanzi. Síla ekonomického růstu se však postupně 

snižuje, čemuž přispívá navýšená politická nejistota a napětí v mezinárodním obchodu. 

Hlavním zdrojem nejistot je proces vystoupení Velké Británie z Evropské unie. I přes tento 

negativní vliv vnějšího prostředí se zrychlil růst reálného hrubého domácího produktu 

na 2,6 % meziročně. 

 

2.1.4 Technologické faktory  

V oblasti vzdělávání pomocí počítačové techniky dochází v digitální době k mnoha 

pokrokům. Existují elektronické knížky, které po dotyku vydávají zvuk, aplikace, které 

pomáhají dětem rozvíjet cizí jazyk, logické myšlení, procvičování jemné motoriky, 

na počítačích či tabletech je možné si zahrát klasické stolní hry jako pexeso nebo piškvorky, 

procvičovat dopravní značení slovní zásobu a spoustu dalších aktivit. 

Rodiče ani učitelé však od mateřských škol neočekávají, aby se zde děti učily, jak si hrát na 

tabletech. V mateřských školách je tedy využití technologií určeno především pro 

administrativní a provozní účely.  
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Jak uvádí tisková zpráva Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, spadající 

pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ze dne 1. 6. 2018, Ministerstvo školství ČR 

podporuje digitální vzdělávání v mateřských školách a byly vytvořeny Šablony II. 

Pro rozvíjení základů algoritmizace, logického a informativního myšlení u dětí mateřských, 

základních škol, ale i pro ZUŠ a volnočasovým zařízením. Školy mají možnost získat 

evropské peníze na určité aktivity podporující ICT vzdělávání v mateřských školách. 

 

2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil  

V Porterově modelu pěti konkurenčních sil se budu věnovat analýze současné a potenciální 

konkurence, společně s analýzou dodavatelských, odběratelských a substitučních prvků. 

Doložené informace mám poskytnuté přímo od ředitelek jednotlivých mateřských škol 

a z inspekčních zpráv České obchodní inspekce, která zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh 

a výsledky vzdělávání. 

 

2.2.1 Současná konkurence  

Ve městě Broumov funguje v oblasti poskytování služeb předškolního vzdělávání celkem šest 

mateřských škol, z toho čtyři státní, jedna zřízená a provozovaní krajem Hradec Králové, 

která je zaměřena na logopedii a Mateřská škola Začít spolu, která je soukromým subjektem 

dotovaným prostřednictvím Evropských sociálních fondů. 

 

Státní mateřské školy – Příčná 227, Příčná 226, Masarykova, Cihlářská 

Ředitelka: Taťána Loudová 

Oficiální stránky: www.skolkabroumov.cz 

Měsíční školné: 250 Kč celodenní docházka/ 160 Kč polodenní docházka 

Školné neplatí děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, děti s odkladem školní 

docházky a děti, jejichž rodiče pobírají dávky hmotné nouze. 

Podmínkami pro přijetí jsou: 

http://www.skolkabroumov.cz/
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▪ Věk minimálně 2 roky, prioritně jsou školky pro děti od 3 let a výše 

▪ Nezbytnou podmínkou je očkování – neočkované dítě do školky nesmí, pokud nemá 

lékařem potvrzeno, že patří mezi úzkou skupinu dětí, které očkovat nelze. V případě 

starších dětí, které si doplňují povinné předškolní vzdělání, očkování se nezjišťuje. 

Kritéria pro přijetí jsou od nejstarších po nejmladší a dále dle trvalého bydliště. Školky však 

od roku 2010 mají dostatečnou kapacitu, a proto nebylo potřebné výše uvedená kritéria 

uplatňovat. 

Flexibilní docházka se řeší na požadavcích rodičů. Pokud si rodiče platí celodenní školné, 

není problém dovést dítě do školky později nebo si ho dříve vyzvednout. Mateřské školy se 

však snaží přesvědčit rodiče o dodržování pravidelné celodenní docházky pro docílení práce 

s dětmi vycházející z rámcového vzdělávacího programu. Děti, které tráví ve školce méně 

času, mohou mít problém s hledáním kamarádů, zařazením do kolektivu či mívají 

nedokončené práce. 

Kapacita těchto mateřských škol je 208 dětí. Vzhledem k zavádění podpůrných opatření je 

snižován počet dětí ve třídách, což vedlo k navýšení míst o dvě navíc na 210. Pro děti, které 

potřebují splnit povinné předškolní vzdělávání, je v současné době volných šest míst. 

Mateřské školy využívají šablony MŠMT, které hradí 0,1 úvazku pro speciální pedagožku, 

0,5 úvazku pro školního asistenta a vzdělávání pedagogů. Dalším zdrojem příjmů jsou peníze 

z projektu Obědy pro děti, který zajišťuje obědy dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit 

zaplatit obědy ve školních jídelnách. Školkám se také daří získávat peníze v rámci projektu 

Máme rádi Broumovsko, který je zaměřený na prohlubování pozitivního vztahu dětí 

a mládeže k regionu Broumovska. 

 

Silné stránky 

▪ Nízké školné 

▪ Financování státem 

▪ Školky se zapojují do řady vzdělávacích projektů a grantových aktivit 

▪ Pedagogové průběžně sledují vzdělávací potřeby dětí 

▪ Školky do výchovy zapojují rodiče 

▪ Školky mají systematickou preventivní logopedickou péči pro všechny děti, které ji 

potřebují 
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Slabé stránky 

▪ Školky jsou omezené rámcovými programy Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy 

 

Mateřská škola Dětský domov Broumov 

Ředitelka: Mgr. Hana Židová 

Oficiální stránky: www.ddmbroumov.cz 

Školné: žádné 

Mateřská škola v rámci Dětského domova v Broumově je zřizována Královéhradeckým 

krajem dle §16 odstavce 9 Školského zákona č. 561/2004 Sb. a prioritně se věnuje dětem se 

speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti logopedie. 

Pro přijetí dětí do školky je nutné doporučení od Pedagogicko-psychologické poradny nebo 

Speciálně-pedagogického centra. Do školky mohou nastoupit děti mladší tří let. 

Docházka je flexibilní na základě dohody s rodiči.  

Kapacita mateřské školy je 42 dětí a v současné době je plně obsazena. S výjimkou 

zřizovatele je možné zvýšit kapacitu na 45 dětí. 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací a pobírá roční příspěvek ve výši platů a nákladů 

na provoz. 

 

Silné stránky: 

▪ Školka je financována krajem Hradec Králové 

▪ Snaží se o maximální kontakt se zákonnými zástupci dětí a konzultují s nimi situaci 

a průběh vzdělávání 

▪ Odborné působení speciálního pedagoga výrazně přispívá ke kompenzaci 

individuálních obtíží dětí se speciálními potřebami 

▪ Školka provádí nadstandardní spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi, a tím 

pozitivně ovlivňuje přípravu dětí na samostatný život 

 

http://www.ddmbroumov.cz/
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Slabé stránky: 

▪ Školka je omezená rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy 

▪ Děti nemají vytvořeny vhodné podmínky pro stravování v době oběda 

 

Mateřská škola Začít spolu 

Ředitelka: Mgr. Lenka Kurová 

Oficiální stránky: www.zacit-spolu.cz 

Školné: žádné 

Mateřská školka Začít spolu podporuje včasnou docházku dětí ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí. 

Mateřská škola má plně obsazenou kapacitu 25 dětí. 

Hlavní složkou příjmu jsou dotace z Evropského sociálního fondu v rámci programu Služby 

sociální prevence v Královéhradeckém kraji III. 

Silné stránky 

▪ Školka dosahuje na dotační programy Evropského sociálního fondu, které kryjí 

většinu nákladových položek 

▪ Školka zajišťuje rovný přístup ke vzdělávání 

▪ Školka nevyžaduje školné, a tím zpřístupňuje pravidelnou docházku pro sociálně 

znevýhodněné děti 

▪ Školka vede partnerský vztah s rodiči a zlepšuje tím podmínky v předškolním 

vzdělávání 

▪ Nadstandardní počet pedagogických pracovníků zajišťuje individuální přístup ke všem 

dětem 

Slabé stránky 

▪ Školka se pohybuje v mírné ztrátě 

V oblasti podobného alternativního vzdělávání je však nejbližší konkurence až ve městě 

Náchod, který je vzdálený 30 km, a tím pro nás konkurencí přestává být. Nachází se zde 

Mateřská škola Zvoněnka se zaměřením na metody Montesorri. 

http://www.zacit-spolu.cz/
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2.2.2 Nová potenciální konkurence  

Příchod nových potenciálních konkurentů je díky sdíleným hodnotám nakonec vítaný. 

V současné době zatím nikdo nejeví zájem o zakládání dalšího subjektu pro předškolní 

vzdělávání. Je také velmi nepravděpodobné, aby ve stejné lokalitě vznikla další škola se 

zaměřením na metodu Montesorri, dokud volná místa ve školce nechybí.  

 

2.2.3 Odběratelé  

Hlavními odběrateli našich služeb jsou rodiče, kteří díky nám mohou dětem dopřát výchovu, 

která jim je bližší, profesionální péče, podílet se na výuce a zároveň se i vrátit do svého 

pracovního života.  

Rodiče budou mít na chod naší mateřské školy velmi podstatný vliv, cílem výuky je mít nejen 

spokojené děti, ale i spokojené rodiče. Je tak potřeba najít vhodné kompromisy mezi 

sdílenými hodnotami Montesorri a požadavky rodičů.   

 

2.2.4 Dodavatelé  

V oblasti poskytování služeb péče o děti zde patří dodavatele potravin, elektřiny a tepla, 

technického zázemí, internetu, kancelářských potřeb a výukových pomůcek.  

2.2.5 Substituty  

Předním substitutem jsou opět státní mateřské školy, které stejně jako naše MŠ nabízí hlídání 

dětí, jejich výchovu a rozvoj. Odlišností od státních mateřských školek je však způsob 

komunikace s dětmi, naprosté otevřenosti, podpoře osobního rozvoje se zaměřením na jejich 

individualitě či možnost zapojení dětí do bilingválního prostředí. Jako další substituty mohou 

fungovat i chůvy nebo prarodiče.  
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2.3 McKinsey’s 7S 

Tabulka 4: McKinsey’s 7S 

Strategie  Zvýšit povědomí o alternativním vzdělávání  
Finančně zpřístupnit školné pro ekonomicky slabší  
Důraz na interakci se zákonnými zástupci 
Navýšit počet tříd  

Struktura  Společnost vede ředitelka, která je zároveň jednatelkou  
Zaměstnanci na plný i zkrácený úvazek  

Systémy  Účetní systém a databáze 

Spolupracovníci  Průběžná školení zaměstnanců  
Průběžné porady a přímá komunikace učitelů a vedení  
Udržování spokojenosti zaměstnanců  

Schopnosti  Předání zkušeností  
Zaměření se na vzájemný respekt a individualitu člověka  
Otevřenost  
Zkušení učitelé  

Styl řízení  Přímá a oboustranná komunikace zaměstnanců s vedením  
Následování hodnot Montesorri  
Vzájemný respekt  

Sdílené hodnoty  Výchova ve spolupráci s rodiči  
Vzájemný respekt  
Individualita člověka  

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Strategie  

Základní strategií naší mateřské školy je vybudovat vztah a zapojit do procesu rodiče. 

Sjednotí se tím přístup k výchově a děti nebudou mít rozdílnou výchovu doma a ve školce. 

Současně je vyžadující, aby se zvýšilo povědomí o dalších alternativních přístupech 

ve vzdělávání, o kterých se v malých městech jako je Broumov vyskytuje malé množství 

informací. Další stěžejní strategií je zajistit finanční dostupnost pro co nejvíce rodin. Chceme, 

aby se rodiče nemuseli rozhodovat pouze na základě finančních příjmů, jak budou své děti 

vzdělávat. V návaznosti na finanční dostupnost a navýšení povědomí o alternativních 

způsobech vzdělávání plánujeme navýšit kapacitu a počet tříd.  
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Struktura  

Organizační struktura bude začínat u mé osoby jako ředitelky, jednatelky a zároveň 

pedagožky, dále plánuji zaměstnat dva zaměstnance na plný úvazek a jednoho na poloviční 

úvazek. Všechny pedagogové budou mít nezbytně zkušenost s učením angličtiny a další 

aktivitou (sportovní, hudební), aby mohli vést anglické lekce a pohybové či hudební činnosti.  

Systémy 

Mateřská škola nepotřebuje sofistikovaný informační systém. Prioritou bude zajištění 

komunikace v rámci školky mezi zaměstnanci, a především se zákazníky – zákonnými 

zástupci dětí. Budou vytvořeny webové stránky, kde budou zveřejňovány veškeré potřebné 

informace pro uchazeče a rodiče, aktuality, fotografie, připravované události apod. Školka 

bude do budoucna potřebovat databázový systém, ve kterém budou zavedeni jak zaměstnanci, 

tak zákazníci. 

Spolupracovníci a jejich schopnosti 

Ze struktury firmy je jednoznačné, že se školka bude skládat z pěti zaměstnanců. Tento počet 

se bude společně s narůstajícím zájmem navyšovat, abychom udrželi důraz na zajištění 

individuálního přístupu k dětem. Všichni zaměstnanci si před nástupem do zaměstnání musí 

splnit vzdělávací kurz Montesorri a musí mít minimálně dvouletou praxi s dětmi 

v předškolním věku. Budeme klást důraz na sdílení znalostí a zkušeností průběžnými 

meetingy. Průběžná školení zaměstnanců budou probíhat na pravidelné bázi alespoň jednou 

za dva měsíce, průběžné informační porady budou z počátku probíhat dvakrát týdně 

za povinné účasti všech zaměstnanců. Jednou ze stěžejních podmínek pro spokojené 

zákazníky, jsou spokojení zaměstnanci, a proto plánuji i osobní schůzky se zaměstnanci, 

na kterých budeme řešit jak aktuální situaci školky, tak potenciál zaměstnanců. 

Styl řízení  

Díky nízkému počtu zaměstnanců je příhodné volit přímou komunikaci mezi zaměstnanci 

a vedením. Od zaměstnanců bude vyžadována maximální snaha na podílení se o rozhodování 

dalších kroků naší mateřské školy. Na otázky týkajících se legální stránky, či daňové 

problematiky budu konzultovat s externími poradci. Ekonomickou povahu firmy budu 

zařizovat já z postavení ředitelky mateřské školy. 
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Sdílené hodnoty  

Sdílenými hodnotami Montesorri je především vzájemný respekt, zaměření se na individualitu 

člověka, naučení se samostatnosti, sdílení vědomostí a zkušeností. 

 

2.4 Marketingový průzkum  

Cílem marketingového průzkumu trhu je identifikovat náš trh a vyvinout strategii pro 

komunikaci s potenciálními zákazníky tak, aby se rozhodli své děti přivést právě do naší 

mateřské školky.  

Cílovou skupinou pro průzkum byli mladí rodiče s dětmi do pěti let, které jsem oslovila s 

pomocí ředitelky všech broumovských státních mateřských školek, paní Loudové, dále v 

rámci místní sociální sítě pro maminky, na broumovské diskusním fóru a v neposlední řadě 

nastávající rodiče a mladé klientky místní gynekologické ordinace. 

Tento dotazník je k nahlédnutí v příloze č.1, pro přehlednost a jednoduchost se skládá z osmi 

uzavřených otázek. Prvním způsobem oslovení bylo vyplnění dotazníku pomocí internetové 

služby Survio, který byl rozposlán mezi rodiče dětí mateřský škol, mezi nastávající a mladé 

rodiče s dětmi do tří let, a byl taktéž vystaven na broumovské diskusní fórum. Celkový počet 

odpovědí v rámci internetového zdroje byl 75 respondentů. Druhou možností vyplnění 

dotazníku bylo v papírové formě na gynekologii u paní Winterové, tam dotazník vyplnilo 

celkem 16 respondentů a společně s internetovými dotazníky jich bylo vyplněno celkem 91. 
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2.4.1 Vyhodnocení dotazníku   

1. Otázka: Pohlaví 

Dotazník zodpovědělo z dotázaných 91 respondentů (63 žen). Z počátku odpovídaly 

především ženy, proto jsem tázané požádala, aby daly dotazník vyplnit i svým partnerům. 

Myslím, že je důležité, aby se na rozhodování o budoucnosti dítěte podíleli oba partneři 

současně. V grafu 1 je znázorněný procentuální podíl. 

 

Graf 2: Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2. Otázka: Váš věk 

Graf 2 zobrazuje věkovou strukturu respondentů. Největší skupinu samozřejmě tvoří 

věkové skupiny, na které byl dotazník cílen, a to s 62 % odpovědí respondenti ve věku 

26-35 let, následují mladí rodiče do věku 25 let, kteří vyplnili největší podíl na 

oddělení místní gynekologie, starší rodiče do 45 let věku a v neposlední řadě i rodiče 

ve věku 45 let a více, pravděpodobně, s dětmi staršími. I názor této skupiny mě však 

zajímá. Může se již jednat o prarodiče, nebo nastávající prarodiče, kteří mohou předat 

informace o našem plánu svým dětem a možná i přivést vnoučata. 

 

Graf 3: Věk respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3. Otázka: Jaký máte/plánujete pracovní úvazek po/při mateřské dovolené? 

Tato otázka vede k informaci, jestli by rodiče chtěli využít i péči o děti do tří let věku 

a zároveň jestli mají zájem o flexibilní docházku. V dnešní době, kdy je možné 

pracovat i z domova, by mohli rodiče uvítat pouze částečné krytí ve školce, kdy se jim 

poměrově sníží školné, zároveň mají příjem navíc a mohou si tak dovolit dětem 

vzdělání, které jim nejvíce vyhovuje. Z následujícího grafu je zřejmé, že silná většina 

respondentů plánuje plný úvazek, a tudíž i plný úvazek i pro dítě ve školce. Část 

rodičů, konkrétně 12, odpovědělo, že si při mateřské dovolené nechtějí brát žádný 

úvazek. 

 

Graf 4: Jaký plánujete úvazek při/po mateřské dovolené? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4. Otázka: Jakou péči o dítě byste o nástupu do práce upřednostnili? 

Z dotázaných 91 respondentů jich majoritní část (73 respondentů) po nástupu do práce 

upřednostňuje péči o dítě v mateřské školce. To je pro nás příznivý faktor. Další 

variantou bylo vlastní hlídání v podobě partnera nebo prarodičů. Objevili se i rodiče, 

kteří by chtěli péči kombinovat v rámci mateřských škol a vlastního hlídání u 

prarodičů.  

 

Graf 5: Jakou péči o dítě byste po nástupu do práce upřednostnili? 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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5. Otázka: Do jakého typu mateřské školy byste chtěli své děti umístit? 

Výsledek této otázky je pro mě velmi potěšující. Poctivá polovina dotázaných, 46 

respondentů, uvedlo, že by své děti chtěli umístit do soukromé mateřské školy a 

podpořit vývoj dítěte alternativním způsobem vzdělávání. 39 respondentů se vyjádřilo 

pro využití státních školek a dalších 6 by chtělo své děti umístit do dalších typů 

alternativních školek jako Lesní školka nebo Waldorfská školka. 

 

Graf 6: Do jakého typu mateřské školy byste chtěli své děti umístit? 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Před následující otázkou byl pro seznámení respondentů s problematikou krátký popis 

pedagogiky Montesorri a náhled na koncept mateřské školy. 

 

6. Otázka: Měli byste zájem o vznik takové soukromé školky v Broumově? 

Po představení konceptu školky a nastínění pedagogiky Montesorri se 61 respondentů 

vyjádřilo jasně, a o typ této mateřské škole v Broumově by měli zájem. Toto číslo už 

pro nás teď znamená, že bychom museli minimálně zdvojnásobit plánovanou 

počáteční kapacitu. 

 

Graf 7: Měli byste zájem o vznik soukromé mateřské školy v Broumově? 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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7. Otázka: Jaká docházka dítěte do školky by nejvíce vyhovovala Vašim časovým 

možnostem? 

V rámci výsledků této analýzy je pozitivní, že převážná část dětí by do školky chodila 

denně. Flexibilní docházku by využilo 29 respondentů. Z nichž by mělo o půldenní 

docházku zájem 20, 6 respondentů by chtělo doprovázet své děti pouze některé dny 

v týdnu a našli se i 3 respondenti, kteří by měli zájem využívat naše služby pouze 

nárazově. 

 

Graf 8: Jaká docházka by vyhovovala nejvíce Vašim časovým možnostem? 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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8. Otázka: Jakou výši školného jste ochotni při Vámi zvoleném úvazku měsíčně platit? 

Vyhodnocení této otázky dopadlo překvapivě dobře. Poplatky za školné se díky 

extrémně nízkému poplatku ve státních místních školkách, které jsou buď nulové nebo 

v maximální výši 250 Kč měsíčně, bude pohybovat rámcově i více než dvacetinásobně 

(přes 5 000 Kč). Z následujícího grafu je však zřejmé, že si většina rodičů za kvalitní 

vzdělávací služby zaplatí minimálně 1 000 Kč. Tato částka však na pokrytí veškerých 

nákladů provoz nebude stačit. Respondentů, kteří jsou ochotni platit za školné 3500 

Kč – 7000 Kč bylo 30 a rodičů, kteří by platili i přes 7 000 Kč bylo 5. To je pro nás 

pozitivní zpráva, a mateřská škola by dle výsledků dotazníků neměla mít problém se 

zaplněním kapacity. 

Pro rodiče, kteří jsou schopni platit jen do výše 1 000 Kč, se minimálně z počátku 

podnikání, bohužel, nemáme šanci dostat. 

 

Graf 9: Jakou výši školného jste ochotni měsíčně platit? 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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2.5 SWOT analýza  

SWOT analýza slouží ke shrnutí analytické části a zároveň mi pomůže k vytvoření vhodné 

strategie a způsobu řízení podniku. 

Tabulka 5: SWOT analýza 

Silné stránky  Slabé stránky  

Důraz na spolupráci s rodiči  
Vzájemný respekt  
Individuální přístup  
Rozvoj talentů  
Výuka angličtiny 
Kvalifikovaní zaměstnanci  
Dobrá dostupnost  
Možnost flexibilní docházky 
  

Slabá finanční opora od státu – vysoké 
školné  
Vysoké požadavky na zaměstnance  
Nedostatečná informovanost veřejnosti o 
produktu  
Vysoké náklady 
Nezkušenost podnikání v oboru  

Příležitosti  Hrozby  

Rozvinutí marketingové strategie  
Využití stávajících kontaktů 
Zapojení se do dalších dotačních programů  
Vzdělávání širší veřejnosti o alternativní 
výuce  
Přijetí dětí se speciálními potřebami  
Péče o děti do tří let 
  

Nedostatek finančních prostředků klientů  
Nedůvěra ve společnosti  
Ztráta schopných zaměstnanců  
Změny v legislativě  
Klesající porodnost 
Špatná finanční situace zákazníků 

Zdroj: vlastní zpracování  

2.5.1 Silné stránky (S – Strenghts) 

▪ Celodenní provoz (7:00 – 17:30) pro rodiče s plným úvazkem 

▪ Možnost flexibilní docházky se sníženým školným 

▪ Důraz na spolupráci s rodiči  

▪ Snaha se přizpůsobit rodičům 

▪ Komunikace na denní bázi 

▪ Zapojení rodičů do různých aktivit 

▪ Kvalifikovaný personál s dlouholetou praxí 

▪ Pestrá škála aktivit pro rozvoj talentů 

▪ Výtvarná a hudební výchova 
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▪ Tanec 

▪ Pohybové aktivity – (míčové hry, plavání atd.) 

▪ Individuální přístup k dětem – nadstandardní počet pedagogů 

▪ Vlastní zahrada vybavená prolézačkami, pískovištěm, poznávací zahrádkou 

▪ Výuka angličtiny 

▪ Dobrá dostupnost od centra města – v blízkosti autobusové zastávky a možnosti 

parkování u objektu 

▪ Vlastní jídelna – jídla z kvalitních potravin od místních dodavatelů 

▪ Dobrá pověst rodinného jména ve městě 

▪ Podpora ze strany města – poskytnutí objektu za minimální nájem za pokrytí nákladů 

na rekonstrukci objektu 

 

2.5.2 Slabé stránky  

▪ Slabá finanční opora od státu – oproti ostatním místním školám vysoké školné  

▪ Vysoké požadavky na pedagogy 

▪ Nedostatečná informovanost veřejnosti o produktu  

▪ Počáteční náklady na rekonstrukci objektu bývalé mateřské školy 

▪ Nezkušenost podnikání v oboru  

▪ Jsme nový podnik na trhu bez referencí 

▪ Využívání cizího kapitálu pro založení naší školky 

▪ Neočekáváme vysokou ziskovost 

 

2.5.3 Příležitosti  

▪ Kapacity místních školek jsou plné 

▪ Jediná Montesorri školka na Broumovsku – není přímá konkurence 

▪ Možnost získání dotací z Evropských fondů 

▪ Přijímání děti do tří let věku 

▪ Mladé páry se po studiích vrací do rodného města, zakládají rodiny a mohou mít vyšší 

požadavky na vzdělání dětí 
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2.5.4 Hrozby  

▪ Z důvodu vyššího školného se může stát, že v době ekonomické recese budou mít 

klienti nedostatek finančních prostředků a upřednostní státní školky 

▪ Z počátku mohou být zákazníci k našemu přístupu skeptičtí a nemusí se obsadit plná 

kapacita 

▪ Nepříznivý vývoj přírůstku obyvatel  

▪ Ztráta schopných zaměstnanců  

▪ Změny v legislativě 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 

V této části mé diplomové práce je již samotný podnikatelský plán, který obsahuje základní 

údaje o podniku, analýzu prostředí jako souhrn předchozí analytické části, organizační plán, 

marketingový plán, finanční plán, analýzu rizik a následnou ekonomickou realizaci. 

Ekonomickou realizaci jsem zpracovala ve třech provedeních – optimistická, pesimistická a 

realistická. 

3.1 Údaje o podniku  

Název:     MŠ Vlaštovka  

Logo:      

  

Sídlo:     Přadlácká 175, 550 01 Broumov 

Právní forma:    Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:   Mateřská škola 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Statutární orgán:   Jednatel: Bc. Pavlína Bohadlová 

Zahájení činnosti:   Září 2020 

Základní kapitál:   276 000 Kč  
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3.2 Exekutivní souhrn  

Tento podnikatelský plán byl vytvořen za účelem představit profil navrhované soukromé 

mateřské školy v Broumově potenciálním investorům. 

Hlavním smyslem založení této mateřské školy je vytvořit vysoce kvalifikovanou péči o děti v 

naší lokalitě a zároveň vytvořit společnost, která bude prosperovat. V mateřské škole 

plánujeme vést část výuky v anglickém jazyce v podobě různých her a aktivit. Cílem je mít 

začátkem září 2020 otevřenou první třídu s kapacitou 24 dětí. Mateřská škola bude v provozu 

každý školní rok od 1. září do 30. června, každý všední den od 7:00 do 17:30, bude 

poskytovat služby předškolního vzdělávání a hlídání dětí ve věku od 3 do 6 let. Mateřská 

škola bude umístěna v nově zrekonstruované části bývalé budovy Mateřské školky Přadlácká 

s velkou zahradou a hřištěm. Společně s dostupnými cenami školného, atraktivní lokalitou a 

individuálním přístupem k výchově by třída měla dosáhnout rychlého obsazení kapacity a 

dosáhnout bodu zvratu již po dvou letech existence.  

V prostorách mateřské školy bude i vlastní jídelna, ve které budou připravovány svačiny, a 

zároveň bude využívána pro vaření s dětmi. Obědy budou dováženy z místní jídelny Základní 

školy Masarykova. 

Dlouhodobým cílem je vytvořit školící místnost pro vzdělávání široké veřejnosti v soft skills 

a k moderním přístupům ve vzdělávání.  

3.3 Analýza odvětví  

Na našem trhu současně působí šest institucí zabývajících se předškolním vzděláváním. Čtyři 

školky jsou státní, spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a mají kapacitu 

208 dětí, která je v současné době naplněna. Jedna mateřská škola spadá pod Královéhradecký 

kraj, specializuje se na děti se speciálními logopedickými potřebami a má kapacitu 42 dětí, 

která jsou v současné době taktéž naplněna. Poslední mateřskou školou v Broumově je 

Mateřská škola Začít spolu, která je financována Evropskými sociálními fondy, cílovou 

skupinou klientů jsou sociálně znevýhodněné děti.  
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3.4 Organizační plán 

Organizační schéma Mateřské školy Vlaštovka, s.r.o. je znázorněné v následujícím obrázku. 

Ředitelkou je zakladatelka Pavlína Bohadlová, která je současně i majitelkou a jednatelkou 

firmy. Majitelka s ekonomickým vzděláním bude také zaštiťovat většinu administrativní 

činnosti, včetně účetnictví, zásobování a marketingu. Ve školce budou z počátku tři 

pedagogové na plný úvazek, externí logoped, a provozní pracovník, který bude zaměstnán na 

poloviční úvazek. Každý z nich by bude zvládat výuku angličtiny, aby se mohli kdykoli 

zastoupit. 

 

Obrázek 2: Organizační struktura školky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ředitelka Pavlína Bohadlová bude zastupovat mateřskou školu při jednáních s městskými 

zastupiteli, společně s pomocí pedagogů bude sestavovat vzdělávací plán a plánovat 

mimoškolní aktivity s dětmi, bude v zodpovědnou osobou při komunikaci s rodiči, dodavateli 

a inspektory. Samozřejmě bude pracovat minimálně na plný úvazek, z toho každý den bude 

2,5 hodiny fungovat jako pedagožka, tedy 12,5 hodin týdně s dětmi a zbylý čas se bude 

věnovat činnosti související s vedením naší mateřské školy. Její měsíční mzda se bude odvíjet 

od zisku podniku. Pedagogickou činnost bude vykonávat v době, kdy budou odcházet dvě 

pracovnice z dopolední směny, případně ráno společně s první pedagožkou, kdy další dvě 

dorazí až na druhou směnu na 9:15. 

Všichni tři pedagogové budou mít plný pracovní úvazek a jejich hlavní náplní práce bude 

starost o výuku dětí, organizování všech aktivit a individuální přístup ke všem dětem. 

V našem případě, kdy mateřská škola nespadá pod Ministerstvo školství, mládeže a 

Ředitelka

Pedagog Pedagog Pedagog Provozní Externí 
logoped
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tělovýchovy, nevztahují se na nás školní směrnice o vzdělání pedagogů. Všichni pedagogové 

však budou muset absolvovat kurz Montesorri a mít úroveň anglického jazyka alespoň B2. 

Pracovní doba bude od 6:45 do 17:45, aby se pokryla otevírací doba 7:00 až 17:30. První 

směna dvou pedagogů bude začínat v 6:45, a bude končit v 15:15. třetí pedagog přichází 

v 9:15 a odchází po odvedení dětí rodiči v 17:45. V případě potřeby mohou přijít dva 

pedagogové na 9:15 a dobu za druhého pedagoga od 6:45 do 9:15 pokryje ředitelka. Pracovní 

doba bude tedy tvořit zákonných 8,5 hodiny s 30 minutami přestávky. Měsíční hrubá mzda 

pedagogických pracovníků bude z počátku 24 000 Kč. 

Externí logoped bude docházet podle potřeby dětí. Chceme však zavést preventivní 

logopedickou činnost na každotýdenní bázi. Předpokládaný úvazek bude 6 hodin týdně, který 

se bude přizpůsobovat dle aktuální situace. Externímu logopedovi bude vyplácena odměna 

180 Kč/hod. 

Provozní pracovník bude zaměstnaný na poloviční úvazek a jeho náplní práce bude úklid, 

příprava svačin, úklid nádobí, praní prádla a případná údržba prostor školky. Měsíční hrubá 

mzda bude 9 500 Kč. 

Harmonogram školního dne – příklad 

7:00 – 8:15   - scházení dětí, volné hry 

8:15 – 8:35  - pohybové aktivity 

8:35 – 9:00  - dopolední svačina, hygiena 

9:00 – 9:30  - angličtina 

9:30 – 10:30  -  volné hry, individuální činnost 

10:30 – 11:50  - pobyt venku 

11:50 – 12:30  - hygiena, oběd, hygiena 

12:30 – 12:45  - příprava na odpočinek 

12:45 – 14:15  - odpočinek + náhradní aktivity pro děti, které neusnou 

14:15 – 14:30  - volné hry, hygiena 

14:30 – 15:00  - odpolední svačina, hygiena 
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15:45 – 16:30  - aktivity – modelování, kreslení, tanec, hra na nástroj, pohybové 

aktivity, divadlo, zpěv) 

16:30 – 17:30  - volné hry, vyzvednutí dětí rodiči 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.5 Marketingový plán  

3.5.1 Cílová skupina  

Primární skupinou, která potřebuje zajistit celodenní péči o děti, jsou rodiče s dětmi do šesti 

let věku. Z důvodu vyššího školného oproti státním institucím jsou dalším segmentem trhu 

rodiny s dvojím příjmem. Soukromé mateřské školky nemají nárok na státní příspěvky, 

a proto je možné, že domácnosti s jedním příjmem nebo s nižšími příjmy na školné nebudou 

mít prostředky.  

 

3.5.2 Marketingový mix 

Produkt  

Soukromá mateřská škola Vlaštovka, s.r.o. bude poskytovat služby v oblasti předškolního 

vzdělávání a péče pro děti ve věku od tří do šesti let. Mateřská škola bude otevřená každý 

všední den od 7:00 do 17:30, je tedy možné využít celodenní péče nebo flexibilní docházky. 

Flexibilní docházku mohou využít rodiče, kteří mají pouze částečný pracovní úvazek nebo 

kombinují péči o děti s vlastním hlídáním. 

Školka bude teprve jako druhá v okrese Náchod zaměřená na pedagogiku Montesorri, která se 

soustředí na to, aby se děti naučili respektu, samostatnosti a nezávislosti. Montesorri 

pomůcky, prostředí a organizace jsou nastavené tak, aby umožňovaly dětem prožívat hluboké 

uspokojení z toho, co právě dělají. Školka bude mít jako jediná na Broumovsku výuku také 

anglického jazyka. Veškeré aktivity jsou zaměřené na rozvoj dítěte v individuálním způsobu, 

budeme se věnovat tanci, zpěvu, komunikaci, logickému myšlení, poznávání přírody a 

pohybu. 
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Cena  

V této kapitole se zabývám výpočtem výše školného, ve které jsou zahrnuty mzdy 

vyučujících, náklady na provoz a zisk. 

Tabulka 6: Předběžná kalkulace nákladů 

Popis nákladu Měsíční náklad 

Přímé mzdy 96 480 Kč 

Ostatní přímé náklady 18 519 Kč 

Správní režie  

- Platba za energie a vodu 9 000 Kč 

- Platba za nájem 1 000 Kč 

- Platba za pojistné 926 Kč 

- Platba za ostatní služby 6 000 Kč 

Odbytová režie (Marketing) 400 Kč 

Náklady celkem 132 325 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Položka Přímé mzdy obsahuje měsíční mzdy třech pedagogických pracovníků. Nepřímé mzdy 

vypovídají o platu provozního pracovníka a externího logopeda. 

Platba za nájemné bude place městu Broumov, který nevyužívaný prostor nabídl majitelce za 

symbolickou cenu 1 000 Kč v protihodnotě rekonstrukce využívaného objektu a plného 

uhrazení nákladů rekonstrukce. Poplatky za energie a vodu budeme platit v plné výši. 

Splátka úvěru obsahuje stanovenou měsíční splátku podnikatelského úvěru na rekonstrukci a 

potřebné počáteční náklady na nákup kancelářských potřeb, vybavení pro výuku, lehátka, 

ložní prádlo, nábytek a nádobí. Tento bankovní úvěr budeme splácet po dobu šesti let dokud 

nesplatíme celou dlužnou částku.  

Položka ostatní služby zahrnuje poplatky za telekomunikace, hygienické potřeby, výtvarné 

potřeby, svoz odpadu a bankovní poplatky (250 Kč/ dítě). 

Celková výše předběžných nákladů dle kalkulace z výše uvedené tabulky tvoří 132 325 Kč.  
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Výše školného tak tvoří:  

 132 325 Kč/ 24 dětí = 5 514 Kč 

Tato částka by postačila na pokrytí provozních nákladů, firma by však netvořila žádný zisk. 

Musíme tedy započíst ziskovou marži, kterou jsme si určili ve výši 20 %.  

Po započítání ziskové marže bude výše měsíčního školného tvořit 6 617 Kč. Při plném 

obsazení školy budou výnosy ze školného tvořit 158 808 Kč. 

 

Místo  

Prostředí mateřské školy bude situované v nově zrekonstruované části bývalé budovy 

Mateřské školky Přadlácká. Dispozičně se jedná dvou poschoďovou budovu o 210 metrech 

čtverečních, které zahrnují 9 místností – jedná se o vyučovací místnost, místnost na hraní, 

místnost na tvoření, místnost pro pohybové aktivity, šatnu, kuchyň a jídelnu, kancelář, toalety 

a koupelnu. Na pozemku nemovitosti je i velká zahrada, na které bude pískoviště, prolézačky, 

prostor pro míčové hry nebo květinové záhony, které budou sloužit dětem pro poznávání 

rostlin. V prostorách mateřské školy bude i vlastní jídelna, ve které budou připravovány 

svačiny, a zároveň bude využívána pro vaření s dětmi. Obědy budou dováženy z místní 

jídelny Základní školy Masarykova.  

 

Propagace  

Důležitým aspektem při zakládání nové firmy je počáteční propagace a správné nastavení 

marketingové strategie. Naší snahou bude oslovit co největší počet potenciálních zákazníků, 

informovat místní veřejnost o vzniku nové soukromé mateřského školy a jí poskytovaných 

službách. 

Webové stránky 

V dnešní digitální době je nejvíce praktickou formou pro počáteční, ale i dlouhodobou 

propagaci podniku vytvoření a průběžná údržba webových stránek. Touto formou můžeme 

potenciálním zákazníkům poskytnou maximální množství informací, které můžou čerpat 

z pohodlí domova. Na webových stránkách by se měly vyskytovat informace o kontaktech, 

otevírací době a podmínkách přijetí. V neposlední řadě by měla obsahovat portfolio 
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pedagogů, koncept mateřské školy, fotogalerii užívaných prostor, ceník a také by zde měla 

být možnost k diskuzi. 

Webové stránky si necháme vytvořit na zakázku za přátelskou cenu 2 000Kč. Roční poplatek 

za webhosting je 1 000 Kč a za doménu 270 Kč. Při zakládání nového podniku je důležité, 

abychom měli stránky zprovozněné a zveřejněné alespoň dva až tři měsíce dopředu, tedy 

v době, kdy rodiče hledají pro své děti umístění.  

Tabulka 7 Výpočet nákladů na vytvoření a provoz webových stránek 

Popis Cena 

Vytvoření webové stránky 2 000Kč 

Roční poplatek za webhosting a doménu 1 270 Kč 

Celkové náklady za první rok 3 270 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat www.cesky-hosting.cz 

Distribuce letáků 

Prospekty v podobě letáků jsou v dnešní době stále populární a rozšiřují nám možnosti 

propagace o skupinu zákazníků, kteří upřednostňují materiální formu reklamy před 

elektronickou. Letáky si necháme navrhnout grafičkou Adélou Bohadlovou, sestrou 

majitelky, a necháme vytisknout v místní Tiskárně Broumov, která část svého zisku investuje 

do rozvoje Broumovska. Optimální množství letáčků jsme zvolili 500 ks, které necháme 

vytisknout ve formátu A5 v podobě barevného jednostranného tisku. Cena jednoho letáčku 

vychází na 4,50 Kč, celková cena za 500 letáčků tedy bude 2 250 Kč. 

Na letáku budou uvedeny tyto informace: 

▪ Informování o nově otevřené mateřské škole 

▪ Nastínění konceptu a základních hodnot 

▪ Odkaz na webové stránky 

▪ Kontaktní informace 

▪ Pozvánka na Den otevřených dveří mateřské školy. 

Letáčky budeme distribuovat na místní polikliniku, kde se nachází ordinace gynekologie a 

pediatrie. Dále ke všem ordinujícím pediatrům na Broumovsku, do Domu dětí a mládeže Ulita 

Broumov a do místních obchodů s dětským zbožím. 
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V rámci neplacené formy propagace plánujeme: 

▪ inzerci v místních Broumovských novinách, které vychází jako měsíčník, a proto 

bychom zde reklamu vystavili všechny tři měsíce před otevřením, 

▪ vytvoření účtu na sociální síti Facebook a Instagram, 

▪ a spolupráci s místními školkami, které k nám pomou přesměrovat rodiče v době, kdy 

budou mít plnou kapacitu.  

3.6 Finanční plán  

V této kapitole se budu věnovat tvorbě stěžejní části podnikatelského plánu – Finanční plán 

soukromé mateřské školy Vlaštovka. Kapitolu uvedu peněžitými a nepeněžitými vklady do 

společnosti, poté sestavím zakladatelský rozpočet a následně zahajovací rozvahu podniku. 

V další části kapitoly budu sestavovat bilanci očekávaných příjmů/výdajů a výnosů/nákladů 

na období prvních třech let podniku. Na závěr kapitoly provedu výpočet výsledku 

hospodaření a zhodnotím realizovatelnost podnikatelského plánu z optimistického, 

pesimistického a realistického odhadu vývoje. 

3.6.1 Vklad do společnosti  

Majitelka do společnosti vkládá peněžitých 230 000 Kč a dále nepeněžité položky v celkové 

hodnotě 46 000 Kč: 

▪ notebook – 18 500 Kč, 

▪ mobilní telefon – 5 000 Kč, 

▪ kopírka se scannerem – 2 500 Kč, 

▪ nábytek do kanceláře (židle, pracovní stůl, skříně) – 16 000 Kč, 

▪ kytara – 4 000 Kč. 

Základní kapitál společnosti bude činit 276 000 Kč. U nepeněžitého vkladu můžeme uvažovat 

jako o drobném majetku a můžeme jej jednorázově odepsat. 
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3.6.2 Počáteční náklady  

V následující tabulce můžeme vidět detailní přehled počátečních nákladů, čímž zjistíme 

potřebnou výši finančních zdrojů, kterou budeme potřebovat je jejich pokrytí. Ceny 

odpovídají skutečným cenám nejmenovaných dodavatelů. 

Prostor bývalé mateřské školy je téměř dva roky nepoužívaný a poslední rekonstrukce zde 

proběhly v roce 2001. Bude tedy nutné zrekonstruovat koupelny a částečně kuchyň. Z důvodu 

volných aktivit potřebujeme ve většině místností koberce, které chceme z hygienických 

důvodů také vyměnit za nové. V níže uvedené tabulce 8, máme detailní přehled nutných 

počátečních nákladů. 

Tabulka 8: Počáteční náklady MŠ Vlaštovka 

Popis Náklady v Kč 

Poplatky za založení s.r.o.  500     

Rekonstrukce – stavební úpravy koupelen a kuchyně  150 000     

Vymalování místností  30 000     

Nové koberce  32 000     

Nákup nábytku – šatna, skříně, stoly, židle, venkovní nábytek  45 000     

Nákup nádobí – talíře, příbory, hrnky, sklenice, varný termos na čaj  12 000     

Dětské lehátka  48 000     

Ložní prádlo, ručníky, utěrky  24 000     

Nákup vybavení do kanceláře pro pedagogy (3x stůl, židle, skříň)  12 000     

Hudební nástroje – piano  1 500     

Nákup hraček  60 000     

Rezervní fond  30 000     

Celkem  445 000 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.6.3 Provozní náklady 

Do provozních nákladů pro chod mateřské školy spadají telefonní poplatky, platba pojistného 

za pojištění nemovitosti a odpovědnosti za škodu, marketingová propagace a samozřejmě 

nájemné a poplatky za energie a vodu. Internetové poplatky budeme mít nulové, protože otec 

majitelky je poskytovatelem internetových služeb v Broumově, a poskytne nám tak jeho 

služby v rámci sponzorského daru. Propočet provozních nákladů za první tři měsíce a 

následně shrnuté do prvního roku můžeme vyčíst z tabulky 9. 

 

Tabulka 9: Provozní náklady za první období 

Popis nákladu 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 1. rok 2. rok 3. rok 

Poplatky za telefon 300 Kč 300 Kč 300 Kč 3 600 Kč 3 600 Kč 3 600 Kč 

Platba pojistného 962 Kč 962 Kč 962 Kč 11 544 Kč 11 544 Kč 11 544 Kč 

Propagace 5 520 Kč 270 Kč 270 Kč 6 240 Kč 4 240 Kč 4 240 Kč 

Platba za energie a vodu 9 000 Kč 9 000 Kč 9 000 Kč 108 000 Kč 108 000 Kč 108 000 Kč 

Platba za nájem 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč 

Odpisy majetku 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 12 000 24 000 24 000 

Náklady celkem 17 782 Kč 12 532 Kč 12 532 Kč 153 384 Kč 163 384 Kč 163 384 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.6.4 Mzdové náklady  

K výpočtu mzdových nákladů jsem používala dat, která jsem si stanovila v kapitole 3.4 

Organizační plán. Pro pedagogické pracovníky tedy počítáme z hrubé mzdy 24 000 Kč, pro 

provozního pracovníka s polovičním úvazkem s hrubou mzdou 9 500 K a pro externího 

logopeda, kterému poskytneme hodinou sazbu 180 Kč/hod, při docházce 6 hodin týdně 

použijeme hrubou mzdu 4 320 Kč. V níže uvedených tabulkách jsou vypočítané náklady pro 

zaměstnavatele a propočet mzdy zaměstnance. 
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Tabulka 10: Mzdové náklady na pedagoga 

Hrubá mzda 24 000 Kč Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Sociální pojištění 1 560 Kč 6 000 Kč 

Zdravotní pojištění 1 080 Kč 2 160 Kč 

Zdanitelná „superhrubá“ mzda 32 200 Kč  

Daň před slevami 4 830 Kč  

Slevy na dani 2 070 Kč  

Odvod státu celkem 13 560 Kč  

Čistí mzda 18 600 Kč  

Celková náklad pro zaměstnavatele 32 160 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování podle online mzdové kalkulačky Keloc Software 

 

Tabulka 11: Mzdové náklady provozního pracovníka 

Hrubá mzda 9 500 Kč Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Sociální pojištění 618 Kč 2 375 Kč 

Zdravotní pojištění 428 Kč 855 Kč 

Zdanitelná „superhrubá“ mzda 12 800 Kč  

Daň před slevami 1 920 Kč  

Slevy na dani 1 920 Kč  

Odvod státu celkem 4 275 Kč  

Čistí mzda 8 454 Kč  

Celková náklad pro zaměstnavatele 12 730 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování podle online mzdové kalkulačky Keloc Software 
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Tabulka 12: Mzdové náklady externího logopeda 

Hrubá mzda 4 320 Kč Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Sociální pojištění 281 Kč 1 080 Kč 

Zdravotní pojištění 195 Kč 389 Kč 

Zdanitelná „superhrubá“ mzda 5 800 Kč  

Daň před slevami 870 Kč  

Slevy na dani 870 Kč  

Odvod státu celkem 1 945 Kč  

Čistí mzda 3 844 Kč  

Celková náklad pro zaměstnavatele 5 789 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování podle online mzdové kalkulačky Keloc Software 

 

Sečtením jednotlivých položek dostaneme celkové mzdové náklady za měsíc, které platí 

zaměstnavatel za všechny zaměstnance. 

Celkové mzdové náklady = 3 * 32 160 + 12 730 + 5 789 = 114 999 Kč 

3.6.5 Zakladatelský rozpočet  

Po sestavení odhadu počátečních, provozních a mzdových nákladů můžeme sestavit 

zakladatelský rozpočet. Tím zjistíme potřebnou výši finančních zdrojů, které potřebujeme 

k pokrytí počátečních výdajů. Od této částky následně odečteme námi vložený kapitál a 

dostaneme výši bankovního úvěru, o který si budeme žádat. 

V následující tabulce je uvedený rozpočet na první tři měsíce provozu podnikatelské činnosti. 
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Tabulka 13: Zakladatelský rozpočet na první tři měsíce provozu 

Popis Náklady v Kč 

Počáteční náklady 445 000 

Provozní náklady 39 846 

Mzdové náklady 344 997 

Rezervní fond 30 000 

Nutný počáteční kapitál 859 843 

  

Vlastní kapitál 276 000 

Bankovní úvěr 583 843 

Celkové zdroje financování 859 843 

 

Při zohlednění výnosů v podobě školného ve výši 158 808 Kč a vlastního kapitálu ve výši 

276 000 Kč budeme žádat o úvěr ve výši 400 000 Kč. 

Na základě internetového průzkumu několika bankovních institucí jsem se rozhodla pro 

podnikatelský úvěr od Moneta Money Bank, která nabízí velmi nízký úrok 3,9 % p.a. Měsíční 

výše úroku tak představuje 6 240 Kč po dobu šesti let. 

3.6.6 Očekávané měsíční příjmy  

Měsíční příjmy budou tvořit především platby za školné, které jsme si vyčíslili na začátku této 

kapitoly částkou 6 617 Kč za celodenní docházku dítěte. Dalšími příjmy budou do budoucna 

příjmy z dotačních programů, do kterých se budeme hlásit a případné sponzorské dary.  

Tabulka 14: Přehled příjmů ze školného při využití částečné a plné kapacity 

Zaplnění kapacity 12 dětí 18 dětí  24 dětí 

Měsíční příjem 

ze školného v Kč 

79 404 119 106  158 808 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.6.7 Očekávané měsíční výdaje  

Měsíční výdaje pokrývají kromě provozních a mzdových výdajů i náklady na stravování 

v podobě svačin a pití, a také měsíční splátku úvěru. 

Tabulka 15: Očekávané měsíční výdaje 

Popis Výdaje v Kč 

Provozní náklady 11 532 

Mzdové náklady 114 999 

Splátka podnikatelského úvěru 6 240 

Náklady na stravování (450/dítě) 10 200 

Celkové očekávané měsíční výdaje 142 971 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.6.8 Analýza bodu zvratu  

Nyní zjistíme, kolik dětí musí do školy docházet, abychom dosáhli zisku. Z celkových 

měsíčních výdajů můžeme většinu položek považovat za fixní náklady, jediná pohyblivá 

složka budou náklady na stravování. Z položky fixních nákladů na po doplacení bankovního 

úvěru zmizí navíc splátka úvěru. 

P*Q = FN + vnj * Q 

6 617 * Q = 132 771 + 450 * Q 

Q = 21 dětí 

 

3.6.9 Zahajovací rozvaha  

Zahajovací rozvahu vytváříme při vzniku společnosti, obsahuje pořizovací výdaje, pořízený 

majetek, oběžný majetek, vlastní vložený kapitál a cizí zdroje v podobě bankovního úvěru. 
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Tabulka 16: Zahajovací rozvaha 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál 

Pořizovací výdaje 500 Základní kapitál 276 000 

Krátkodobý majetek 172 500 Cizí zdroje 

Dlouhodobý hmotný majetek 273 000 Bankovní úvěr 400 000 

Oběžná aktiva   

Bankovní účet 230 000   

Suma aktiv 676 000 Suma pasiv 676 000 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.6.10  Ekonomická realizace pomocí výkazu Z/Z  

 Tato část je věnovaná ekonomické realizaci v uváženi optimistické, pesimistické a realistické 

varianty. Vypracuji výkaz zisku a ztrát na prvních pět let fungování firmy, přičemž 

v nákladové části budou obsaženy položky spotřeby materiálu, oprav, mzdových nákladů, 

platby nájmu, energií a vody, odpisů, úroků z úvěru atd. Ve výnosové části budou vyčíslené 

platby za školné jako tržby za poskytnuté služby a případné sponzorské dary a dotace. 

Pro optimistickou variantu uvažujeme plné vytížení mateřské školy, tudíž plný počet 24 dětí. 

Zároveň uvažujeme přiznání dotace na rekonstrukci další části budovy pro rozšíření 

působnosti a otevření další třídy v rámci dotačního programu Infrastruktura pro předškolní 

vzdělávání a základní školy II. 

V tabulce níže můžeme vidět, že v prvním roce, kdy jsme pokryli náklady na rekonstrukci, se 

dostáváme do ztráty. První rok však počítáme pouze čtyři měsíce od září do prosince. Ve 

druhém roce již dosahujeme zisku přes 200 tisíc. 
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Tabulka 17: Optimistická varianta Výkazu Z/Z 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Celkové náklady 784 245 1 844 243 1 341 751 1 270 161 1 267 468 

Spotřeba materiálu 46 000     

Opravy 180 000 500 000    

Mzdy 459 996 1 149 990 1 149 990 1 149 990 1 149 990 

Nájemné 4 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Energie 36 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

Telefon 1 200 3 600 3 600 3 600 3 600 

Odpisy 34 500 69 000 69 000   

Úroky 14 529 12 133 9 641 7 051 4 358 

Propagace 5 520 1 270 1 270 1 270 1 270 

Ostatní náklady 2 500 6 250 6 250 6 250 6 250 

 

Celkové výnosy 636 512 2 091 920 1 591 920 1 591 920 1 591 920 

Tržby za služby 635 232 1 588 080 1 588 080 1 588 080 1 588 080 

Sponzorské dary (internet) 1 280 3 840 3 840 3 840 3 840 

Dotace (rekonstrukce)  500 000    

 

Výsledek hospodaření před zdaněním -147 733 247 677 250 169 321 759 324 452 

Daň z příjmu 19% 0 47 059 47 532 61 134 61 646 

Výsledek hospodaření za účetní období -147 733 200 618 202 637 260 625 262 806 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V následující tabulce zisku a ztráty je vyjádřena pesimistická varianta. V této variantě 

uvažujeme naplnění kapacity ze 83 %, což znamená, že bude docházet 20 dětí na celý den. 

V této variantě neuvažujeme obdržení jediné dotace. 

Dle vypočítané tabulky můžeme pozorovat, že účetního zisku dosahujeme až ve čtvrtém roce 

a zisk je přesto velmi nízký. V této situaci bychom museli zvážit nějaká úsporná opatření. 
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Prvním krokem k šetření by asi bylo omezení výuky s logopedem, samozřejmě až po dohodě 

s rodiči. V případě, že bychom odvolali služby logopeda bez souhlasu rodičů, mohlo by se 

stát, že by ze školky odešly další děti, což by nás vedlo k dalším úsporným opatření, možná i 

k uzavření mateřské školy. Dalším možným úsporným opatřením, respektive, možností získat 

další zdroj financování, je zapsání mateřské školy pod MŠMT a získat finanční zdroje na 

pokrytí až 70 % platů pedagogů. 

Tabulka 18: Pesimistická varianta 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Celkové náklady 784 245 1 344 243 1 341 751 1 270 161 1 267 468 

Spotřeba materiálu 46 000     

Opravy 180 000     

Mzdy 459 996 1 149 990 1 149 990 1 149 990 1 149 990 

Nájemné 4 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Energie 36 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

Telefon 1 200 3 600 3 600 3 600 3 600 

Odpisy 34 500 69 000 69 000   

Úroky 14 529 12 133 9 641 7 051 4 358 

Propagace 5 520 1 270 1 270 1 270 1 270 

Ostatní náklady 2 500 6 250 6 250 6 250 6 250 

 

Celkové výnosy 530 640 1 327 240 1 327 240 1 327 240 1 327 240 

Tržby za služby 529 360 1 323 400 1 323 400 1 323 400 1 323 400 

Sponzorské dary (internet) 1 280 3 840 3 840 3 840 3 840 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním -253 605 -17 003 - 14 511 57 079 59 772 

Daň z příjmu 19 % 0 0 0 10 845 11 357 

Výsledek hospodaření za účetní období -253 605 - 17 003 - 14 511 46 234 48 415 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Poslední vypracovanou variantou je realistická, i přesto, že dle mého názoru je realistická i 

optimistická verze, v této uvažujeme zaplnění kapacity na 91 %, tedy 22 dětí. Dále uvažujeme 

poskytnutí částečné dotace na další rekonstrukci z dotačního programu Infrastruktura pro 

předškolní vzdělávání a základní školy II. 

Výsledkem realistické varianty je zisk již ve druhém roce 

Tabulka 19: Výkaz zisku a ztráty realistická varianta 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Celkové náklady 784 245 1 644 243 1 341 751 1 270 161 1 267 468 

Spotřeba materiálu 46 000     

Opravy 180 000 300 000    

Mzdy 459 996 1 149 990 1 149 990 1 149 990 1 149 990 

Nájemné 4 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Energie 36 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

Telefon 1 200 3 600 3 600 3 600 3 600 

Odpisy 34 500 69 000 69 000   

Úroky 14 529 12 133 9 641 7 051 4 358 

Propagace 5 520 1 270 1 270 1 270 1 270 

Ostatní náklady 2 500 6 250 6 250 6 250 6 250 

 

Celkové výnosy 583 576 1 759 580 1 459 580 1 459 580 1 459 580 

Tržby za služby 582 296 1 455 740 1 455 740 1 455 740 1 455 740 

Sponzorské dary (internet) 1 280 3 840 3 840 3 840 3 840 

Dotace (rekonstrukce)  300 000    

 

Výsledek hospodaření před zdaněním -200 669 115 337 117 829 189 419 192 112 

Daň z příjmu 19 % 0 21 914 22 388 35 990 36 501 

Výsledek hospodaření za účetní období -200 669 93 423 95 441 153 429 155 611 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.7 Analýza a hodnocení rizik  

3.7.1 Riziková politika  

Pro úspěšné založení firmy je nutné identifikovat, k jakým rizikům je firma náchylná. 

Vytvořím tabulku s nejopodstatněnějšími riziky, které by mohly projekt ohrozit, a pro 

zmírnění možných důsledků či minimalizace pravděpodobnosti jejich dopadu nastavím určitá 

protiopatření. 

Pro odhad dopadu rizik a jejich pravděpodobností si zvolíme základní bodovou stupnici 1-5. 

Pro vyhodnocení celkové váhy odhadovaného rizika musíme pravděpodobnost a dopad rizika 

vynásobit. Samozřejmě, čím vyšší výsledek, tím více zatěžující riziko pro naši firmu.  

3.7.2 Identifikace a hodnocení rizik 

Tabulka 20: Bodová stupnice pro analýzu rizik 

Body  Pravděpodobnost výskytu rizika  Váha dopadu rizika  

1  Velmi nízká  Velmi nízká  

2  Nízká  Nízká  

3  Střední  Střední  

4  Vysoká  Vysoká  

5  Velmi vysoká  Velmi vysoká  

Zdroj: vlastní zpracování 

Pro vyhodnocení celkové váhy rizika se budeme řídit těmito hodnotami:  

▪ 0-8 bodů přijatelné  

▪ 9-17 bodů nežádoucí  

▪ 18-25 bodů nepřijatelné  

Následná protiopatření budou vyjádřená odhadem finančních nákladů, které bude potřeba na 

snížení vyčíslených rizik vynaložit, a to dle následujících hodnot:  

▪ Do 1000 Kč nízké  

▪ Do 10 000 Kč střední  

▪ Nad 10 000 Kč vysoké  

Hodnota Hr určuje hodnotu rizika po vynásobení jeho pravděpodobnosti výskytu a váhy jeho 

dopadu. Hp určuje celkovou hodnotu rizika po uvážení zavedení protiopatření.  
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Tabulka 21: Analýza rizik a jejich protiopatření  

č.  Riziko  Pr  Dr  Hr  Protiopatření  Pp  Dp  Hp  Náklady  Zodpovědná 
osoba  

1  Nedostatečný 
zájem – 
nízká rentabilita  

3  5  15  Průzkum trhu a 
nasmlouvání prvních 
zákazníků a 
partnerských firem  

2  4  8  střední  Marketing a PR – 
ředitelka  

2  Nedostatek 
finančních 
prostředků  

4  4  16  Důkladný finanční 
plán a 
zajištění zdrojů  

2  3  6  střední  Ekonom – ředitelka  

3  Výběr špatných 
lektorů  

3  4  12  Důkladné výběrové 
řízení  

2  3  6  nízké  Personální – 
ředitelka  

4  Výběr 
školících prostor 
– 
zrušení pronájmu  

3  5  15  Nasmlouvání 
pronajímaných 
prostor a zajištění se 
proti zrušení, využití 
vlastních prostor  

1  3  3  nízké  Ředitelka  

5  Zvýšení ceny 
pronajímaných 
prostor  

4  2  8  Důkladné zajištění 
ceny ve smlouvě a 
vypracování 
finančního plánu  

3  2  6  nízké  Ekonom – ředitelka  

6  Zvýšení nákladů 
na lektory – 
školení a platy  

4  4  16  Důkladná analýza 
nákladů a výnosů ve 
finančním plánu, 
následné navýšení 
cen produktů  

3  2  6  nízké  Ekonom – 
Ředitelka  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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ZÁVĚR 

V dnešní době máme obrovskou výhodu v tom, že máme možnost volby. Díky otevřené 

ekonomice se produkty a služby vyvíjí do všech možných směrů a firmy bojují o zákazníky 

přizpůsobováním svých produktů a služeb na míru. Děti se ocitají ve světě obsahujícím 

nepředstavitelné množství informací a možností, a je důležité je připravit tak, aby byly 

schopny se tomuto množství informací postavit čelem, vnímat ho s odstupem a s vlastním 

názorem. 

Děti jsou naše budoucnost a chceme, aby dnešní sociální a technologické tempo doby zvládly 

co nejlépe. Mnoho rodičů uvítá další možnost volby, kam své děti po nástupu zpět do práce 

svěřit a dopřát jim tu nejvhodnější péči. Mateřská škola bývá pro mnoho dětí také jedním 

z prvních pojítek s dalšími vrstevníky, a kde se učí, jak spolu vzájemně komunikovat 

s respektem, jak přistupovat k novým vjemům a kde rozvíjí své schopnosti a talenty. 

Na Broumovsku jsme se dostali do situace, kdy jsou všechny mateřské školy plně obsazeny a 

může se stát, že bude nedostatek volných míst. Většinu školek v Broumově zaštiťuje stát nebo 

Královéhradecký kraj a jsou tak omezené vzdělávacími rámci MŠMT. V závislosti na tyto 

informace a v rámci vlastního zájmu o práci s dětmi jsem se rozhodla zpracovat tuto 

diplomovou práci. 

Cílem této práce bylo vytvoření podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy 

v Broumově. První část byla zaměřena na teoretická východiska v oblasti podnikání na jejichž 

základě jsem provedla analýzu makroprostředí pomocí analýzy SLEPT a Porterova modelu 

pěti konkurenčních sil, dále jsem zpracovala analýzu mikroprostředí pomocí modelu 

McKinsey’s 7S. Analytickou část jsem uzavřela analýzou SWOT, která mi dala pevný 

podklad pro zpracování podnikatelského plánu. 

Ve třetí kapitole jsem zpracovala návrh řešení podnikatelského záměru, včetně finanční 

analýzy, stanovení bodu zvratu a hodnocení rizik. V rámci marketingového průzkumu se mi 

potvrdilo, že občané města Broumova mají vážný zájem o založení této mateřské školy. 

V rámci finančního plánu a ekonomické realizace jsem prokázala, že při zaplnění mateřské 

školy alespoň 21 dětmi je založení této školy ekonomicky výhodné a realizovatelné. Cíl 

diplomové práce byl tedy splněn. 

Do začátku bych určitě doporučila propagaci jak na webových stránkách, tak pomocí letáků 

asociálních sítí, aby se náš koncept dostal mezi co nejvíce občanů Broumovska. 
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Na závěr si dovolím jeden citát od Marie Montesorri. 

“The greatest sign of success for a teacher is to be able to say, the children are now working 

as if I did not exist.” 
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Příloha 2: Vybrané ukazatele za správní obvod Broumov v letech 2001-2017. Zdroj ČSÚ. 
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Příloha 3: Vypočítané pojistné od společnosti Direct  

Druh pojištění Pojištěná věc Varianta pojištění Pojistná částka Roční pojistné 

Pojištění budovy Budova SME Insurance 5 166 000 Kč 4 305 Kč 

Odpovědnosti za újmu Odpovědnost za škodu SME Insurance 250 000 Kč 1 563 Kč 

Pojištění strojů, 

elektroniky a ostatního 

vybavení 

Elektronika a vybavení SME Insurance 10 000 000 Kč 5 249 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování z dat pojišťovny Direct 

 

Příloha 4: Splátkový kalendář podnikatelského úvěru od společnosti Moneta  

Rok Měsíc Splátka (Kč) Úrok (Kč) Úmor (Kč) Úvěr (Kč) 

1  

1 6 239,86 1 300,00 4 939,86 395 060,14 
2 6 239,86 1 283,95 4 955,92 390 104,22 
3 6 239,86 1 267,84 4 972,03 385 132,19 
4 6 239,86 1 251,68 4 988,18 380 144,01 
5 6 239,86 1 235,47 5 004,40 375 139,61 
6 6 239,86 1 219,20 5 020,66 370 118,95 
7 6 239,86 1 202,89 5 036,98 365 081,97 
8 6 239,86 1 186,52 5 053,35 360 028,62 
9 6 239,86 1 170,09 5 069,77 354 958,85 

10 6 239,86 1 153,62 5 086,25 349 872,60 
11 6 239,86 1 137,09 5 102,78 344 769,83 
12 6 239,86 1 120,50 5 119,36 339 650,46 

2 

1 6 239,86 1 103,86 5 136,00 334 514,46 
2 6 239,86 1 087,17 5 152,69 329 361,77 
3 6 239,86 1 070,43 5 169,44 324 192,33 
4 6 239,86 1 053,63 5 186,24 319 006,09 
5 6 239,86 1 036,77 5 203,09 313 803,00 
6 6 239,86 1 019,86 5 220,00 308 582,99 
7 6 239,86 1 002,89 5 236,97 303 346,02 
8 6 239,86 985,87 5 253,99 298 092,03 
9 6 239,86 968,8 5 271,07 292 820,97 

10 6 239,86 951,67 5 288,20 287 532,77 
11 6 239,86 934,48 5 305,38 282 227,39 
12 6 239,86 917,24 5 322,63 276 904,76 

3 1 6 239,86 899,94 5 339,92 271 564,84 
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2 6 239,86 882,59 5 357,28 266 207,56 
3 6 239,86 865,17 5 374,69 260 832,87 
4 6 239,86 847,71 5 392,16 255 440,71 
5 6 239,86 830,18 5 409,68 250 031,03 
6 6 239,86 812,6 5 427,26 244 603,77 
7 6 239,86 794,96 5 444,90 239 158,87 
8 6 239,86 777,27 5 462,60 233 696,27 
9 6 239,86 759,51 5 480,35 228 215,92 

10 6 239,86 741,7 5 498,16 222 717,76 
11 6 239,86 723,83 5 516,03 217 201,72 
12 6 239,86 705,91 5 533,96 211 667,76 

4 

1 6 239,86 687,92 5 551,94 206 115,82 
2 6 239,86 669,88 5 569,99 200 545,83 
3 6 239,86 651,77 5 588,09 194 957,74 
4 6 239,86 633,61 5 606,25 189 351,49 
5 6 239,86 615,39 5 624,47 183 727,02 
6 6 239,86 597,11 5 642,75 178 084,27 
7 6 239,86 578,77 5 661,09 172 423,18 
8 6 239,86 560,38 5 679,49 166 743,69 
9 6 239,86 541,92 5 697,95 161 045,74 

10 6 239,86 523,4 5 716,47 155 329,27 
11 6 239,86 504,82 5 735,04 149 594,23 
12 6 239,86 486,18 5 753,68 143 840,55 

5 

1 6 239,86 467,48 5 772,38 138 068,16 
2 6 239,86 448,72 5 791,14 132 277,02 
3 6 239,86 429,9 5 809,96 126 467,06 
4 6 239,86 411,02 5 828,85 120 638,21 
5 6 239,86 392,07 5 847,79 114 790,42 
6 6 239,86 373,07 5 866,80 108 923,63 
7 6 239,86 354 5 885,86 103 037,76 
8 6 239,86 334,87 5 904,99 97 132,77 
9 6 239,86 315,68 5 924,18 91 208,59 

10 6 239,86 296,43 5 943,44 85 265,15 
11 6 239,86 277,11 5 962,75 79 302,40 
12 6 239,86 257,73 5 982,13 73 320,27 

6 

1 6 239,86 238,29 6 001,57 67 318,69 
2 6 239,86 218,79 6 021,08 61 297,62 
3 6 239,86 199,22 6 040,65 55 256,97 
4 6 239,86 179,59 6 060,28 49 196,69 
5 6 239,86 159,89 6 079,98 43 116,71 
6 6 239,86 140,13 6 099,74 37 016,98 
7 6 239,86 120,31 6 119,56 30 897,42 
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8 6 239,86 100,42 6 139,45 24 757,97 
9 6 239,86 80,46 6 159,40 18 598,57 

10 6 239,86 60,45 6 179,42 12 419,15 
11 6 239,86 40,36 6 199,50 6 219,65 
12 6 239,86 20,21 6 219,65 0 

Celkem 449 269,92 49 270,24 399 999,99  

 


	ÚVOD
	VYMEZENÍ PROBLÉMU CÍLE PRÁCE
	1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
	1.1 Vytyčení a charakteristika hlavních pojmů
	1.1.1 Podnikání
	1.1.2 Právní formy podnikání
	1.1.3 Podnikání v ČR
	1.1.4 Podnikatelský plán

	1.3 McKinsey’s 7S
	1.4 SWOT analýza
	1.5 Zdroje financování podnikání
	1.5.1 Krátkodobé financování podniku
	1.5.2 Dlouhodobé financování podniku

	1.6 Analýza rizik
	1.7 Analýza bodu zvratu

	2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE
	2.1 SLEPT analýza
	2.1.1 Sociální faktory
	2.1.2 Legislativa
	2.1.3 Ekonomické a politické faktory
	2.1.4 Technologické faktory

	2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil
	2.2.1 Současná konkurence
	2.2.2 Nová potenciální konkurence
	2.2.3 Odběratelé
	2.2.4 Dodavatelé
	2.2.5 Substituty

	2.3 McKinsey’s 7S
	2.4 Marketingový průzkum
	2.4.1 Vyhodnocení dotazníku

	2.5 SWOT analýza
	2.5.1 Silné stránky (S – Strenghts)
	2.5.2 Slabé stránky
	2.5.3 Příležitosti
	2.5.4 Hrozby


	3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A PŘÍNOS NÁVRHŮ ŘEŠENÍ
	3.1 Údaje o podniku
	3.2 Exekutivní souhrn
	3.3 Analýza odvětví
	3.4 Organizační plán
	3.5 Marketingový plán
	3.5.1 Cílová skupina
	3.5.2 Marketingový mix

	3.6 Finanční plán
	3.6.1 Vklad do společnosti
	3.6.2 Počáteční náklady
	3.6.3 Provozní náklady
	3.6.4 Mzdové náklady
	3.6.5 Zakladatelský rozpočet
	3.6.6 Očekávané měsíční příjmy
	3.6.7 Očekávané měsíční výdaje
	3.6.8 Analýza bodu zvratu
	3.6.9 Zahajovací rozvaha
	3.6.10  Ekonomická realizace pomocí výkazu Z/Z

	3.7 Analýza a hodnocení rizik
	3.7.1 Riziková politika
	3.7.2 Identifikace a hodnocení rizik


	ZÁVĚR
	SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
	SEZNAM OBRÁZKŮ
	SEZNAM GRAFŮ
	SEZNAM TABULEK
	SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
	SEZNAM PŘÍLOH

