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Abstrakt 
 

Předmětem této diplomová práce je podnikatelský záměr nově založeného podniku, 

který poskytuje zprostředkovatelské a poradenské služby v oblasti mezinárodního 

obchodu. Cílem práce je jednak přehledný popis základních informací o tvorbě 

podnikatelského záměru, ale především pak analýza jak makroprostředí, tak 

mikroprostředí pro podnikání v Česku a obchodních vztahů mezi Českem a Čínou a 

Vietnamem. Samotný podnikatelský záměr je vypracován na základě těchto podrobných 

analýz.  

 

Abstract 
 

This master thesis focuses on the business plan for a new start-up firm, which will 

provide services in the sphere of international trade. It contains the basic information of 

creation of the business plan. Next are analyses of macro and micro environment of 

business in Czech Republic. Based on the analysis results is the worked business plan.  
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ÚVOD 

 

Mezinárodní obchod mezi Asií a Evropou od počátku dvacátého prvního století roste 

rapidní rychlostí. Přeci jenom ne nadarmo je Čína často označována„továrna světa“. 

Levné lidské zdroje a suroviny, atraktivní investiční politika, relativně stabilní politická 

situace, atd. představují klíčové nástroje investičních přitažlivosti Asie, zboží z Asie 

(například z Číny nebo z Vietnamu) je velmi konkurenceschopné. Řada podniků 

neustále hledá výrobky nebo materiály za lepší cenu, aby mohly ve svém domácím 

prostředí lépe konkurovat. Některým se podaří najít dodavatele ze zahraničí, se kterým 

mohou spolupracovat, ostatním bohužel ne. Mezinárodní obchod s asijskými zeměmi 

s sebou vedle výhod nese také celou řadu rizik, zejména přepravní, platební nebo 

teritoriální rizika, a proto nákup zboží ze zahraničí je pro mnoho především malých 

podniků nerentabilní, a tudíž nerealizovatelný, a proto musí zboží odkupovat od větších 

podniků, které importují zboží ze zahraničí ve velkém množství. 

V rámci této diplomové práce navrhuji podnikatelský záměr nově založeného podniku 

aktivního v oblasti velkoobchodu. Bude fungovat jako typ dodavatelsko-agenturního 

velkoobchodu s cílem zajistit dodavatele pro malé a střední podniky, které chtějí 

importovat zboží z Asie, ale samy si to nemohou finančně dovolit, a díky tomu 

podnikům přinese řadu přidaných hodnot a posílí jejich konkurenceschopnost.  
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I. CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ  
 

1.1. Cíle práce 
 

Hlavním cílem diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru obchodního 

podniku, který bude provozován v oblasti importu. Bude fungovat jako typ 

dodavatelsko-agenturního velkoobchodu. Za účelem naplnění hlavního cíle práce byly 

stanoveny tři dílčí cíle. První dílčí cíl je zpracování teoretické části, která je následována 

provedením řady analýz. Poslední dílčí cíl představuje vlastní návrh podnikatelského 

záměru. 

 

1.2. Postup řešení a metody analýz 
 

Metodologie je propojena s jednotlivými cíly. V úvodní části se seznámíme s obecnou 

teorií podnikání a podnikatelského záměru. Druhá část diplomové práce obsahuje 

jednotlivé analýzy: a) analýza a zhodnocení výchozí situace projektu, b) analýza a 

prognóza vývoje okolí podniku, a definování poslání a cílů podniku. Závěrečná část se 

zabývá návrhem podnikatelského záměru, který je zpracován na základě poznatků 

získaných z předchozích částí. 

Více o postupu řešení a metody analýz se uvádím v následující tabulce. 
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Tabulka č. 1: Postup řešení a metody analýz (vlastní zdroj) 
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II. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 

2.1. Mezinárodní obchod  
 

Mezinárodní obchod lze označit za rozhodující faktor, který ovlivňuje ekonomický růst a 

rozvoj nejen ekonomik národních, ale také ekonomiky světové.1 

 
2.1.1. Stručná charakteristika mezinárodní ekonomie 

Makroekonomický výkon národní ekonomiky je určen nejen faktory národní povahy, 

ale i faktory mezinárodními. Tyto mezinárodní faktory se intenzivně prosazují ve všech 

ekonomikách, zejména v malých otevřených ekonomikách. 

Kooperace mezi národními ekonomikami jsou neustále intenzivnější. V současné době, 

tedy v době globalizace lze říct, že většina ekonomik na světě je ekonomicky otevřená. 

Ekonomiky různých států se spojují systémem obchodních a samozřejmě finančních 

toků. Tato spojení nikdy nebyla silná jako dneska. 

Obchodní toky zahrnují obchod se zbožím a službami, země exportuje část domácí 

produkce a importuje část zahraniční produkce, které potřebuje. 

Na druhé straně finanční toky (peněžní a kapitálové toky) neustále ukazují svou 

důležitost v  mezinárodní ekonomice. Investoři vloží svůj kapitál do ekonomiky podle 

očekávaného zisku a rizika bez ohledu na geografické hranice.2 

 
2.1.2. Transformační funkce zahraničního obchodu 

Představuje přeměnu (transformaci) struktury domácí výroby do požadované struktury 

domácí spotřeby. Dovoz tak umožňuje eliminaci přírodních limitů (nedostatek 

surovinových zdrojů, klimatické podmínky apod.), vysokých výrobních nákladů či 

kontinualitu domácí produkce (překonání nedostatku kvalifikované pracovní síly, nákup 

                                                
1 LEBIEDZIK M. A KOLEKTIV.  Světová ekonomika. Computer Press. Brno. 1. vyd. 2006. 280 s. ISBN 

978-80-251-1498-8. Strana 67. 
2 Přednáška Mezinárodní ekonomika. ČZU. [online]. 2007 [cit. 20. 10. 2010]. Dostupný z www: 

http://www.martyx.net/files/0_czu/4_rocnik/mezinarod_eko/_prednasky/Kapitola%201.doc 
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technologií pro rozvoj určitého odvětví, zahraniční půjčky pro rozšíření domácích 

zdrojů apod.). 

V posledních dekádách začíná ve světové ekonomice vystupovat do popředí vyšší typ 

transformační funkce, a to funkce transmisní. Zatímco transformační funkce spočívá 

v substituci domácí produkce a zdrojů dovozem, transmisní funkce představuje 

informační implementaci pro podporu a rozvoj výrobních a rozhodovacích procesů 

v domácí ekonomice.3  
 

2.1.3. Růstová funkce zahraničního obchodu 

Spočívá ve zvyšování tempa ekonomického růstu v podobě úspor vynaložených faktorů 

nad rámec rozvojových možností autarkní ekonomiky. Tato funkce tak souvisí se 

specializací dané ekonomiky, která je určována následujícími faktory: 

 rozdíly v absolutních nákladech vynaložené práce, které jsou obsaženy v teorii 

absolutních výhod, 

 rozdíly v komparativních nákladech vynaložené práce, které jsou vysvětleny 

v teorii komparativních výhod, 

 rozdíly ve vybavenosti zemí jednotlivými výrobními faktory, jejichž působení 

bylo formulováno v rámci Heckscher-Ohlinova teorému, 

 rozdíly technologické, související s tzv. technologickou mezerou, kdy 

ekonomika má komparativní výhodu vůči dovážející ekonomice po tu dobu, než 

výrobce v dovážející ekonomice započne produkci daného statku či komodity, 

 rozdíly v technické vyspělosti výrobků, mající souvislost s životními cykly 

výrobků, kdy největší komparativní výhodu má ekonomika s výrobky vynikající 

technické úrovně a tato výhoda (a zároveň exportní možnost) klesá společně 

s životním cyklem výrobku, 

 rozdíly v úrovni lidského kapitálu, které plynou z komparativních výhod při 

zapojení se do mezinárodní dělby práce a které jsou závislé na úrovni lidského 

kapitálu (i zde platí podobně jako u technologie a životního cyklu výrobků přímá 

úměra), 

                                                
3 LEBIEDZIK M. A KOLEKTIV.  Světová ekonomika. Computer Press. Brno. 1. vyd. 2006. 280 s. ISBN. 

Strana 67. 
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 faktory geografické, jež ovlivňují zapojení ekonomik do mezinárodního obchodu 

z hlediska geografické koncentrace (model centrum a periferie), tvorby 

průmyslových oblastí (v souvislosti nalezišti přírodních zdrojů a surovin) či 

rozdílnosti nebo podobnosti vzdělanostních, kulturních, politických, 

náboženských, klimatických apod. podmínek. 4 

 
2.1.4. Bariérová funkce zahraničního obchodu  

Ve svém důsledku může způsobit propad růstu ekonomiky a tím její následné 

zaostávání. Je tedy spojována s obhajobou protekcionistických opatření, kterou se 

zabývají např. teorie nezralého průmyslu či teorie zbídačujícího růstu. První jmenovaný 

teorie vychází z toho, že daná ekonomika se může zapojit do volného mezinárodního 

obchodu až tehdy, bude-li její průmysl tak rozvinutý (zralý), že bude schopen 

konkurovat zahraničními výrobkům. Do té doby je nutno chránit tento průmysl 

protekcionistickými opatřeními. Tato opatření by tak měla fungovat dočasné. 

Druhá teorie je založena na předpokladu neelasticity nabídky exportních produktů méně 

vyspělých ekonomik, které se zaměřují na produkci a vývoz zemědělských produktů a 

surovin při současném zaostávání ostatního průmyslu. Protože jsou ceny těchto 

exportních komodit nestálé a jsou hlavním příjmem z vývozu, dochází při jejich poklesu 

k ekonomickému zaostávání dané ekonomiky. 

Výše uvedené teorie mají úzký vztah k rozvojovým ekonomikám, většina důvodů pro 

zavedení protekcionismu se tedy vztahuje k méně vyspělým ekonomikám a nutnost 

jejich industrializace. Zahraniční obchod však byl (a stále je) také příčinou zaostávání 

ekonomik s centrálně plánovaným hospodářstvím, kdy např. nabídka vyváženého 

sortimentu neodpovídala poptávce po něm. 5  

 

 

  

                                                
4 LEBIEDZIK M. A KOLEKTIV.  Světová ekonomika. Computer Press. Brno. 1. vyd. 2006. 280 s. ISBN. 

Strana 68. 
5 Tamtéž. Strana 68 - 69. 
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2.2. Integrace a globalizace světové ekonomiky 
 

Globalizace lze chápat jako rozvoj mezinárodních ekonomických vztahů 

(internacionalizace prostřednictvím mezinárodního obchodu a mezinárodního pohybu 

kapitálu), jež vede k prohlubující se propojenosti vzájemné závislosti národních 

ekonomik. 6 

Globalizace výrazně změní pohled na trhy, svět se stává jedním pracovištěm a jedním 

trhem. V něm firmy přesouvají svoji výrobu na místě, kde se dá vyrábět za nižší 

náklady. 

 
2.2.1. Základní pilíře globalizace 

Globalizační proces v současnosti stojí na třech základních pilířích. Prvním je 

liberalizace mezinárodního obchodu, která spočívá jednak v postupném odstraňování 

bariér omezujících volný pohyb zboží a služeb v rámci světové ekonomiky, jednak 

v odbourávání překážek volného pohybu pracovní síly a kapitálu. Proces liberalizace se 

prosazoval a prosazuje ve dvou formách a to jako tzv. regionalismus a tzv. 

multilateralismus. Regionalismus je postaven na vytváření regionálních ekonomických 

integrací různého stupně a poskytování výhod ve výše uvedených oblastech pouze jejich 

členům.  

V případě multilateralismu dochází k poskytování výhod mezi daleko širším okruhem 

zemí, než je tomu v předcházejícím případě, nicméně okruh poskytovaných výhod je 

zpravidla daleko užší oproti regionálním integracím. 

Liberalizace mezinárodního pohybu zboží a služeb však není dostačujícím impulzem 

pro utvoření globální ekonomiky. Pro její vznik je nezbytnou podmínkou, aby byly 

směnitelné i výrobní faktory, především kapitál, a to vzhledem k velmi omezeným 

možnostem ostatních výrobních faktorů jako je práce či dokonce půda. Druhým 

důležitým pilířem globalizace je tedy liberalizace kapitálových toků. Právě volný pohyb 

kapitálu vyzvedávají někteří ekonomové jakožto hlavní charakteristiku, která odlišuje 

globální kapitalismus od jeho přecházejících vývojových etap.  

                                                
6 LEBIEDZIK M. A KOLEKTIV.  Světová ekonomika. Computer Press. Brno. 1. vyd. 2006. 280 s. ISBN 

978-80-251-1498-8. Strana 47. 
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Základním celosvětovým přínosem volného mezinárodního pohybu kapitálu je 

zefektivnění do oblastí (regionů), kde mohou být nejproduktivnější využity.  

Tento pohyb tak může na jedné straně mnohým regionům přinést rozvoj či alespoň jeho 

urychlení, na straně druhé však může v mnohých regionech vyvolat závažné finanční 

krize, jestliže investoři ztratí z jakéhokoliv důvodu důvěru v daný region a kapitál 

budou přesunovat jinde. Dosažená úroveň mobility kapitálu je výrazným způsobem 

ovlivněna stupněm rozvoje bankovního sektoru. Technické a technologické inovace 

v oblasti informatiky a bankovnictví významným způsobem propojují peněžní a 

kapitálový trh a zrychlují peněžní a kapitálové transakce, takže umožňují získat 

potřebné zdroje k investování nejen rychle, ale také na kterémkoli místě na světě. 

Posledním z pilířů globalizace je vědeckotechnický pokrok, jenž se promítá do vzniku 

nových technologií a jejich využití především v oblasti mezinárodní přepravy a 

informačních technologií. Po druhé světové válce dochází k výraznému poklesu nákladů 

na dopravu a jejímu zrychlení, a to především rozvoji letecké přepravy. Rozvoj dopravy 

a pokles jejich cen vedlo k radikálnímu poklesu významu geografických vzdáleností při 

rozvoji zahraničního obchodu, což je i výrazným impulzem pro zvýšení aktivit v oblasti 

ekonomické integrace. Rozvoj informačních technologií a jejich rozšíření po celém 

světě, umožňuje přesun provádění rutinních prací firem a bank do zemí s levnější 

pracovní silou. Mohou tak dokonce vznikat tzv. virtuální podniky, které v mateřské 

zemi faktický nevyrábějí, pouze řídí výrobu, kterou přesunuly do jiné země, kde 

náklady na pracovní sílu nižší než v mateřské zemi. Je tedy zřejmě, že rozvoj 

informačních technologií globalizační proces prohlubují a urychlují. 7 

 

2.2.2. Důsledek globalizace 

Globalizace s sebou nese pozitivní i negativní dopady na ekonomické subjekty. O 

některých pozitivních dopadech jako jsou specializace výrob založené na 

komparativních výhodách, s tím související úspory z rozsahu a růst produktivity práce 

jsme se již zmiňovali výše. To vše vede k ekonomickému růstu jak v hospodářsky 

vyspělých zemích, tak i zemích rozvojových. Jako příklad pozitivního dopadu 

globalizace na rozvoj ekonomiky mohou posloužit tzv. nově industrializované země.  
                                                
7 LEBIEDZIK M. A KOLEKTIV.  Světová ekonomika. Computer Press. Brno. 1. vyd. 2006. 280 s. ISBN 

978-80-251-1498-8. Strana 48. 
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Jejich proexportně orientovaná rozvojová strategie byla klíčovým faktorem pro 

dosažení trvalého ekonomického růstu, jenž se postupem času i do zvyšování životní 

úrovně obyvatel. 

 

Negativní důsledky globalizace se zmiňují především: 

 Narůstající význam různých transnacionálních korporací, které často inklinují 

ke zneužití svého postavení na trhu. 

 Ekologický neokolonialismus, kdy dochází k přesouvání výroby zatěžující 

životní prostředí, do zemí rozvojových, kde je ekologická legislativa méně 

přísná. To vede k výraznému zhoršování životního prostředí v těchto státech. 

 Hrozba odtržení peněžní ekonomiky od ekonomiky reálné, což v konečném 

důsledku může vést ke vzniku celosvětové finanční krize. 

 Pokles role států a posílení významu nadnárodních korporací. Činnost 

nadnárodních společností se vlivem liberalizace zahraničního obchodu a 

otevírání ekonomik začíná postupně vymykat kontrole národních vlád. Jako 

příklad lze uvést neschopnost států ovlivnit, kde budou tyto firmy platit daně. 

Země se tak může stát svým způsobem vydíratelnou. 

 Problém fungování či přesněji řečeno nefungování mezinárodních institucí. 

 Zostření konkurence na trzích statků a služeb je doprovázeno i růstem 

konkurence na trzích pracovních. Vlivem přesunu výrob náročných na 

pracovní sílu z ekonomicky vyspělejších zemí do rozvojových zemí, kde je 

cena pracovní síly nižší, dochází k úbytku volných pracovních míst málo 

náročných na kvalifikaci v rozvinutých ekonomikách a tedy i k růstu 

nezaměstnanosti. Zároveň příliv levnější pracovní síly z rozvojových zemí tyto 

tendence ještě posiluje. Pro zmírnění těchto negativních dopadů je nezbytné 

podporovat změny v kvalifikační úrovni pracovní síly. I přesto uvedené 

procesy mohou vést k sociálnímu napětí v ekonomicky vyspělých státech. 

 V předcházejícím bodě charakterizované změny vedou taktéž k tomu, že 

v hospodářsky vyspělých zemích zanikají podniky a celá pracovně náročná 

odvětví, která se stěhují do rozvojových zemí. Na druhé straně vznikají nová 

odvětví, která vyžadují vzdělanou pracovní sílu. V konečném důsledku tak 

dochází k tomu, že v rozvojových zemích se soustřeďuje výroba náročná na 
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pracovní sílu a zpravidla s nízkou přidanou hodnotou, zatímco v ekonomicky 

rozvinutých státech se setkáváme s vysoce sofistikovanými odvětvími 

náročnými na kvalifikaci pracovníků a s produkcí statků s vysokou přidanou 

hodnotou. To vede k dalšímu prohlubování rozdílů v ekonomické úrovni mezi 

vyspělým a rozvojovým světem. 

 Pokles významu velké skupiny rozvojových zemí, především afrických, které 

nebyly schopny zapojit se do světové ekonomiky v podmínkách globalizace. 

 Prohlubující se nerovnoměrnou růstu životní úrovně a růst chudoby 

v rozvojových zemích. Zda vinit či nevinit globalizace za znik a růst chudoby 

ve světě je však otázkou. Výše popsané důsledky globalizace můžou k tomuto 

zjednodušeně vést, nicméně je zapotřebí si uvědomit, že globalizace je proces, 

který ve světové ekonomice probíhá a není ho možné zastavit, a vůči 

prohlubování chudoby ji lze považovat za jev neutrální. Přináší pouze změnu 

podmínek na světových trzích a s tím související rizika či nejistoty, jakož i 

nové výzvy a příležitosti. 8 

 

2.3. Podnikání, právní formy podnikání v České Republice 

 
2.3.1. Definice podnikání, podnikatele a podniku 

 

a) Podnikatel 

Podnikatel podle obchodního zákoníku je 9: 

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

 osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

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

zvláštního předpisu. 

                                                
8 LEBIEDZIK M. A KOLEKTIV.  Světová ekonomika. Computer Press. Brno. 1. vyd. 2006. 280 s. ISBN 

978-80-251-1498-8. Strana 48 - 49. 
9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
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Úspěšný podnikatel je „osoba schopna rozpoznat příležitosti, mobilizovat a využívat 

zdroje a prostředky k dosažení stanovených cílů a ochotná podstoupit tomu odpovídající 

rizika“.10  

 

b) Podnikání 

Podnikatelská činnost se zabývá podnikáním. 

Dle obchodního zákoníku se podnikáním rozumí činnost, prováděná podnikatelem 

soustavě, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení 

zisku.11  

Podnikání je tedy souhrn činností, který řídí a provádí podnikatel pod vlastní jménem, 

na vlastní odpovědnost (např. za podnikatelská rizika) za účelem dosažení zisku, 

jakožto odměny na užitky spotřebitele. 

A tyto činnosti jsou: 

 neustálé hledání, objevování a využívání podnikatelských příležitostí k 

vyplňování mezer na trhu, 

 neustálá podnikatelská rozhodnutí o použití disponibilních zdrojů, 

 neustálé překonávání tradičních stereotypů - iniciací a zavádění nových řešení, 

 ochota a připravenost podnikatele převzít nevyhnutelné podnikatelské riziko 

spojené s potenciálním ekonomickým úspěchem, nebo neúspěchem. 12 

Úspěch podnikání je spojen s vhodným podnikatelským záměrem. 

 

c) Podnik 

Existuje mnoho definicí podniku: 

Podnikem je seskupení výrobních činitelů za určitým hospodářským, zpravidla 

výdělečný, účelem, soubor hmotných jakož i nehmotných složek podnikání. 

Podnik tvoří věcí, majetková práva, nehmotná práva (např. obchodní jméno, pověst a 

postavení na trhu, know-how atd.) a osobní složky (struktura a kvalifikace 

zaměstnanců), které patří podnikateli a slouží k provozování jeho podnikatelské činnosti 

                                                
10 VEBER J., SRPOVÁ J.. Podnikání malé a střední firmy. Grada. Praha. 1. vyd. 2005. 304 s. ISBN 80-

247-1069-2. 
11 Tamtéž. 
12 Záznam z přednášek Nauka o podnikání. FP VUT. 2008. 
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nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik uspokojuje cizí potřeby 

a poskytuje podnikateli příjem. 13 

Podnik je ovlivňován mnoha faktory okolí, například technologické okolí, sociální 

okolí, ekonomické okolí, politické a právní okolí atd. Tyto faktory omezují jeho 

podnikatelské činnosti různými podmínkami, ale také tvoří podnikatelské příležitosti a 

konkurenční výhody. 

 

2.3.2. Právní formy podnikání, jejich výhody a nevýhody 

 

V České republice je v zásadě možné podnikat  dvěma způsoby jako: 

 

a) Fyzická osoba 

Podnikatel musí získat povolení k podnikání neboli živnostenský list. Rozeznáváme dva 

druhy živnostenského oprávnění: 

 ohlašovací (na základě ohlášení živnostenskému úřadu-vydání živnostenského 

listu, svéprávnost, bezúhonnost, věk nad 18 let). 

Ohlašovací živnosti se pak podle náplně dělí ještě na vázanou, řemeslnou a 

volnou, 

 koncesovaná (speciální podmínky, získání koncesní listiny- taxi, doprava atp). 14 

Obrázek č. 1: Formy živnosti (živnostenský zákon / Vlastní upraveno) 

 

                                                
13 MLČOCH J.. Malá ekonomická encyklopedie. 2002. Linde. Praha. 1. vyd. 204 s. ISBN 80-7201-376-9. 
14 OFICIÁLNÍ WEB CZECH REPUBLIC. Právní formy podnikání. [online] [cit: 29. 9. 2008]. Dostupný: 

http://www.czech.cz/cz/ekonomika-podnikani-veda/podnikani/formy-podnikani/pravni-formy-podnikani/ 
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Výhody: 

 minimum formálně právních povinností (pokud nemá povinnost být zapsaná 

v obchodním rejstříku), 

 nízké prvotní náklady pro založení podniku, 

 dá se podnikat hned po ohlášení, 

 může samostatně a volně rozhodovat, 

 poměrně rychlé pozastavení činnosti nebo její ukončení, 

 vysoká flexibilita, 

 fyzická osoba si může zvolit buď daňovou evidenci anebo vedení účetnictví 

pokud není zapsaná v obchodním rejstříku, 

 lze uplatnit paušální výdaje, 

 lze uplatnit odčitatelné položky a slevy na dani, 

 umožňuje formu spolupracující osoby. 

 

Nevýhody jsou: 

 existuje zde vysoké riziko, které je dáno vysokým ručením (ručí celým svým 

majetkem), 

 vyžaduje požadavky na odborné a ekonomické znalosti, 

 veškerou administrativu si řeší podnikatel sám, 

 fyzická osoba může působit jako méněcenný partner, 

 sociální a zdravotní pojištění se řeší podle výšky zisku (čím vyšší zisk tím vyšší 

odvody). 15 

 

b) Právnická osoba 

 

Uměle vytvořený subjekt, v právním vztahu jedná jako člověk, mohou ho tvořit lidé 

anebo věci. 

 

Společnost s ručením omezeným (s. r. o. či spol. s r. o.): 

                                                
15 Záznam z přednášek Nauka o podnikání. FP VUT. 2008. 
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společností s ručením omezením je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady 

společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno 

splacení vkladů do obchodního rejstříku (§ 105 odst. 1 obchodního zákoníku). 16 

Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu 

nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku 

(§ 106 odst. 1 Obchodního zákoníku). 17 

Společnost s ručení omezením může být založena jednou osobou. Jedna fyzická osoba 

může založit nejvýše tří s. r. o.. Maximální počet společníků v jedné s. r. o. je padesát. 

Základní kapitál s. r. o. podle § 108 odst. 1, Obchodní zákoníku je nejméně 200 000 Kč. 

Výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč (§ 109 odst. 1 Obchodního 

zákoníku). Účast na zisku je podle poměru obchodních podílů nebo dle společenské 

smlouvy. Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení s. r. o. a kontroly její 

činnosti na valné hromadě, která se koná nejméně jednou ročně. Valnou hromadou 

svolávají jednatelé. Statutárním orgánem s. r. o. může být jeden nebo více 

jednatelů. Nestanoví-li společenská smlouva či stanovy jinak, je oprávněn jednat 

jménem s. r. o. každý z nich samostatně.  Jednatelem může být fyzická osoba, která 

nemusí být společníkem. Kontrolní organ, dozorčí rada, se zřizuje dobrovolně. 18 

 

Výhody:  

 omezené ručení společníků, 

 jednatelé mají zákaz konkurence společníci ne, 

 v rámci společenské smlouvy je možné zákaz konkurence rozšířit na společníky, 

 pro přijetí velké části rozhodnutí není nutný souhlas všech společníků, 

 do společnosti lze vložit nepeněžitý vklad, 

 vklad každého ze společníků lze splatit do 5 let,  

 je možnost ustanovit kontrolní orgán a dozorčí radu, 

 vyplacené podíly na zisku společníků fyzickým osobám nepodléhají pojistným 

odvodům. 
                                                
16 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 5. prosince 2007. 
17 Tamtéž. 
18 PETRŽELOVÁ J.. Encyklopedie ekonomických a právních pojmů. Linde. Praha. 1. vyd. 2007. 287 s. 

ISBN 978-80-7201-643-3. 
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Nevýhody: 

 nutnost vkladu (nutnost počátečního kapitálu), 

 poměrně náročnější administrativní založení a chod společnosti (svolává se 

valná hromada, jsou nutné zápisy z valných hromad, je nutnost ustanovení 

jednatelů), 

 vzhledem k omezenému ručení společníků se obchodní společníci dívají na 

společnost nedůvěryhodně (menší důvěřivost ze strany obchodních partnerů 

vzhledem k omezenému ručení), 

 dvojí zdanění zisku. 19 

 

Akciová společnost (akc. spol. či  a. s.) 

Akciovou společností je společnost, jejíž kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o 

určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků (§ 154, 

odst. 1 Obchodního zákoníku) celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky a. s..  

Akciová společnost může být založena jedním zakladatelem na základě zakladatelské 

smlouvy, je-li právnickou osobou, jinak alespoň dvěma zakladateli na základě 

zakladatelské smlouvy. Dalším základním dokumentem a. s. jsou vedle zakladatelského 

dokumentu stanovy.  

Základní kapitál a. s. založené s veřejnou nabídkou akcií je zákonem stanoven  

nejméně na 20 000 000 Kč a akc. spol. založené bez veřejné nabídky 2 000 000 Kč. 

Každá a. s. je povinna vytvořit rezervní fond nejméně ve výši 20% základního kapitálu.  

Orgány a. s. jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. Nejvyšším 

orgánem je valná hromada. Představenstvo je statutárním orgánem řídícím činnost a. s. 

a jednajícím jejím jménem. Dozorčí rada se zřizuje povinně, dohlíží na činnost 

představenstva a zejména přezkoumává účetní závěrku. Člen dozorčí rady nemůže být 

současně členem představenstva. 20 

 

Výhody: 

 akcionáři neuručí za závazky společnosti, 
                                                
19 Záznam z přednášek Nauka o podnikání. FP VUT. 2008. 
20 PETRŽELOVÁ J.. Encyklopedie ekonomických a právních pojmů. Linde. Praha. 1. vyd. 2007. 287 s. 

ISBN 978-80-7201-643-3. 
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 jsou dobře vnímány obchodními partnery,  

 mají poměrně dobrý přístup k cizímu kapitálu (velká důvěra), 

 vyplacené placené dividendy nepodléhají odvodu na pojistné. 

 

Nevýhody: 

 nutný vysoký základní kapitál, 

 velmi komplikovaná a omezující právní úprava, 

 velmi administrativně náročné založení, 

 není možné, aby společnost založila jedna fyzická osoba, 

 členové představenstva mají zákaz konkurence i dozorčí rada, 

 povinné zveřejňování účetní závěrky (povinnost sestavovat výroční zprávy), 

 zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů PO a případné dividendy jsou zdaněny 

srážkovou daní, 

 poměrně komplikovaná daňová úprava příjmů z převádění akcií.21  

 

Veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol. či  v. o. s.) 

Veřejnou obchodní společností je společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod 

společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým 

majetkem.  

Společníkem veřejné obchodní společnosti může být jen fyzická osoba, která splňuje 

všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž 

není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem, bez 

ohledu na předmět podnikání společnosti (§ 76 odst. 1, 2 Obchodního zákoníku). 

Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem. K obchodnímu vedení je oprávněn každý 

společník. Statutárním orgánem jsou všichni společníci a každý z nich je oprávněn 

jednat jménem v. o. s. samostatně. 22 

  

Výhody: 

                                                
21 Záznam z přednášek Nauka o podnikání. FP VUT. 2008. 
22 PETRŽELOVÁ J.. Encyklopedie ekonomických a právních pojmů. Linde. Praha. 1. vyd. 2007. 287 s. 

ISBN 978-80-7201-643-3. 
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 není nutný počáteční kapitál, 

 neomezené ručení společníků je garancí solidní image společnosti, 

 relativně jednoduché vystoupení společníka ze společnosti (ukončení jeho 

podílu), 

 relativně dobrý přístup k cizímu kapitálu, 

 zisk společnosti nepodléhá dani z příjmů PO a zisk společníků je zdaňován daní 

z příjmů fyzických osob. 

 

Nevýhody: 

 neomezené ručení přináší osobní rizika (z toho důvodu můžou vznikat konflikty 

při řízení společnosti), 

 musí být minimálně 2 společníci, 

 platí zákaz konkurence, 

 lze založit pouze za účelem podnikání, 

 problémy které přijdou při zániku společníka. 23 

 

Komanditní společnost (kom. spol. či k. s.) 

Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky 

společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku 

(komandisté) a jeden nebo více společníků celým majetkem (komplementáři). 24  

Každý komandista je povinen vložit do základního kapitálu k. s. vklad ve výši 

určené společenskou smlouvou, minimální však 5000 Kč. Polovina zisku připadá k. 

s. a dál se rozdělí mezi komandisty podle splacených vkladů, druhou polovinu si rozdělí 

komplementáři rovným dílem. Ztrátu nesou rovným dílem komplementáři. 

K obchodnímu vedení jsou oprávněni pouze komplementáři, v ostatních záležitostech 

rozhodují komplementáři a komandisté dohromady a každý má jeden hlas.  

 

Statutárním orgánem jsou komplementáři a každý z nich je oprávněn jednat 

jménem k. s. samostatně. 25 

                                                
23 Záznam z přednášek Nauka o podnikání. FP VUT. 2008. 
24 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 5. prosince 2007. 
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Výhody: 

 není nutný velký počáteční kapitál (jen komandista má povinnost vložit 5000 

Kč), 

 pro komandisty neplatí zákaz konkurence, 

 komandista je oprávněn nahlížet do účetních dokladů a má právo povolat 

auditora ke kontrole, 

 zisk se dělí rovným dílem nebo podle společenské smlouvy (komandisté nejdřív 

jako právnické osoby a posléze jako fyzické osoby zdaňují), 

 za určitých podmínek je možné změnit bez likvidace společnost na  v. o. s.. 

 

Nevýhody: 

 administrativně náročnější vznik, 

 nutné sepsání společenské smlouvy, 

 neomezené ručení komplementářů, 

 podíl na zisku u komandistů je dvojího zdanění, 

 možné rozpory mezi komandisty a komplementáři (každý z nich nese jinou míru 

rizika). 26 

 

Družstvo 

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání 

nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. 

Družstvo je právnickou osobou. Členové neručí za závazky družstva. Základní kapitál 

tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. 

Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.  

Družstvo musí mít minimálně pět členů, to však neplatí, jsou-li členem alespoň dvě 

právnické osoby. Vzniklá dnem zápisu do obchodního rejstříku a zaniká výmazem 

                                                                                                                                          
25 PETRŽELOVÁ J.. Encyklopedie ekonomických a právních pojmů. Linde. Praha. 1. vyd. 2007. 287 s. 

ISBN 978-80-7201-643-3. 
26 Záznam z přednášek Nauka o podnikání. FP VUT. 2008. 
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z obchodního rejstříku. Řídí se ustanoveními obchodního zákoníku, stejně jako 

obchodní společnosti.27 

Výhody: 

 členové neručí za závazky družstva, 

 přijetí člena družstva (není důvod měnit stanovy), 

 lehký vstup i jednoduché vystoupení člena, 

 poměrně nízký základní kapitál, 

 rovné postavení členů. 

Nevýhody: 

 zákaz konkurence pro představenstvo a členy kontrolní komise, 

 povinnost určit nedělitelný fond, 

 dvojí zdanění (PO + u podílů srážková daň). 28 

 

Sdružení 

Sdružení je zakotveno v § 829 a násl. Občanského zákoníku. Sdružení samotné nemá 

žádnou právní subjektivitu a nemá tedy způsobilost k žádným právům a 

povinnostem. Veškeré právní úkony činí sami účastníci sdružení. Ze závazků vůči 

třetím osobám jsou všichni účastníci zavázáni společně a nerozdílně, toto ručení nelze 

omezit ani ve smlouvě o sdružení (případná omezení nemají žádnou právní účinnost). 29 

 

Výhody: 

 lze spojit síly několika podnikatelů, aniž by bylo nutno zdlouhavě zakládat 

novou obchodní společnost, 

 lze se sdružit pouze na konkrétní projekt, určitou akci, vymezený účel, časově 

omezený úsek, 

 není nutný žádný základní kapitál, 

                                                
27 PETRŽELOVÁ J.. Encyklopedie ekonomických a právních pojmů. Linde. Praha. 1. vyd. 2007. 287 s. 

ISBN 978-80-7201-643-3. 
28 Záznam z přednášek Nauka o podnikání. FP VUT. 2008. 
29 OFICIÁLNÍ WEB CZECH REPUBLIC. Právní formy podnikání. [online] [cit: 29. 9. 2008]. 

Dostupný: http://www.czech.cz/cz/ekonomika-podnikani-veda/podnikani/formy-podnikani/pravni-formy- 

podnikani/ 
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 vede se zpravidla pouze jednoduché účetnictví (sdružení fyzických osob). 

Nevýhody: 

 jednotliví účastníci sdružení ručí celým svým majetkem za závazky sdružení, 

 všichni účastníci sdružení ručí za závazky sdružení nerozdílně, 

 sdružení nemá právní subjektivitu, účastníci musí vystupovat svým jménem, 

nebo jménem jednoho z nich, 

 pokud je alespoň jeden člen sdružení plátcem DPH, pak i ostatní účastníci 

sdružení mají povinnost se k této dani registrovat. 30 

 

2.3. Přehled podnikatelského záměru 

 

Ve druhé části teoretické kapitoly se budu zabývat procesem tvorby podnikatelského 

záměru. Podnikatelský záměr je základním prvkem rozhodujícím o úspěchu podniku. 

Do podnikatelského záměru vložíme svoje nápady, orientujeme svoje cíle, a 

navrhujeme podnikovou strategii.  

Podnikatelský záměr je nástrojem pro komunikaci, management, a plánování. Jako 

komunikační nástroj se podnikatelský záměr používá pro zisk investičního kapitálu, 

např. bankovní úvěry a také k přilákání strategických obchodních partnerů. 

Podnikatelským záměrem se rozumí hrubý obraz, ve kterém můžeme vidět celkově 

podnik. Jestli má potenciál a šanci na trhu. A také problémy, které nás mohou potkat při 

realizaci podniku. Dále je nástroj managementu, který nám ukazuje rozdíl mezi naši 

předpovědí a realizací, pomáhá nám sledovat a hodnotit náš pokrok. Nástroj plánování 

nám pomůže identifikovat překážky, abychom se jim mohli vyhnout a najít různé cesty 

k dosazení cíle. 

 

2.3.1. Požadavky na podnikatelský záměr 

 

Dobrý podnikatelský záměr obsahuje nejen dobrý nápad, uvedená řešení problematiky, 

ale také musí být vypracován podle několika pravidel, aby působil dobře na „první 

dojem“ a byl snadno pochopitelný. Podnikatelský záměr podle Fotra J. by měl: 31 

                                                
30 Záznam z přednášek Nauka o podnikání. FP VUT. 2008. 
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 být stručný a přehledný, 

 být jednoduchý a nezacházet do technických a technologických detailů, 

 demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele resp. zákazníka, 

 orientovat se na budoucnost,  

 být co nejvěrohodnější a realistický, 

 nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, 

 nebýt však ani příliš pesimistický, 

 nezakrývat slabá místa a rizika projektu, 

 

 upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 

manažerského týmu, 

 prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v případě užití bankovního 

úvěru k financování projektu, 

 prokázat, jak může poskytovatel kapitálu formou účasti, rizikového kapitálu aj. 

získat zpět vynaložený kapitál s patřičným zhodnocením, 

 být zpracován kvalitně i po formální stránce. 

Na závěr je potřeba uvést, že ani dobrý podnikatelský záměr  perfektně připravený 

nezaručuje úspěch projektu. 

 

2.3.2 Struktura a náležitosti podnikatelského záměru 

 

Struktura podnikatelského záměru obecně zaleží na charakteru podnikatelské činnosti. 

Obsah podnikatelského záměru podle Korába V.  32je pro každý podnik individuální 

záležitostí, některé atributy by však měl obsahovat každý podnikatelský záměr. Zásadně 

existují dva typy podnikatelských záměrů, jeden pro nový podnik a druhý pro existující 

podnik. V rámci mé bakalářské práce se věnuji podnikatelskému záměru pro nový 

podnik.  

                                                                                                                                          
31 FOTR J., SOUČEK J.. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Grada. Praha. 1. vyd. 2005. 356 

s. ISBN 80-247-0939-2. 
32 KORÁB V., PETERKA J., REŽŇÁKOVÁ M.. Podnikatelský plán. Computer express. Brno. 1. vyd. 

2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. 
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Struktura podnikatelského záměru nového podniku by měla obsahovat: 

- titulní stranu 

- exekutivní souhrn 

- popis podniku 

- externí prostředí – trh 

- marketingový plán 

- operační plán 

- personální zdroje 

- finanční plán 

- hodnocení rizik 

- přílohy 
 

a) Titulní strana 

Podává stručný výklad obsahu podnikatelského záměru. Obvykle by zde měly být 

uvedeny údaje jako název a sídlo společnosti, jména podnikatelů a kontakty (telefon, 

email), popis podniku a povaha podnikání či způsob financování a jeho struktura. 33 

V případě návrhu podnikatelského záměru pro nový podnik se domnívám, že není nutné 

uvést všechny údaje o společnosti (např. sídlo společnosti, kontakty aj.). 

 

b) Exekutivní souhrn 

Velmi důležitá část podnikatelského záměru. Exekutivní souhrn obsahuje stručné 

shrnutí nejdůležitějších aspektů podnikatelského záměru. Tato část hraje externí roli 

podnikatelského záměru. Dle Korába V. 34, investoři se na základě exekutivního 

souhrnu rozhodují, zdá má význam pročíst podnikatelský záměr jako celek. Proto je 

nutné této části věnovat mimořádnou pozornost. 

Exekutivní souhrn poskytuje veškeré důležité a podstatné informace o podnikatelském 

záměru a charakteru podnikání (jaký má podnikatelský záměr cíle, jak a kým bude 

realizován, co bude stát atd.). Tato část zásadně popisuje: 

                                                
33 KORÁB V., PETERKA J., REŽŇÁKOVÁ M.. Podnikatelský plán. Computer express. Brno. 1. vyd. 

2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. 
34 Tamtéž. 
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 zakladatele/manažera či manažerský tým (klíčové lidi) s uvedením argumentů, 

proč bude právě jimi záměr úspěšně realizován; 

 produkty a služby, přičemž vypichuje, čím jsou speciální a atraktivní pro trh; 

 trh s identifikací tržního výklenku či jiného typu atraktivní tržní příležitosti 

s jejími jedinečnými faktory; 

 silné stránky, výhody a kompetence či jiná významná aktiva zakládaného 

podniku; 

 strategii, kterou bude dosaženo kýženého úspěchu; 

 potřebné finanční zdroje a jak budou spotřebovány. 

 

c) Popis podniku 

Tato část podnikatelského záměru stručně představuje podnik. Uvádí právní formu 

podniku, kterou podnik bude mít. V jaké oblasti bude podnik podnikat a jaký je předmět 

podnikání. Dále patří k této části také popis organizace podnikání. 

 

d) Externí prostředí – trh 

Vstupní analýza podnikání prozkoumá prvky okolí podniku, vnější prostředí, které 

poskytuje příležitosti, ale také ohrožuje podnik v úrovni makroprostředí.  

Podle Horákové H.35, aby mohl podnik příležitosti využít, musí je nejdříve identifikovat 

(řada podniků příležitosti i třídí, především podle přitažlivosti a pravděpodobnosti 

úspěchu). Teprve potom se stávají upotřebitelnými a předurčují jeho chování 

v prostředí. Podnik se nachází především tam, kde je zákazník s neuspokojenými 

potřebami, a to jak na trzích existujících, tak za hranicemi současných trhů. 

A také, dle Horákové H. 36, faktory externího prostředí jednotlivě nebo v určité 

kombinaci a s rozdílnou silou působení mohou znamenat zhoršenou pozici podniku, 

vystavují ho nebezpečí neúspěchu, případně i hrozbě úpadku. 

V rámci této části podnikatelského záměru je potřeba vydefinovat potenciální a 

dostupný trh s jeho základními charakteristikami a trendy. Dále bychom měli 

analyzovat své konkurenty, dodavatele, a potenciální zákazníky.  
                                                
35  HORÁKOVÁ H.. Strategický marketing. Grada. Praha. 2. rozš. a aktualiz. vyd. 2003. 200 s. ISBN 

8024704471, 9788024704470. 
36  Tamtéž. 
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e) Marketingový plán 

Marketingový plán nám objasňuje jak použít marketingových zdrojů k dosažení 

marketingových cílů. Naznačuje, jakým způsobem se podnik hodlá prosadit na trhu 

proti konkurenci.  

Podle Korába V. 37, marketingový plán může zohledňovat rozdílný marketing pro 

období vstupu podniku na trh, a také pro úspěšné fungování již etablovaného podniku 

na příslušném trhu z dlouhodobého hlediska. K pomoci naplnění obou úloh můžeme 

využít odlišné marketingové nástroje, které jsou definované v rámci návrhu 

marketingového mixu.  

Marketingový mix je často označován jako čtyři P: 

 Produktová charakteristika (Produkt): hledáme odpověď na otázku, jaký má náš 

produkt či služba výhody? Měli bychom zajistit, aby naše nabídka měla pro 

zákazníka hodnotu, kterou zákazník ocení. Dále, aby naše nabídka byla 

zajímavější než konkurenční. 

 Cenová politika (Price): stanovení cen je velmi důležitý proces, ve kterém 

musíme vzít do úvahy mnoho faktorů působících na trhu -  ceny konkurence, 

předpokládaný počet zákazníků, jejich nákupní chování, a mnoho dalších. 38 

 Způsob podpory prodeje produktu (Promotion): zatímco produktová 

charakteristika a cenová politika sledují uspokojování požadavků zákazníka, 

způsob podpory prodeje produktu se zaměřuje na získání zákazníka.  

 Způsoby distribuce (Place): metody a způsoby jak dostat produkt či službu 

k zákazníkovi. 

Příležitosti a podmínky na trhu se neustále změní, proto marketingový plán nemůže být 

orientovaný na dalekou budoucnost, ale pouze na současnost a blízkou budoucnost. 

 

f) Operační plán 

Operační plán se týká výroby, organizace podniku, vybavení firmy atd. Podle Korába 

V. 39 operační plán obecně vzniká na základě rozpracování strategie podnikatelského 
                                                
37 KORÁB V., PETERKA J., REŽŇÁKOVÁ M.. Podnikatelský plán. Computer express. Brno. 1. vyd. 

2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. 
38 PORTÁL PROMARKETING.CZ. Marketingový plán. [online] [cit: 20. 10. 2008]. Dostupný: 

http://www.promarketing.cz/storage/mp.exe 
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záměru, resp. jeho realizace v čase, do podoby operačních detailů a jejich vzájemných 

souvislostí a návazností.  

V operačním plánu jde tedy v podstatě o projektové zpracování realizace 

podnikatelského plánu, tedy kroků a časového vymezení klíčových činností, realizace 

aktivit a jejich časových sousledností. 

 

g) Personální zdroje 

Jedním z faktorů pro úspěšnou realizaci a fungování podnikatelského záměru je 

pracovní síla. Potřeba pracovních sil záleží na velikosti podniku a také na typu 

podnikání.  

Pro velké firmy je nutné plánovat pracovní sílu, stanovovat požadavky na pracovní síly, 

věnovat velkou pozornost výběru klíčových řídících pracovníků. V případě mikrofirem 

tato část podnikatelského záměru není potřeba výrazně věnovat.  

 

 

h) Finanční plán 

Finanční plán je velmi důležitý a také je jedním z nejnáročnějších částí plánu podniku. 

Finanční plán postihuje všechny podnikatelské aktivity zaměřené na provoz a růst 

podniku. Podle časového horizontu jej lze rozdělit na dlouhodobý (sestavuje se na 

období od 2 do 5 let) a krátkodobý (v rozmezí několika měsíců až 1 roku) finanční 

plán. 

 

i) Hodnocení rizik 

Riziko vždycky je neoddělitelnou součástí podnikání. Podle Fotra J. 40 podnikatelské 

riziko lze chápat jako nebezpečí, že skutečně dosažené hospodářské výsledky 

podnikatelské činnosti se budou odchylovat od výsledků předpokládaných. Z toho 

důvodu je třeba podnikatelský záměr prozkoumat taky z hlediska podnikatelského rizika 

a provést důkladnou analýzu těchto rizik.  

                                                                                                                                          
39 KORÁB V., PETERKA J., REŽŇÁKOVÁ M.. Podnikatelský plán. Computer express. Brno. 1. vyd. 

2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. 
40 FOTR J., SOUČEK J.. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Grada. Praha. 1. vyd. 2005. 356 

s. ISBN 80-247-0939-2. 
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III. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

PROJEKTU 
 

3.1. Analýza a hodnocení výchozí situace projektu 
Jedná se o analýzy a hodnocení výchozí situace projektu, které umožňují specifikovat 

možnosti a schopnosti daného projektu. V rámci této kapitoly uvádím možnosti podniku a 

nástroje, které umožňují realizaci tohoto projektu. Dále definuji činnosti, které chceme 

provozovat. 

 

3.1.1. Analýza a hodnocení zdrojů podniku 

V rámci této části analyzuji a zhodnocuji zdroje podniku, které má k dispozici na 

realizaci tohoto projektu. 

 

a) Disponibilita pracovních sil 

Na začátku společnost má dva jednatele, kteří jednají a podepisují každý sám. Kromě 

jednatelů ve společnosti bude pracovat jedna asistentka.  

 

b) Uplatňovaný systém řídící práce 
Způsob řízení práce v podniku na začátku je jednoduchý. Jednatelé jednají a podepisují 

každý sám.  

 Jeden jednatel má starost na dodavatele,  

 Druhý jednatel se stará o zákazníky.  

 

c) Finanční zdroje a rezervy 
Vzhledem k tomu, že se jedná o agenturní – traťový velkoobchod, podnik nezajišťuje 

fyzický pohyb zboží přes vlastní sklad, ale organizuje dodávky z výroby či od jiných 

velkých dodavatelů. Nebudeme potřebovat velký kapitál, viz příloha č. 1. Proto budeme 

používat 100 % samofinancování.  

  



37 

 

d) Technicko-ekonomické, kapacitní zajištění a zdroje umožňující inovační rozvoj 

výrobního programu, technologické know-how 

Dle charakteru oblasti podnikání bude třeba, abychom se věnovali projektovému 

managementu. Čas představuje velmi důležitý faktor. Navrhujeme používat softwarový 

program Microsoft Project 2010. Jedná se o jednoduchý software na projektový 

management.  

Dále je nutné, aby podnik měl tyto počítačové programy: 

 operační systém Windows 7, 

 kancelářský software Office 2010, 

 ekonomický a účetní software POHODA Komplet 2011, který je komplexní účetní 

a ekonomický software pro malé, střední firmy. Kromě standardních účetních 

funkcí POHODA Komplet 2011 má ještě funkci internetového obchodu, který 

přijímá obchodní objednávky přímo od systému POHODA. Další důvod pro použití 

POHODY Komplet 2011 je funkce mobilní fakturace. 

 Program řízení vztahů se zákazníky (CRM program) Highrise a organizační 

program Backpack od 37signals.  

 

3.1.2. Analýza a hodnocení jednotlivých služeb 

Základním předmětem našeho podnikání je zprostředkování služeb. Tyto služby jsou: 

 

a) Agenturní – traťový velkoobchod v rámci České republiky 

Podnik navazuje kontakty mezi dodavatelem a odběratelem, nezajišťuje pohyb zboží 

přes vlastní sklad. Organizuje dodávky z výroby nebo od jiných velkých dodavatelů 

odběratelům. 

Charakteristiky toho typu velkoobchodu je: 

 dodávky jsou levnější, 

 realizace dodávky je ale časové delší než u dodavatelského velkoobchodu, 

 vhodný pro velké dodávky pro větší odběratele. 

 

b) Zprostředkování mezinárodního obchodu 

Vývoj obchodní spolupráce ČR s ČLR a VSR jsou velmi dynamické. České firmy mají 

velký zájem o spolupráci s asijskými firmami, zejména z důvodu získání levnějších 

surovin a výrobků, a také využívání levnějších lidských zdrojů. Navržený podnik bude 
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fungovat jako kanál, který odstraňuje překážky v oblasti mezinárodního obchodu. Ve 

spolupráci s dalšími firmami (například speditérské firmy) zajistíme komplexní 

importní a exportní služby. Cílem je, aby střední a malí odběratelé měli přístup 

k mezinárodnímu obchodu a k levnějším výrobkům.  

Výhody pro větší odběratele, spojené zejména s úsporou času a snížením nákladů: 

 úspora nákladů a času spojených s udržováním kontaktu s odběrateli na dálně 

východoasijském trhu 

 úspora nákladů a času spojených se zajišťováním logistiky (přeprava a celní 

náležitosti)  

 snižuje riziko související s importem.  

Naopak nevýhodu může pro odběratele představovat především doba nezbytná pro 

přepravu zboží Asie do Evropy, která se pohybuje okolo 40 dní.   

 

c) Poradenství v oblasti podnikání a investic ve Vietnamu 

V oblasti poradenství pro firmy zamýšlející vstup na vietnamský trh se změříme 

především na konzultace specifik místního podnikatelského prostředí a zvyklostí a 

zprostředkování kontaktů s dodavateli a výrobci ve Vietnamu. Především znalost 

místních zvyklostí a stálá přítomnost prostředníka mezi odběrateli přímo ve Vietnamu je 

klíčem k úspěchu v podnikání na vietnamském trhu, na kterém jsou osobní kontakty 

vyžadovány téměř ve všech případech a při všech jednáních. Navíc zprostředkování 

kontaktů může české firmě pomoci zkrátit dobu procesu analýzy trhu nebo vyhledání 

obchodního partnera. Tento typ poradenství je mnohem složitější než ostatní uvedené 

služby podniku.  

 

3.1.3. Analýza a hodnocení ekonomické a finanční situace podniku 

Předpokládaný základní kapitál je 500 000 Kč.  

Dle typu podnikání společnost nebude potřebovat velký kapitál. Níže je uvedena 

kalkulace výdajů společnosti pro první tři měsíce od založení.  
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Tabulka č. 2: předpokládané výdaje pro první tři měsíce existence podniku (vlastní 

zdroj) 

VÝDAJE PRO PRVNÍ TŘI MĚSÍCE ČÁSTKA 
Výdaje na založení společnosti 20 000 Kč 
Počítače 60 000 Kč 
Nájemné 24 000 Kč 
Spotřeba materiálu 3 000 Kč 
Internet 3 000 Kč 
Telefon 6 000 Kč 
Mzdy + pojistné sociální a zdravotní pracovníků 180 900 Kč 
Odbytové náklady 1 000 Kč 
Spotřeba energie 21 000 Kč 
Cestovné 30 000 Kč 
Náklady marketingové 3 000 Kč 
Software 7 500 Kč 
Licence 22 194 Kč 
Vybavení 50 000 Kč 
Ostatní výdaje 5 000 Kč 
Celkem 436 594 Kč 

Viz příloha č. 1. 

 

3.1.4. Silné a slabé stránky podniku 

 

Silné stránky: 

● Jazykové vybavení jednatelů: jednatelé jsou schopní hovořit česky, anglicky, 

německy, španělsky a vietnamsky. 

● Pevný a jasný vztah mezi jednateli: jednatelé se dlouhodobě znají, způsob 

spolupráce a role jednotlivých jednatelů jsou jasně definovány. 

● Flexibilní poskytování služeb: společnost bude velmi flexibilní. Například připravenosti 

informovat a projednávat se zákazníky stav jejich objednávky i mimo oficiální pracovní 

dobu a dále v neustálém sledování situace na světovém trhu a změn zásad celní politiky 

EU tak, abychom mohli vždy včas informovat své zákazníky. Cílem je, aby mohla 

poskytovat kvalitní služby. 

● Podnik se zaměřuje na dlouhodobé cíle. 

 

Slabé stránky: 
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● Společnosti chybí sociální kapitál a právě zkušenosti a osobní kontakty jsou 

velmi důležité v oblasti obchodování. Pro začátek bude pro společnost obtížné 

získat kontakty a zakázky. 

Podnik zatím požívá jen vlastní finanční zdroje, jsou obvykle dražší než cizí zdroje. 

 

3.2. Analýza a prognóza vývoje okolí podniku 
V rámci této kapitoly analyzuji faktory okolí podniku, které přestavují příležitosti i 

hrozby pro podnik. 

 

3.2.1. Tržní situace a její vývoj a konkurenční faktory 

Z důvodu, že podnik bude importovat zboží z Asie, konkrétně z Číny a z Vietnamu do 

Česka, uvádím vývoje obchodní spolupráce mezi Českou a těmi zeměmi. V následující 

části identifikuji, kdo budou naši konkurenti a jaké jsou jejich silné a slabé stránky. 

 

a) Obchodní spolupráce Česka s Čínou 

Obchodní spolupráce Českem s Čínou v posledních letech rostla rychlým tempem. Po 

vstupu Česka do EU a přijetí Číny do WTO se vytvořily nové příležitosti a možnosti 

spolupráce. Čísla vzájemné obchodní bilance dlouhodobě hovoří ve prospěch Číny, 

nicméně české podniky každým rokem aktivnější v prosazování svého zboží na čínském 

trhu. Nejvyšší záporné saldo Česka v roce 2008 -11,7 mld. USD se českému exportu 

podařilo o rok později v roce 2009 snížit o 16,5 % na -9,7 mld. USD. 

 

Tabulka č. 3: Vývoj vzájemného obchodu mezi ČR a ČLR v posledních letech (Český 

statistický úřad / Vlastní upraveno / Převzato z http://www.businessinfo.cz/cz/sti/cina-

obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr/7/1000539/) 

Rok Vývoz z ČR do 

ČLR 

Dovoz z ČLR 

do ČR 

Obrat Saldo 

Období mil. USD % mil. USD % mil. USD % mil. USD % 

2010 1.214,837 44 15.326,698 44,7 16.541,535 44,7 -14.111,861 44,8 

2009 843,886 9,2 10.591,490 -15,1 11.435,376 -15,5 -9.747,604 -16,5 

2008 773,013 11,8 12.470,949 36,4 13.243,962 34,7 -11.667,936 38,0 

2007 691,653 78,1 9.144,046 65,0 9.835,699 65,9 -8.452,393 64,1 
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2006 388,360 27,3 5.540,227 38,4 5.928,587 37,6 -5.151,867 39,3 

2005 304,974 14,3 4.002,232 15,2 4.d307,206 15,2 -3.697,258 15,3 

2004 266,819 12,9 3.472,947 33,0 3.739,766 31,3 -3.206,128 35,7 

 
Podle severu Businessinfo.cz se čínské zboží také do Česka dostává přes další země 

formou reexportů. Podle informací ZÚ Peking se české zboží do Číny dováželo přes 

přibližně 20 dalších zemí, z nichž nejdůležitějšími byly Německo, Rusko, Rakousko a 

Nizozemí, stejně tak se čínské zboží do Česka reexportovalo přes přibližně 75 zemí.  

Velmi dynamicky se rozvíjející obchodní spolupráce mezi Českem a Čínou nicméně 

vedle příležitostí pro náš podnik znamená i velikou konkurenci a řadu dalších rizik. Na 

trhu jsou velcí hráči v oblasti importu z Číny a celní politika EU proti Číně často změní. 

 

Tabulka č. 4:  Vývoj komoditní struktury obchodu mezi ČR a ČLR v roce 2010 (Český 

statistický úřad / Vlastní upraveno / Převzato z http://www.businessinfo.cz/cz/sti/cina-

obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr/7/1000539/) 

Zkrácený název tříd Obrat Vývoz z ČR 
Dovoz do 

ČR 
Saldo 

0. Potraviny a živá zvířata 96 759 5 127 91 631 - 86 504 

1. Nápoje a tabák 3 853 2 188 1 665 + 524 

2. Surové materiály (s výjimky 

paliv) 
146 513 90 738 55 775 + 34 963 

3. Nerostná paliva, mazadla 6 777 6 476 301 + 6 174 

4. Živočišné a rostlinné oleje, 

tuky, vosky 
304 0 304 - 304 

5. Chemikálie 286 916 64 793 222 124 - 157 331 

6. Tržní výrobky  992 959 172 880 820 079 - 647 199 

7. Stroje a přepravní zařízení 12 599 331 753 554 11 845 777 - 11 092 223 

8. Různé průmyslové výrobky 2 407 959 119 075 2 288 885 - 2 169 810 

9. Komodity jinde nezařazené 163 6 157 - 151 

Celkem  16 541 534 1 214 837 15 326 698 - 14 111 861 

 

Podle statistik hlavními předměty dovozu z Číny do Česka jsou stroje a přepravní 

zařízení, různé průmyslové výrobky a tržní výrobky. 
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b) Obchodní spolupráce Česka s Vietnamem 

Po částečné stagnaci obchodu způsobené zejména světovou ekonomickou recesí 

v letech 2008 – 2009 se světový mezinárodní obchod s Vietnamem v roce 2010 začal 

opět oživovat, a ani vzájemná česko-vietnamská výměna nebyla výjimkou. Vietnamský 

export do Česka tak v roce 2010 začal vlivem růstu poptávky v zemi opět narůstat. 

V roce 2010 vietnamský import dosáhl kolem 11 % růst v celkové hodnotě 273 mil. 

USD, tedy nejvyšší objem za poslední 10 let.  

Český vývoz do Vietnamu v roce 2010 byl taky mimořádně úspěšný. Objem českého 

exportu vzrostl meziročně až 59 % a dosáhl rekordní hodnoty 65 mil. USD, tedy zhruba 

dvojnásobku objemem z roku 2008.  

 

Tabulka č. 5: Vývoj vzájemného obchodu mezi ČR a VSR v posledních letech (Český 

statistický úřad / Vlastní upraveno / Převzato z 

http://www.businessinfo.cz/cz/sti/vietnam-souvisejici-prilohy-sti/11/1000667/) 

Rok Obrat Export ČR Import ČR Bilance 

2001 65 15 50 -35 
2002 66 15 51 -36 
2003 75 20 55 -35 
2004 100 21 79 -58 
2005 108 18 90 -72 
2006 162 29 133 -104 
2007 252 62 190 -128 
2008 287 34 253 -219 
2009 288 41 247 -206 
2010 338 65 273 -208 

 

Obchodní bilance mezi Českem a Vietnamem v roce 2010 dosáhla rekordní výše 338 

mil. USD, a to díky růstu jak českého exportu do Vietnamu, tak vietnamského exportu 

do Česka. 
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Tabulka č. 6: Komoditní struktura českého dovozu v roce 2010 (Český statistický úřad / 

Vlastní upraveno / http://www.businessinfo.cz/cz/sti/vietnam-souvisejici-prilohy-

sti/11/1000667/) 

Kód Název zboží USD (tis.) Meziroční 
nárůst (%) 

0 Potraviny a živá zvířata 53 227 91,8 
1 Nápoje a tabák 736 601,5 
2 Suroviny nepoživatelné s výjimkou paliv 10 243 195,7 
4 Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 1 105,8 
5 Chemikálie a příbuzné výrobky apod. 7 261 96,3 
6 Tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 10 910 125,1 
7 Stroje a dopravní prostředky 57 355 153,6 
8 Průmyslové spotřební zboží 133 774 103 

Součet: 273 507 110,5 
 

Po vstupu Vietnamu do Světové obchodní organizace se obchodní spolupráce mezi 

Českem a Vietnamem začala velmi rychle rozvíjet. Nicméně i přesto se některé zboží 

z Vietnamu do Česka dostalo způsobem reexportu, a proto je cena o něco vyšší než 

přímý export. Tento fakt pro naši společnost znamená velký potenciál a příležitosti. 

 

c) Konkurence 

Konkurence v této oblasti představují především různí importéři, kteří se zaměřují buď 

na jeden druh (nebo několik málo druhů) zboží anebo importují zboží podle 

objednávky. Importéři, kteří se zaměřují na jeden nebo několik málo druhů zboží, mají 

výhodu v dlouhodobé spolupráci s výrobci v Číně nebo ve Vietnamu, díky které 

získávají zboží za dobrou cenu. Naopak nevýhodou těchto importérů je skutečnost, že 

musí dané zboží objednávat ve velkém množství (obvykle řady kontejnerů) a musí mít 

veliké sklady. To s sebou přináší značnou nejistotu úspěšného prodeje daného zboží. 

Jakékoliv riziko, které nastává v průběhu importu, by mohlo pro tyto dovozce vést 

fatálním následkům. Nicméně tito importéři pro náš podnik mohou představovat 

nejenom konkurenci, ale také budoucí zákazníky 

Dovozci (firmy), kteří importují zboží podle objednávky zákazníka, obecně poskytují 

podobné služby jako my, nicméně zejména z hlediska poskytování služeb je jejich 

nabídka omezená. Ve spolupráci s hlavním dodavatelem budeme provozovat 

internetové stránky, kam budou moci výrobci z Číny nebo z Vietnamu umisťovat své 
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nové produkty, které čeští zákazníci budou moci okamžitě vidět a přímo přes internet 

objednat.  

Ostatní agentury pro náš podnik představují velkou konkurenci teprve tehdy, kdy 

začnou využívat obdobné obchodní strategie (internetový ochod) jako my. 

 

3.2.2. Makroekonomický vývoj České republiky 

V souvislosti s recesí je světová ekonomika i nadále zatížena mnoha nejistotami. 

Západní země trpí neefektivním využitím veřejného rozpočtu, a to nejen v případě 

jednotlivých zemí, ale i celé EU. Řada zemí eurozóny je na pokraji státního bankrotu a 

způsob, jakým vlády zasahovaly do bankovního sektoru, je důkazem neexistence 

liberální ekonomiky.  

 

a) Výkonnost ekonomiky 

Díky oživení světové ekonomiky česká ekonomika v roce 2010 dosáhla reálného růstu 

HDP 2,2 %. Řada odvětví, např. výroba dopravních prostředků, strojírenství a 

elektrotechnický průmysl, a také tržní služby a obchod, dosáhla nadprůměrných 

výsledků. Snížení tvorby hrubé přidané hodnoty postihlo v důsledku poklesu objemu 

zakázek stavebnictví a zemědělství. Vývoj HDP byl negativně poznamenán také redukcí 

rozpočtových výdajů organizací sektoru vládních institucí. 

 

b) Cenová politika 

Míra inflace vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních 

měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců. Informace o dosažené míře inflace jsou 

využívány např. pro účely valorizace mezd, důchodů a sociálních příjmů. V neposlední 

řadě jsou tyto informace využívány také v souvislosti s nájemními či jinými smlouvami, 

v nichž je zakotvena revize původně dohodnutého finančního plnění v závislosti na 

vývoji inflace.41 

 

 

 
                                                
41 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Míra inflace. [online]. 2010. [cit. 15. 1. 2011]. Dostupný z: 

http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace. 



45 

 

 
Graf č. 1: Tempo růstu spotřebitelných cen (Český statistický úřad / Převzato z: 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cisc030911.doc)  

 

V první polovině 2010 inflace nadále byla ve stavu stagnace. Od července 2010 ale 

začala růst na hranici 1,9 % a později byla kolem 2 %. Inflace v lednu 2011 klesla na 

1,6% ale zase vzrostla o 1% v únoru a její míra zůstala stejná i v březnu 2011 především 

díky pomalému růstu spotřebitelské poptávky, úspornými opatřeními vlády a situací na 

trhu práce. 

V roce 2011 by měla míra inflace nadále růst (Ministerstvo financí předpokládá, že míra 

inflace v roce 2011 dosáhne hranice 2,2 %) a nelze ani vyloučit možnost, že světová 

ekonomika opět zažije krizi. Veřejný dluh některých zemí v EU je fatální a zatím 

neřešitelný. 
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Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v březnu 2011 oproti předchozímu měsíci o 

0,1 %. Růst spotřebitelských cen lze vysvětlit zvýšením cen pohonných hmot o 2,6 %, 

nárůstem cen zemědělských výrobců, a také zvýšením cen oděvů, obuvi. 

  

c) Fiskální politika  

Státní dluh Česka v roce 2009 činil 1,3 bilionu Kč, což představovalo 35,4 % HDP, a 

v roce 2010 dosáhl 35,6 % a ve srovnání s dalšími zeměmi EU je podstatně nižší. 

Například řecký dluh činil v téže roce 122,6 % řeckého HDP, italiský 116,7 %, belgický 

98,1 %, francouzský 79.4 % a německý 74,1 % 42. Přesto rychlost nárůstu státního 

dluhu Česka patří k těm, nejrychlejších v EU. Podle Eurostatu Česko je jednou zemí 

v EU, ve které se v posledních deseti letech zvýšilo státní zadlužení o 100 %. Další 

problémem fiskální politiky je nízká efektivita hospodaření na všech úrovních státní 

správy. 

Vzhledem k demografickému vývoji a očekávanému imigračnímu přírůstku je Česko 

jednou z členských zemí EU, která bude nejvíce zasažena procesem stárnutí populace. 

Bez implementace rozsáhlých reforem v oblasti penzijního a zdravotního systému bude 

nutné dosáhnout výrazných přebytků veřejných rozpočtů pro krytí budoucích závazků 

plynoucích ze stárnutí populace.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 THE ECONOMIST. The global debt clock. [online] [cit. 12. 03. 2011]. Dostupný z: 

http://www.economist.com/content/global_debt_clock. 
43 BUSINESSINFO.CZ. Analýza konkurenceschopnosti České republiky. [online]. 2011. [cit. 12. 03. 

2011]. Dostupný z http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/analyzy-statistiky/analyza-

konkurenceschopnosti-cr/1000431/59486/?page=4. 
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3.2.3. Podnikatelské prostředí v České republice 

 

Podnikatelské prostředí je velmi důležitý faktor pro analýzu prvky okolí podnik, v rámci 

této části věnuji problematiku korupce a byrokracie, vymahatelnost práva, úrokové 

míry, daňová soustava, a platební morálka v České republice 

 

a) Korupce a byrokracie 

Česko se v roce 2010 umístilo na 53. místě v indexu vnímání korupce, který je 

každoročně zpracováván Transparency International, a ve srovnání s předchozími roky 

2008 a 2009 si pohoršilo o jednu pozici. Po relativním zlepšování indexu v letech 2007 

a 2008 má korupce v Česku tendenci k postupnému zhoršování (z 5,2 bodu v roce 2008 

na 4,9 bodu v 2009 a 4,6 bodu v roce 2010).  

 
Graf č. 2: Index vnímání korupce (body) a nominální HDP (y/y v % z údajů v b.c.) 

(Drahomíra Dubská / Převzato z 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/D200248014/$File/e-115409.zip) 

 

Ve srovnání s vývojem HDP je patrné, že Česko dosáhlo nejvyšší hodnoty indexu 

vnímání korupce v době vrcholu ekonomické konjunktury. Situace se zhoršuje 

v období, vždy kdy výkonnost ekonomiky je slabší.  
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Index vnímání korupce měří pouze korupci v politice a veřejném sektoru, přesto 

zveřejněné případy korupce v Česku ukázaly, že s korupcí v politice a veřejném sektoru 

je silně provázán podnikatelský sektor.44 

Podle průzkumu Svazu průmyslu a obchodu v září 2009 34 % podnikatelů odpovědělo, 

že se korupce zhoršila. Dále 39 % respondentů odpovědělo, že se míra korupce 

nezměnila. Zbytek – 27% odpovědělo „nevím“. 

Respondenti také negativně hodnotili vývoj byrokracie, 42 % firem znázorňovalo, že se 

situace zhoršuje. 

Korupce a byrokracie jednoznačně negativně ovlivňují podnikatelské prostředí v ČR.  

 

b) Vymahatelnost práva  

Za jednu z největších překážek v podnikatelském prostředí Česka byl považován zákon 

č. 328/1991 Sb. o konkurzu a vyrovnání, který byl v roce 2008 nahrazen novým 

insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb., který umožňuje zrychlení konkurzů a ozdravení 

problémových firem. Právnickou veřejností je považován za významný krok vpřed, 

dokonce i při posuzování kvality této legislativy v evropském kontextu. Podle 

insolvenčního experta z Americké obchodní komory Thomase Salerna je tento zákon 

jedním z nejmodernějších v Evropě a může se stát vzorem pro právní reformy v dalších 

zemích. Zároveň však má za to, že je nutné vzdělávání soudců v ekonomických 

procesech podniků. 45 

Stávající problémy v oblasti vymahatelnosti práva v Česku jsou výtěžnost 

pohledávek a vyřizovací lhůty. Díky tomu vymahatelnost je jedním z nejslabších míst 

pokud jde o kvalitu podnikatelského prostředí v Česku. 

Podle Světové banky získali věřitelé průměrně ze své pohledávky za firmu v konkurzu 

jen 19 %, tedy nejméně v EU. 

 

 

                                                
44 DUBSKÁ D. Podnikatelské prostředí a ekonomický růst ČR. [online]. 2009 [cit.: 15. 12. 2011]. 

Dostupný z: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/D200248014/$File/e-115409.zip 
45 Tamtéž. 
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Tabulka č. 7: Přehled o stavu řízení v agendě konkurzu a vyrovnání (Ministerstvo 

spravedlnost / Převzato z 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/D200248014/$File/e-115409.zip) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Celkem  9 744 8 876 8 135 7 456 7 256 9 530 

Dosud v řízení o návrh na konkurz a 

vyrovnání 
1 121 826 874 799 1326 128 

z toho: 

od 6 měsíců do 1 roku 155 86 124 93 64 4 

od 1 roku do 3 let 188 95 76 70 41 70 

nad 3 roky  86 59 55 34 23 54 

Dosud v řízení od prohlášení 

konkurzu / povolení vyrovnání 
8 623 8 050 7 261 6 657 5 930 9 402 

z toho: 

od 1 roku do 3 let 2 922 2 312 2 123 1 749 1 537 2 856 

od 3 let do 5 let 2 093 1 882 1 780 1 348 1 025 1 664 

od 5 let do 7 let 1 365 1 402 1 252 1 160 1 012 1 466 

nad 7 let 945 1 228 1 018 1 222 1 339 2 766 

 

Podle statistiky Ministerstva spravedlnosti v roce 2008 u 29 % případů konkurzní řízení 

trvá až sedm let, přitom v roce 2003 jich bylo 9,7 %, a od 5 až 7 let se táhne 15 % 

případů. 

Graf č. 3: Vývoj vymahatelnost práva – počty konkurzů a konkurzů / vyrovnání dosud 
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v řízení (počty případů). (Drahomíra Dubská / Převzato z 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/D200248014/$File/e-115409.zip) 

 

c) Úrokové míry  

Statistiky prokázaly, že změna základních úrokových sazeb v ekonomice regulovaná 

Českou národní bankou nemá téměř žádný vliv na změny klientských úrokových sazeb 

obchodních bank. Komerční banky v Česku řídí své úrokové sazby spíše podle firemní 

strategie než podle ekonomické situace. 

 
Graf č. 4: Úrokové míry korunových úvěrů firemnímu sektoru (v %) a HDP (y/y v % z 

údajů v b.c.). (Drahomíra Dubská / Převzato z 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/D200248014/$File/e-115409.zip) 

 

d) Daňová soustava 

Daňová sazba je jedním z faktorů pro posouzení liberalismu ekonomiky. Nízká daňová 

sazba stimuluje ekonomický růst. 
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Graf č. 5: Sazby daně z příjmů právnických osob (v %) a HDP (y/y v % z údajů v b.c.). 

(Drahomíra Dubská / Převzato z 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/D200248014/$File/e-115409.zip) 

 

V Česku souvislost mezi růstem HDP a snížení sazby daně není velká. Lze to vysvětlit 

tím, že česká ekonomika je malá a závislá na zahraničních ekonomikách zejména na 

německé ekonomice. Přesto je tempo snížení sazby daně z příjmů v Česku velmi 

pozitivní jev pro podniky a investory.  

 

Daňová soustava je v Česku tvořena jednotlivými zákony upravujícími konkrétní 

vybírané daně.46 

Daňová soustava v Česku obsahuje sedm daní: 

 daň z přidané hodnoty, 

 daně spotřební, 

 daň z příjmů fyzických a právnických osob, 

 daň z nemovitostí, 

 daň silniční, 

 daň z dědictví, darování a daň z převodu nemovitostí, 

 daně k ochraně životního prostředí. 

Podnikatelů se týkají nejvíc daně z příjmů a daň z přidané hodnoty. 

 

                                                
46 VEJDOVÁ H., KOPŘIVA J. Právo I – Finanční právo. 2006. ISBN 80-214-3266-7. 
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Daň z příjmu fyzických osob (DPFO):  

Poplatníky daně jsou fyzické osoby. Dle § 16 zákona o daních příjmů, sazba DFFO je 

ve výši 15 % (v roce 2010) ze základu daně, sníženého o nezdanitelnou část základu 

daně a o odčitatelné položky od základu daně.  

Každý plátce daně si může od daně odečíst řadu slev na dani, jako například základní 

slevu či slevu na druha v manželství. Dividendy a úrokové příjmy jsou zdaněny 15 % (v 

roce 2010) srážkovou daní. 47 

 

Daň z příjmu právnických osob (DPPO): 

Poplatníky daně jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, a organizační složky státu 

podle zvláštního právního předpisu. Sazba daně je stanovena ve výši 19 % (v roce 

2010). U investičního fondu a podílového fondu sazba daně je ve výši 5 % (v roce 

2010). Každý plátce daně si může vybrat mezi rovnoměrným a zrychleným 

odpisováním, přičemž doba odpisování se pohybuje mezi třemi a padesáti lety v 

závislosti na typu majetku. V případě rozsáhlých nových investic lze získat až desetileté 

daňové prázdniny. 48 

 

Daň z přidané hodnoty (DPH): 

DPH je nepřímá daň, které podléhá u plátců daně hodnota přidaná zpracováním na 

příslušném výrobním a jiném stupni u majetku a služeb. 

Základní sazba je stanovena ve výši 20 % a snížená sazba činí 10 %. Většina zboží a 

služeb podléhá základní sazbě daně. Do snížené sazby jsou zařazeny např. potraviny, 

léky, tiskoviny, hromadná pravidelná osobní doprava, pohřební služby, vodné a stočné, 

kulturní činnosti, ubytovací služby, stavební práce pro účely bydlení a pro sociální 

výstavbu a dodávky tepla. 49 

 

                                                
47 PORTÁL BUSINESSINFO.CZ. Daňový systém České republiky [online] [cit: 7. 01. 2011] 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/danovy-system-ceske-republiky/1000465/39277/ 
48 Tamtéž. 
49 Tamtéž. 
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e) Platební morálka 

Podle průzkumu Svazu průmyslu a obchodu září 2009 mezi 1600 společnostmi 84 % 

respondentů hodnotilo úroveň platební morálky za zhoršení. 

 
Graf č. 6: Vnímání změn v platební morálce (průzkumy SPD v 6/2009 a 9/2009). 

(Drahomíra Dubská / Převzato z 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/D200248014/$File/e-115409.zip) 

 

Nejčastější případy jsou nedodržování smluv, včetně snahy odkládat uzavřené smlouvy, 

tlak na snížení již dohodnutých cen či prodloužení doby splatnosti smluv. 

 

3.2.4. Analýza rizik 

Mezinárodní obchod je spojen s riziky, které jsou podmíněné mnoha faktory, proto je 

nutné provést jejich rozbor. Rizika v mezinárodním obchodě nepředstavují jen hrozbu 

pro podnik, ale také příležitost. 

Seznam potenciálních rizik v mezinárodním obchodu: 

● rizika tržní, 

● rizika komerční, 

● rizika přepravní, 

● rizika teritoriální, 

● rizika kurzová, 

● rizika odpovědnostní. 
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a) Identifikace rizik 

V rámci identifikace rizik se snažím zjistit konkrétní potenciální hrozby těchto 

uvedených rizik. 

 

Rizika tržní 

Tato rizika mohou vznikat díky změně tržní situace, například změna vztahu nabídky a 

poptávky po daném zboží, neprodejnost výrobků, růst nákladů, atd. Tento typ rizik 

budoucímu podniku příliš nehrozí. Veškeré zboží je importováno podle objednávky 

zákazníka a sám podnik nevlastní žádný sklad. Nicméně tržní rizika mohou způsobit 

platební neschopnost zákazníka, a tím pádem vést ke vzniku rizika platebního. 

 

Rizika komerční 

Komerční rizika představují rizika vyplývající z nesplnění závazku obchodním 

partnerem. S tímto typem rizik se můžeme setkávat i na vnitřním trhu. Nicméně 

na mezinárodním trhu jsou tato rizika nejbezpečnější zejména z důvodů odlišnosti 

právních a ekonomických podmínek mezi jednotlivými trhy. Konkrétními příklady jsou 

například výrobci nebo dodavatelé v Číně a ve Vietnamu, kteří chtějí 100 % platbu 

předem. V Česku je obvykle stanovena 30 dní lhůta na zaplacení. 

Nejčastější formy, které se objevují u tohoto typu rizik: 

● odstoupení obchodního partnera od kontraktu, 

● nesplnění či vadné plnění kontraktu dodavatelem, 

● platební nevůle dlužníka, 

● platební neschopnost dlužníka.      

 

Rizika přepravní 

Přepravní rizika jsou spojena především s hmotným zbožím. Během celé doby přepravy 

může vzniknout škoda (ztráta nebo poškození zboží). Toto riziko nese většinou buď 

prodávající, nebo kupující. Přechod rizika ztráty nebo poškození zboží sjednávají 

zpravidla výslovně v kontraktu stanovením určité dodací podmínky. Povinnosti 

prodávajícího a kupujícího při zajišťování přepravy jsou jasně vymezeny například 

v dokumentu Mezinárodních obchodních pravidel Incoterms (INternational 
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COmmercial TERMS) Mezinárodní obchodní komory (ICC) se sídlem v Paříži, které 

vstoupilo v platnost 1. ledna 2000. 

 
Obrázek č. 2: Riziko a náklady při mezinárodní obchod (převzato z 

mgeps.wordpress.com)  

 

Z uvedeného obrázku lze patrné, že stupně rizik a nákladů u jednotlivých obchodních 

položek v zahraničním obchodě podle INCOTERMS 2000 (viz příloha č. 3) 

Kromě prodávajícího a kupujícího mohou toto riziko nést také např. dopravci (speditér) 

tím, že přebírají odpovědnost za zboží během dopravy. 
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Teritoriální rizika 

Teritoriální rizika se mohou vyskytovat hlavně v souvislosti s nejistotou stability 

politiky a makroekonomického prostředí, ale mohou také být důsledkem 

administrativních opatření nebo přírodních katastrof atd. Dopady politických rizik 

mohou být zejména pro mezinárodní obchod velmi nebezpečné. Nicméně v případě 

Vietnamu a Číny, klíčových zemí pro zamýšlený podnikatelský plán, je výskyt těchto 

rizik díky dlouhodobé politické stabilitě dané především skutečností, že se jedná o vládu 

jedné strany, velmi sporadický.  

Naproti tomu ekonomickou nestabilitu námi vybraných zemí importu a exportu 

můžeme hodnotit spíše za středně vysokou. Tato skutečnost je dána především mírou 

veřejného dluhu v eurozoně, která je v současnosti velmi vysoká a aktuálně ohrožuje 

především stabilitu finančních trhů, která může mít v budoucnu vliv na 

makroekonomiku jednotlivých zemí v EU, tedy i těch, které nejsou součástí eurozóny, 

jako např. Česko.  

Celní politika je podřízena Evropské unii, která má nejnáročnější podmínky pro dovoz 

na světě. Tato politika má oficiálně chránit spotřebitele v EU před nebezpečnými 

výrobky, nicméně otázkou zůstává, zda jde o čistě tuto myšlenku, nebo je tato politika 

také formována řadou skupin lobbistů za účelem protekcionalismu. Na druhé straně 

dalším cílem celní politiky EU je zjednodušit obchodní postupy ve prospěch podniků, 

které dodržují předpisy. Dává najevo, že tato politika podporuje férové podnikání.  

 

Kursová rizika 

Dopad změn devizových kurzů může být ve prospěchu jak naší strany, tak protistrany 

(zákazníků, dodavatelů). Mění-li se měnový kurz v období zemi kalkulací kupní ceny a 

zaplacením ze strany odběratele, může vývozce nebo dovozce utrpět kurzovou ztrátu, 

nebo naopak dosáhnout kurzového zisku. Absolutní opatření proti těmto rizikům 

neexistuje. Budoucí podnik by měl sledovat a předpovídat vývoje kurzů jednotlivých 

měn, avšak tento úkol je to velmi obtížný. 

 

Odpovědnostní rizika 

Odpovědnostní rizika spočívají v tom, že výrobce nese odpovědnost za škody na zdraví 

nebo majetku, které mohou utrpět osoby v důsledku vad výrobku. V Česku jsou tyto 
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odpovědnosti vymezeny zákonem č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou 

vadou výrobku. 

 

b) Vyhodnocení rizik 

V této části vyhodnocuji významnost identifikovaných rizik (V) na základě velikosti 

dopadu rizika (D) a pravděpodobnosti výskytu (P) 

V= D x P 

Tabulka č. 8: Číselné vyjádření velikosti dopadů. (ERNST & YOUNG / Převzato z 

http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5d0e3be9-5dc1-4d1c-

9282-d26096b00e74) 

 

Tabulka č. 9: Číselné vyjádření velikosti pravděpodobnosti výskytu. ERNST & 

YOUNG / Převzato z http://www.strukturalni-

fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5d0e3be9-5dc1-4d1c-9282-d26096b00e74) 

 

c) Katalog rizik 

Pro zpracování katalogu rizik jsem hodnotil dopad rizik a jejich pravděpodobnost 
subjektivně podle svého vnímání.  

 

 

Hodnota Dopad 
1 Téměř neznatelný (od 0,1 do 1,0) – velmi malá 
2 Drobný (od 1,1 do 2,0)  - malý 
3 Významný (od 2,1 do 3,0) - střední 
4 Velmi významný (od 3,1 do 4,0) – vysoký 
5 Nepřijatelný (od 4,1 do 5,0) – velmi vysoký 

Hodnota Pravděpodobnost výskytu 
1 Téměř nemožná (od 0,1 do 1,0) – velmi malá 
2 Výjimečně možná (od 1,1 do 2,0)  - malý 
3 Běžně možná (od 2,1 do 3,0) - střední 
4 Pravděpodobná (od 3,1 do 4,0) – vysoký 
5 Hraničící s jistotou (od 4,1 do 5,0) – velmi vysoký 
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Tabulka č. 10: katalog rizik (vlastní zdroj) 

 P D V= D x P 
Rizika tržní 2 1 2 
Odstoupení obchodního partnera od kontraktu 0,5 4 2 
Nesplnění či vadné plnění kontraktu dodavatelem 1 2 2 
Bezdůvodné nepřevzetí zboží odběratelem 0,25 4 1 
Platební neschopnost dlužníka  1 3 3 
Rizika přepravní 0,25 4 1 
Ekonomická nestabilita 0,5 4 2 
Politická rizika 0,25 3 0,75 
Přírodní katastrofy 0,1 5 0,5 
Rizika kurzová 5 0,5 2,5 
Riziko odpovědnostní 0,5 4 2 

 

3.2.5. Příležitosti a hrozby  

Podle výsledků analýzy z hlediska makroekonomiky, analýzy a hodnocení výchozí 

situace projektu, analýzy rizik identifikuji příležitosti a hrozby pro budoucí podnik. 

 

a) Příležitosti 

- Obchodní spolupráce mezi Českem a Vietnamem, Čínou velmi dynamicky vzrůstá. 

- Podnik má důvěrného obchodního partnera. 

 

b) Hrozby 

- Celní politika EU vůči Číně a Vietnamu. 

- Rizika spočívající v mezinárodním obchodu. 

- Velký konkurenční potenciál. 

 

3.3. Stanovení poslání a cílů podniku 
 

Poslání a cíle podniku jsou stanoveny na základě výsledků analýz z hlediska 

makroekonomiky, analýz a hodnocení výchozí situace projektu a analýz rizik. Jedná se 

o jasný přehled vývoje podniku v následujícím období.  
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3.3.1. Poslání 

Primárním posláním budoucího podniku je nabízet kvalitní služby za příznivé ceny. 

Podniku zaleží především na úspěchu svých zákazníků, a proto za klíčové považuji 

včasnou a relevantní reakci na požadavky zákazníků.  

 

3.3.2. Cíle 

Firemní cíle jsou rozděleny na dvě části, tj. krátkodobé cíle a dlouhodobé cíle.  

 

Cíle krátkodobé 

 postupné navyšování počet zákazníků, 

 kladný výsledek hospodaření, 

 vytvoření profesionálního obchodního týmu v následujících třech letech. 

 

Cíle dlouhodobé 

 vybudování jméno společnosti, 

 získání důvěry zákazníků a vybudování dlouhodobé spolupráci s obchodními 

partnery, 

 poskytování kvalitní služby a neustále se zlepšovat, 

 profesionální chování. 
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IV/ NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU 
 

4.1. Úvod 
Cílem předloženého podnikatelského záměru je představení vize budoucího podniku, 

který bude vyvíjet aktivity především v oblasti agenturního-velkoobchodu a importu. 

Důraz je kladen zejména na poukázání na odlišnosti předloženého produktu a 

konkurenčních projektů, a na potenciální konkurenční schopnosti našeho pojetí. 

Podnikatelský záměr je vypracován na základě výsledků analýz vnějších faktorů 

ovlivňující podnik, tedy makroekonomických ukazatelů a podnikatelského prostředí 

v Česku, a také analýzy vnitřní situace budoucího založeného podniku.  

 

4.2. Exekutivní souhrn 
Navrhuji, aby podnik měl právní formu - společnost s ručením omezeným. Výhodou 

této právní formy je například: společníci ručí společně a nerozdílně za závazky 

společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu 

zápisu v obchodním rejstříku. 

Společnost bude založena dvěma společníky, kteří budou zároveň jednatelé. 

Název společnosti: Le Trade Company s.r.o. 

Předměty podnikání: 

● velkoobchod, 

● ekonomické poradenství, 

● zprostředkování obchodu a služeb. 

Předpokládaný základní kapitál: 500.000 Kč 

 

4.3. Popis podniku 
V této části popisuji činnosti, které podnik bude poskytovat. Dále jsou uváděny naše 

odlišnosti od konkurence a strategie podniku. 

 

4.3.1 Činnosti 

Le Trade Company, s.r.o. bude společností, která bude fungovat jako agenturní-

velkoobchod, zejména v oblasti zprostředkování mezinárodního obchodu. 
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a) Agenturní – traťový velkoobchod v rámci České republiky:  

Podnik navazuje kontakty mezi dodavatelem a odběratelem, nezajišťuje pohyb zboží 

přes vlastní sklad. Organizuje dodávky z výroby nebo od jiných velkých dodavatelů 

odběratelům. 

Charakteristiky toho typu velkoobchodu je: 

• dodávky jsou levnější, 

• realizace dodávky je ale časové delší než u dodavatelského velkoobchodu, 

• vhodný pro velké dodávky pro větší odběratele. 

 

b) Zprostředkování mezinárodního obchodu 

Vývoj obchodní spolupráce ČR s ČLR a VSR jsou velmi dynamické. České firmy mají 

velký zájem o spolupráci s asijskými firmami, zejména z důvodu získání levnějších 

surovin a výrobků, a také využívání levnějších lidských zdrojů. Navržený podnik bude 

fungovat jako kanál, který odstraňuje překážky v oblasti mezinárodního obchodu. Ve 

spolupráci s dalšími firmami (například speditérské firmy) zajistíme komplexní 

importní a exportní služby. Cílem je, aby střední a malí odběratelé měli přístup k 

mezinárodnímu obchodu a k levnějším výrobkům.  

Výhody pro větší odběratele, spojené zejména s úsporou času a snížením nákladů: 

 úspora nákladů a času spojených s udržováním kontaktu s odběrateli na dálně 

východoasijském trhu, 

 úspora nákladů a času spojených se zajišťováním logistiky (přeprava a celní 

náležitosti), 

 snižuje riziko související s importem.  

Naopak nevýhodu může pro odběratele představovat především doba nezbytná pro 

přepravu zboží Asie do Evropy, která se pohybuje okolo 40 dní.   

 

c) Poradenství v oblasti podnikání a investic ve Vietnamu 

V oblasti poradenství pro firmy zamýšlející vstup na vietnamský trh se změříme 

především na konzultace specifik místního podnikatelského prostředí a zvyklostí a 

zprostředkování kontaktů s dodavateli a výrobci ve Vietnamu. Především znalost 

místních zvyklostí a stálá přítomnost prostředníka mezi odběrateli přímo ve Vietnamu je 

klíčem k úspěchu v podnikání na vietnamském trhu, na kterém jsou osobní kontakty 
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vyžadovány téměř ve všech případech a při všech jednáních. Navíc zprostředkování 

kontaktů může české firmě pomoci zkrátit dobu procesu analýzy trhu nebo vyhledání 

obchodního partnera. Tento typ poradenství je mnohem složitější než ostatní uvedené 

služby podniku. 

 

3.3.2. Cíle 

Firemní cíle se rozdělují na dvě části, tj. krátkodobé cíle a dlouhodobé cíle.  

 

a) Cíle krátkodobé 

 postupné navyšování počet zákazníků, 

 kladný výsledek hospodaření, 

 vytvoření profesionálního obchodního týmu v následujících třech letech. 

 

b) Cíle dlouhodobé 

 vybudování jméno společnosti, 

 získání důvěry zákazníků a vybudování dlouhodobé spolupráci s obchodními 

partnery, 

 poskytování kvalitní služby a neustále se zlepšovat, 

 profesionální chování. 

 

4.4. Externí prostředí – trh 
V této části uvádím vnější prostředí podniku, zejména se soustředím na trh a naši 

konkurenci. 

 

4.4.1. Trh 

a) Obchodní spolupráce Česka s Čínou 

Obchodní spolupráce Českem s Čínou v posledních letech rostla rychlým tempem. Po 

vstupu Česka do EU a přijetí Číny do WTO se vytvořily nové příležitosti a možnosti 

spolupráce. Čísla vzájemné obchodní bilance dlouhodobě hovoří ve prospěch Číny, 

nicméně české podniky každým rokem aktivnější v prosazování svého zboží na čínském 

trhu. Nejvyšší záporné saldo Česka v roce 2008 -11,7 mld. USD se českému exportu 

podařilo o rok později v roce 2009 snížit o 16,5 % na -9,7 mld. USD. 
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Podle severu Businessinfo.cz se čínské zboží také do Česka dostává přes další země 

formou reexportů. Podle informací ZÚ Peking se české zboží do Číny dováželo přes 

přibližně 20 dalších zemí, z nichž nejdůležitějšími byly Německo, Rusko, Rakousko a 

Nizozemí, stejně tak se čínské zboží do Česka reexportovalo přes přibližně 75 zemí.  

Velmi dynamicky se rozvíjející obchodní spolupráce mezi Českem a Čínou nicméně 

vedle příležitostí pro náš podnik znamená i velikou konkurenci a řadu dalších rizik. Na 

trhu jsou velcí hráči v oblasti importu z Číny a celní politika EU proti Číně často změní. 

 

b) Obchodní spolupráce Česka s Vietnamem 

Po částečné stagnaci obchodu způsobené zejména světovou ekonomickou recesí 

v letech 2008 – 2009 se světový mezinárodní obchod s Vietnamem v roce 2010 začal 

opět oživovat, a ani vzájemná česko-vietnamská výměna nebyla výjimkou. Vietnamský 

export do Česka tak v roce 2010 začal vlivem růstu poptávky v zemi opět narůstat. 

V roce 2010 vietnamský import dosáhl kolem 11 % růst v celkové hodnotě 273 mil. 

USD, tedy nejvyšší objem za poslední 10 let.  

Český vývoz do Vietnamu v roce 2010 byl taky mimořádně úspěšný. Objem českého 

exportu vzrostl meziročně až 59 % a dosáhl rekordní hodnoty 65 mil. USD, tedy zhruba 

dvojnásobku objemem z roku 2008.  

Obchodní bilance mezi Českem a Vietnamem v roce 2010 dosáhla rekordní výše 338 

mil. USD, a to díky růstu jak českého exportu do Vietnamu, tak vietnamského exportu 

do Česka. 

Po vstupu Vietnamu do Světové obchodní organizace se obchodní spolupráce mezi 

Českem a Vietnamem začala velmi rychle rozvíjet. Nicméně i přesto se některé zboží 

z Vietnamu do Česka dostalo způsobem reexportu, a proto je cena o něco vyšší než 

přímý export. Tento fakt pro naši společnost znamená velký potenciál a příležitosti. 

 

4.4.2. Konkurence 

Konkurence v této oblasti představují především různí importéři, kteří se zaměřují buď 

na jeden druh (nebo několik málo druhů) zboží anebo importují zboží podle 

objednávky. Importéři, kteří se zaměřují na jeden nebo několik málo druhů zboží, mají 

výhodu v dlouhodobé spolupráci s výrobci v Číně nebo ve Vietnamu, díky které 

získávají zboží za dobrou cenu. Naopak nevýhodou těchto importérů je skutečnost, že 
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musí dané zboží objednávat ve velkém množství (obvykle řady kontejnerů) a musí mít 

veliké sklady. To s sebou přináší značnou nejistotu úspěšného prodeje daného zboží. 

Jakékoliv riziko, které nastává v průběhu importu, by mohlo pro tyto dovozce vést 

fatálním následkům. Nicméně tito importéři pro náš podnik mohou představovat 

nejenom konkurenci, ale také budoucí zákazníky 

Dovozci (firmy), kteří importují zboží podle objednávky zákazníka, obecně poskytují 

podobné služby jako my, nicméně zejména z hlediska poskytování služeb je jejich 

nabídka omezená. Ve spolupráci s hlavním dodavatelem budeme provozovat 

internetové stránky, kam budou moci výrobci z Číny nebo z Vietnamu umisťovat své 

nové produkty, které čeští zákazníci budou moci okamžitě vidět a přímo přes internet 

objednat.  

Ostatní agentury pro náš podnik představují velkou konkurenci teprve tehdy, kdy 

začnou využívat obdobné obchodní strategie (internetový ochod) jako my. 

 

Konkurenční výhody: 

● dobrá jazyková vybavenost jednatelů, 

● odlišnost ve způsobu poskytování služeb, 

● pevný vztah s dodavateli, 

● upřednostňování dlouhodobých cílů. 

 

4.5. Marketingový plán 
V této části bude představena analýza 4P (produkt, distribuce, cena a komunikace) a 

detailně vysvětlen princip a proces poskytování služeb budoucího podniku. Na závěr je 

prezenční nástroj SWOT. 

 

4.5.1. Produkt 

Následující obrázek vysvětluje princip poskytování služby podniku: 
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Obrázek č. 3: Princip poskytování služeb Le Trade Company, s.r.o. (vlastní zdroj) 

 

Případ A: Firmy kupují zboží od importéra, který sám zařídí všechny importní 

záležitost. Importérovi vzniká řada nevýhod a rizik, např.: 

- sám musí zajistit přepravu, 

- zboží musí nakupovat ve velkém množství, 

- zboží musí skladovat a nemá jistotu, že všechno zboží prodá, atd. 

Za tyto nevýhody a rizika bude importér chtít, aby tuzemské firmy zaplatily náklady (v 

rámci ceně), a proto cena zboží může být velmi vysoká. 

 

Případ B: Firma používá služby našeho budoucího podniku. Ve spolupráci 

se speditérem, který má kancelář v Číně a ve Vietnamu najdeme pro zákazníka 

vhodného výrobce. Přepravujeme zboží do Česka, které později pošleme zákazníkovi 

službou PPL nebo Českou poštu. Výhoda spočívá v tom, že nevlastníme žádný sklad, 

nemusíme se starat o to, zda zboží prodáme, protože jen přepravujeme zboží podle 
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Dokumenty

Rizika

Náklady

Prodávající Kupující

objednávky. Z toho vyplývá, že provozní náklady a náklady za riziko u nového 

založeného podniku jsou o mnoho menší než u klasického importéra. Přidaná hodnota 

se rozděluje mezi speditéry, zákazníky a Le Trade Company s.r.o. 

 

  

 

 

 

Obrázek č. 4: Deliverd Duty Paid podle Incoterms 2000 (převzato z 

http://www.transforwarding.cz/strn.php?id=20) 

 

Podle dokumentu Mezinárodních obchodních pravidel Incoterms 2000 hlavní služby Le 

Trade Company, s.r.o. patří ke skupině D, konkrétně DDP (Delivered Duty Paid), tedy 

s dodáním clo placeno (ujednané místo určení). Tato položka představuje maximální 

povinnost pro prodávajícího. Prodávající má povinnost dodat zboží kupujícímu do 

ujednaného místa určení v zemi dovozu na příchozím dopravním prostředku 

nevyloženě. Tím pádem prodávající nese všechna rizika a náklady spojené s dodáním 

do tohoto místa. 

 

4.5.2. Místo prodeje a distribuce 

Podnik bude mít sídlo v Brně, kde jsou provozní náklady obecně nižší než v hlavním 

městě Praze. Jednatelé sami hledají zákazníky a zajistí jednotlivou objednávku. 

Kontakty získáme díky internetovým serverům například epoptavka.cz, kde 

velkoobchodní firmy poptávají zboží. Firemní kontakty lze dále získat přes firmy.cz, 

alibaba.com, a také osobní kontakty. Zákazníci prakticky mohou být kdekoliv v Česku. 
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4.5.3. Cena 

Podnik obecně bude účtovat své služby podle velikosti zakázky.  

Cena souvisí s velikosti zakázky a podle jednotlivé složky v dokumentu Mezinárodních 

obchodních pravidel Incoterms 2000. 

 

Tabulka č. 11: procentní marže podnik při poskytování služeb (vlastní zdroj) 

POLOŽKA PROCENTO 

FOB 1 – 2% 

DDU 3 – 4% 

DDP 5 – 10% 

 

Při tvorbě cen používáme konkurenční orientovanou metodu a hodnotově orientovanou 

metodu. Pro stávající zákazníky podnik bude mít systém slev a srážek. 

 

4.5.4. Marketingová komunikace se zákazníky 

Reklama: podle charakteristiky poskytovaných služeb se domníváme, že nejlepším 

řešením je direct marketing – obchodní zástupce. Výhodou tohoto nástroje je přímý 

kontakt se zákazníky, který umožňuje možnost individuálního oslovení, zpětné vazby a 

rychlou cílenou reakci. Direct marketing dále umožňuje budování dlouhodobých vztahů 

se zákazníky, což je jednou z hlavních strategických cílů budoucího podniku. 

V budoucnosti podnik chce vybudovat síť obchodních zástupců pro jednotlivé regiony, 

kteří budou vyhledávat a starat se o zákazníky ve svém regionu. 

Podpora prodeje: podnik bude mít systém slev a srážek pro stávající zákazníky s cílem 

vytvořit skupinu loajálních zákazníků. 

Public relations: budeme postupně budovat image podniku nástrojem public relations, 

například budeme zveřejňovat výroční zprávy, účastnit různých veletrhů, sponzorovat 

veřejné akce atd. 

Osobní prodej: tento nástroj budeme využívat i u vyšší úrovně prodejních služeb 

s vyšší cenovou úrovní a nabídkou kvalitnějšího služeb. Například u velkého projektu, 

kde se vyžaduje intenzivní spolupráci jak se zákazníkem, tak s dodavatelem. 
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4.5.5. SWOT 

 

Tabulka č. 12: SWOT (vlastní zdroj). 

 

  

S - Silné stránky W- Slabé stránky 

- Jazykové vybavení jednatelů: jednatelé 

jsou schopní hovořit česky, anglicky, 

německy, španělsky a vietnamsky. 

- Pevný a jasný vztah mezi jednateli: 

jednatelé se dlouhodobě znají, jasně 

vydefinovali způsob spolupráce. 

- Flexibilní poskytování služeb: 

společnost bude velmi flexibilní s cílem 

poskytování kvalitnějších služeb. 

- Podnik se zaměřuje na dlouhodobé cíle. 

- Chybí zkušenost a osobní kontakty: 

zkušenost a osobní kontakty jsou velmi 

důležité v oblasti obchodování. Pro 

začátek bude pro společnost obtížné 

získat kontakty a zakázky. 

- Podnik zatím požívá jen vlastní 

finanční zdroje: vlastní zdroje jsou 

obvykle dražší než cizí zdroje. 

O - Příležitosti T- Hrozby 

- Obchodní spolupráce mezi Českem a 

Vietnamem a Čínou velmi dynamicky 

vzrůstá. 

- Podnik má důvěrného obchodního 

partnera. 

- Celní politika EU vůči Číně a 

Vietnamu. 

- Rizika spočívající v mezinárodním 

obchodu. 

- Velký konkurenční potenciál. 
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Tabulka č. 13: Rozbor SWOT (vlastní zdroj). 

 Silné stránky Slabé stránky 

Příležitosti 

- Kvalitní jazyková vybavenost 

výrazně usnadní komunikaci a 

spolupráci s vietnamskými a 

čínskými dodavateli. 

- Pevný vztah mezi majiteli 

podniku a důvěrný vztah 

s obchodním partnerem vytváří 

předpoklad velmi stabilního 

podniku. 

- Díky důvěrnému vztahu 

s obchodním partnerem se 

můžeme více soustředit na řízení 

zákaznických vztahů a hledání 

nových kontaktů.  

- Pokud podnik dobře využije své 

příležitosti, ziskovost bude vysoká 

a náklady na vlastní zdroje 

nebudou pro majitele podniku 

představovat velký problém. 

Hrozby 

- Flexibilita poskytování služeb 

spočívá v neustále připravenosti 

informovat a projednávat 

se zákazníky stav jejich 

objednávky i mimo oficiální 

pracovní dobu a dále v neustálém 

sledování situace na světovém 

trhu a změn zásad celní politiky 

EU tak, abychom mohli vždy včas 

informovat své zákazníky. 

- Kvalita poskytování služeb, 

jazyková vybavenost a 

dlouhodobý záměr představují 

potenciální silnou obchodní zbraň 

proti konkurentům. 

- Ve spolupráci s obchodním 

partnerem se budeme snažit 

minimalizovat rizika. 

- Do rámce krátkodobých 

strategických cílů patří vytvoření 

profesionálního obchodního týmu, 

díky kterému budeme snáze 

získávat nové významné kontakty. 

- V rámci dlouhodobých cílů 

dáváme přednost budování jména 

společnosti, získání důvěry 

zákazníků, vybudování 

dlouhodobé spolupráce 

s obchodními partnery, 

poskytování kvalitních služeb, 

neustálému se zlepšování a  

důrazu na profesionalizaci. 

Všechny jmenované cíle slouží 

k rozvoji silných konkurenčních 

výhod oproti konkurenci a 

minimalizování potenciálních 

rizik. 
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4.6. Operační plán 
 

4.6.1. Organizace a rozdělování práce 

IMPORT

Cla a importní politika

Řízení dodavatelského 
řetězce

ADMINISTRATIVAOBCHOD

Finanční management

Účetnictví a daně

Produktový management

EXEKUTIVA

MARKETING

CRM Marketing

Správa a rozvoj 
online systém

 
Obrázek č. 5: organizace a rozdělování práce v podniku (vlastní zdroj) 

 

4.6.2. Procesní řízení objednávky 

Procesní řízení objednávek budoucího podniku je stanoven pomocí EPC diagramu a 

tabulkového popisu procesu, v tomto případě se jedná o RACI matici. 

 

a) Diagram EPC (Event-driven Process Chains)  

Diagram EPC ilustruje průběh prací obchodního procesu a je důležitou součástí 

modelových návrhů SAP R/3 pro účely řízení podnikání. Diagram EPC grafickými 

symboly znázorňuje strukturu toku řízení obchodního procesu jako řetězec událostí a 

funkcí. Princip událostí a aktivit umožňuje velmi efektivně a nutno dodat i elegantně, 

srozumitelným způsobem popsat proces. To bylo také primárním cílem autorů (Keller, 

Nüttgens a Scheer) grafického jazyka, který je v EPC diagramech používán. Popsat 

procesy na úrovni byznys logiky tak, aby mohl být zvládnut širokou komunitou 

zabývající se touto problematikou. Business proces specifikovaný pomocí EPC 

diagramu využívá následujících elementů: 



71 

 

● Aktivity (Activities), které jsou základními stavebními bloky, určují, co má být 

v rámci procesu vykonáno. 

● Události (Events) popisují situace před a/nebo po vykonání aktivity. Aktivity 

jsou vzájemně propojeny pomocí událostí. Jinak řečeno, nějaká událost může 

vyjadřovat výstupní podmínku jedné aktivity a současně vstupní podmínku jiné 

aktivity. 

● Logické spojky (Connectors) se používají ke spojování aktivit a událostí. Tímto 

způsobem je popsán řídící tok procesu. EPC používá tři typy spojek:  (AND – a 

současně),  (OR – nebo) a XOR (exclusive OR – vzájemně se vylučující 

nebo).50 

 

Značky EPC diagramu: 

 

 

Událost 

 

 

Procesní aktivita 

 

 

Procesní role, se vztahem k aktivitě. Buď ji vykonává, nebo za aktivitu 

odpovídá, nebo je informována o výsledku aktivity 

 

 

Logický operátor XOR, uvozují události, z nichž po vykonání 

přecházející aktivity nastane právě jedna ze všech možných, případně 

předcházející aktivitě, která nastane po průchodu právě jednou 

z předcházejících větví. 

 

                                                
50 OFFICE.MICROSOFT.COM. Diagramy procesního řetězce řízeného událostmi (EPC). [online] [cit: 

15. 10. 2010]. Dostupný: http://office.microsoft.com/cs-cz/visio-help/diagramy-procesniho-retezce-

rizeneho-udalostmi-epc-HP001057503.aspx 

 

XOR
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Logický operátor AND, vyjadřující, že dále je proces vykonáván všemi 

následujícími větvemi případně přecházející aktivitě, která nastane po 

vykonání všech předchozích větví procesu 

 

Logický operátor OR, vyjadřující, že dále je proces vykonáván jednou 

nebo více následujícími větvemi případně přecházející aktivitě, která 

nastane po jedné nebo více předchozími větvemi procesu 

 

 

Automatický nástroj pro podporu procesní aktivity – funkce 

informačního systému 51 

 

                                                
51 KOCH M. A SPOL. Management informačních systémů. Akademické nakladatelství CERM. 

Brno. 2. vyd., přeprac. 2010. 171 s. ISBN 978-80-214-4157-6. 
 

V
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Obrázek č. 6: EPC diagram řízení objednávky Le Trade Company, s.r.o. (vlastní zdroj) 
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b) RACI matice 

RACI matice je postavena  formou tabulky obsahující matici aktivit a rolí 

(organizačních jednotek), majících k této aktivitě předem definovaný vztah. Tento vztah 

je složen z písmen tvořících anglický název matice. Jde o následující: 

 R = responsible – zahrnuje fyzickou odpovědnost procesní role za vykonání 

dané aktivity (v každém řádku RACI matice může být jedna a více takových 

rolí). 

 A = accountable – zahrnuje odpovědnost za fakt, že daná aktivita je vykonána 

tak, jak je předdefinována (včas a správně) s tím, že procesní role v tomto 

vztahu může být u každé aktivity pouze jedna. Většinou se jedná o nadřízeného 

pracovníka vykonávajícímu týmu, který je za práci svého týmu odpovědný, 

například procesního vlastníka, procesního manažera nebo jinou osobou. 

 C = consulted – zahrnuje roli, která se na výkonu dané aktivity podílí, ovšem 

nepřebírá odpovědnost za ni. Nachází se pouze v konzultační či spolupracující 

roli. 

 I =  informed – jde o procesní roli, která musí být o výsledku či výstupu dané 

aktivity informována.52 

 

Tabulka č. 14: RACI matice v řízení objednávky Le Trade Company, s.r.o. (vlastní 

zdroj) 

  

Procesní role 

O
db

ěr
at

el
 

O
bc

ho
dn

í s
pe

ci
al

is
ta

 

D
od

av
at

el
 

Sp
ed

ité
r 

Ú
če

tn
í 

V
ed

ou
cí

 p
ro

ce
su

 

Popis aktivity 

  
Posouzení objednávky C A, R         
Dopravní záležitost       A, R     
Řízení dodavatelského řetězce   R A     A 
Zhotovení   R   R, I   A 
Dodání zboží       R, I   A 
Vystavení faktury         R   
Kontrola zboží A, R          

                                                
52 Zdroj: KOCH M. A SPOL. Management informačních systémů. 2010. 171 s. ISBN 978-80-214-4157-

6. 
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ID Duration

1 1 day
2 1 day
3 2 days
4 3 days
5 3 days
6 20 days
7 5 days
8 10 days
9 10 days

10 3 days
11 3 days
12 1 day
13 30 days

1d
1d

2d
3d

3d
20d

5d
10d

10d
3d

3d
1d

30d

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sun 10 Apr Fri 15 Apr Wed 20 Apr Mon 25 Apr Sat 30 Apr Thu 5 May Tue 10 May Sun 15 May Fri 20 May Wed 25 May Mon 30 May Sat 4 Jun Thu 9 Jun Tue 14 Jun Sun 19 Jun Fri 24 Jun

4.6.3. Časový harmonogram realizace projektu 

 

Tabulka č. 15: seznam úkonu pro realizaci projektu (vlastní zdroj) 

ÚKON 
ČASOVÝ PŘEHLED 

(VE DNECH) 

Příprava dokumentace 1 

Sepsání společenské smlouvy u notáře, ověřování podpisů a 

listin 
1 

Složení základního kapitálu 2 

Obstarání dokumentů 3 

Ohlášení živností 3 

Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, doručení 

usnesení, vzdání se práva odvolání, pořízení výpisu 
20 

Registrace na finančním úřadě 5 

Pořízení nového výpisu z živnostenského rejstříku 10 

Pronájem kanceláře  10 

Nákup vybavení 3 

Nákup počítačů a softwaru 3 

Nákup spotřebního materiálu 1 

Přijetí zaměstnance 30 

 

Obrázek č. 7: Gantův diagram realizace projektu (vlastní zdroj) 
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4.7. Personální zdroje 
Pro začátek, Le consulting, s.r.o. bude typickým mikropodnikem s formou společnosti s 

ručením omezeným. Za společnost jednají a podepisují jednatelé samostatně. Kromě 

jednatelů ve společnosti pracuje asistentka. 

 

4.8. Finanční plán 
 

4.8.1. Předpokládané náklady 

Tabulka č. 16: Předpokládaná kalkulace nákladů podniku pro první rok (vlastní zdroj). 

KALKULACE NÁKLADŮ PRVNÍHO ROKU ČÁSTKA 

Přímý materiál 168 000 Kč 

 Spotřeba materiálu 12 000 Kč 

 Internet 12 000 Kč 

 Telefon 24 000 Kč 

 Cestovné 120 000 Kč 

Přímé mzdy 360 000 Kč 

Ostatní přímé náklady 122 400 Kč 

 Sociální a zdravotní pojistné pracovníků 122 400 Kč 

Provozní režie 240 694 Kč 

 Odpis hmotného a nehmotného majetku 13 500 Kč 

 Spotřeba energie 84 000 Kč 

 Oprava a údržba 5 000 Kč 

 Ostatní provozní náklady 42 194 Kč 

 Nájemné 96 000 Kč 

Vlastní náklady výroby 891 094 Kč 

Správní režie 241 200 Kč 

 Účetní aparát 180 000 Kč 

 Sociální a zdravotní pojistné pracovníků 61 200 Kč 

Vlastní náklady výkonu 1 132 294 Kč 

Odbytové náklady 2 000 Kč 

Úplné vlastní náklady výkonu 1 134 294 Kč 



77 

 

4.8.2. Předpokládaná úspěšnost projektu  

V rámci této části rozděluji úspěšnost projektu na tři možné varianty, tj. optimistická, 

pesimistická a reálná.  

 

a) Optimistická varianta 

Obchodní firmy hned uvítají nové služby a rychle získáme velký počet zákazníků. 

 

Předpokládané údaje pro první rok: 

Předpokládaný počet zakázek: 30 zakázek měsíčně 

Předpokládaná průměrná hodnota zakázky: 250 000 Kč/zakázka 

Průměrný výnos: 10% z hodnoty zakázky  

Předpokládané výnosy:  

푇푟ž푏푎 =
250	000 × 30 × 10 × 12

100 = 9	000	000	퐾č 

Předpokládaný výsledek hospodaření: 

9	000	000 − 1	134	294 = 7	865	706	퐾č	  

Rentabilita investic:  

푅푂퐼 =
푉ý푠푙푒푑푒푘	ℎ표푠푝표푑푎ř푒푛í

퐼푛푣푒푠푡푖푐푒 × 100% =
7	865	706
1	134	294 × 100% = 693,45% 

 

Případné další investice v následujících třech letech: 

 každoroční zvýšení výnosů o 50%,	

 zvýšení počtu zákazníky o 100% ročně,	

 rychlé rozšíření síť obchodníků. 	

 

b) Pesimistická varianta 

Obchodní firmy nemají zájem na nové služby nebo konkurenti hned reagovali a 

provedou cenovou válku, aby náš podnik zničili. 

 

Předpokládané údaje pro první rok: 

Předpokládaný počet zakázek: 10 zakázek měsíčně 

Předpokládaná průměrná hodnota zakázky: 150 000 Kč/zakázka 

Průměrný výnos: 3% z hodnoty zakázky 
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Předpokládané výnosy:  

푇푟ž푏푎 =
150	000 × 10 × 3 × 12

100 = 540	000	퐾č 

Předpokládaná výsledek hospodaření: 

540	000 − 1	134	294 = −594	294	퐾č	  

Návratnost investic:  

푅푂퐼 =
푉ý푠푙푒푑푒푘	ℎ표푠푝표푑푎ř푒푛í

퐼푛푣푒푠푡푖푐푒 × 100% =
−594	294
1	134	294× 100% = −52,39% 

 

Případné další investice v následujících třech letech: 

 výnosy meziročně nijak nenarůstají,	

 zákazníci odchází za konkurenty,	

 zánik podniku.	

 

c) Reálná varianta 

Nové služby zákazníkům vyhovují, podnik získává nové zákazníky a postupně zvyšuje 

počet zakázek.   

 

Předpokládané údaje pro první rok: 

Předpokládaný počet zakázek: 15 zakázek měsíčně 

Předpokládaná průměrná hodnota zakázky: 150 000 Kč/zakázka 

Průměrný výnos: 5% z hodnoty zakázky 

Předpokládané výnosy:  

푇푟ž푏푎 =
150	000 × 15 × 5 × 12

100 = 1	350	000	퐾č 

Předpokládaná výsledek hospodaření: 

1	800	000 − 1	134	294 = 215	706	퐾č	  

Návratnost investic:  

푅푂퐼 =
푉ý푠푙푒푑푒푘	ℎ표푠푝표푑푎ř푒푛í

퐼푛푣푒푠푡푖푐푒 × 100% =
215	706
1	134	294 × 100% = 19,02% 

 

Případné další investice v následujících třech letech: 

 každoroční zvýšení výnosů o 15%,	
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 zvýšení počtu zákazníky o 30% ročně,	

 postupně rozšíření síť obchodníků. 	

 

4.9. Opatření proti rizikům 

 Tržní rizika: podnik bude importovat zboží na objednávku zákazníka, nevlastní 

žádný sklad. 

 Odstoupení obchodního partnera od kontraktu: u každého obchodního 

případu požadujeme od zákazníka zálohu ve výši 30 % hodnoty zakázky. U 

velkých zakázek používáme bankovní záruku. 

 Nesplnění či vadné plnění kontraktu dodavatelem: ve spolupráci 

se speditérem se snažíme zajistit kvalitu zboží. V případě, že dodavatel vadně 

splnil kontrakt, spolu se speditérem budeme chtít odškodné od dodavatele.  

 Bezdůvodné nepřevzetí zboží odběratelem: v případě, že obchodní partner 

nepřevezme zboží, kontaktujeme další zákazníky a nabídneme dané zboží za 30 

% slevu, nebo odprodáme barterové centrále. 

 Platební neschopnost dlužníka: vyžadujeme, aby zákazník zaplatil své 

závazky při přežití zboží, čímž se vyhneme riziku dlouhodobých pohledávek. 

 Přepravní rizika: přepravní rizika ponesou naši obchodní partneři, tedy 

speditérské firmy. 

 Ekonomická nestabilita a politická rizika: budeme shromažďovat informace, 

na základě nichž budeme průběžně analyzovat faktory ovlivňující politickou a 

ekonomickou situaci zemí, ve kterých máme dodavatele. Díky tomu můžeme 

alespoň částečně předpovídat vývoj ekonomické a politické situace, která by 

mohla ovlivňovat na náš obchod. 

 Kurzová rizika: při velké zakázce kurzové riziko zajistíme měnovým swapem. 

Jedná se o dohodu o nákupu nebo prodeji jedné měny za druhou se současným 

zpětným prodejem nebo nákupem v budoucím stanoveném termínu za předem 

dohodnutý kurz. Při malé zakázce započítáme určitou částku na krytí kurzového 

rizika do ceny. 

 Odpovědnostní riziko: toto riziko snižujeme pečlivě vybrání dodavatele 

(výrobce). Další účinný a nezbytný nástroj je pojištění.  
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ZÁVĚR 

 

Tématem této diplomové práce je podnikatelský záměr „import z Asie“, konkrétně se 

jedná o import z Číny a z Vietnamu do Česka. Mezinárodní obchod je vždy velmi 

atraktivní díky svým ekonomickým výhodám, v makroekonomii známým jako 

„absolutní výhoda“ a „komparativní výhoda“. V současné době zaznamená posun 

výroby do Asie, kde je levná pracovní síla a suroviny. Přesto dosud tuto možnost využít 

ekonomické výhody z mezinárodního obchodu mají jen velké firmy.  

Mým záměrem proto bylo navrhnout možnost poskytování služby pro malé a střední 

firmy v oblasti mezinárodního obchodu. Ve spolupráci s budoucím podnikem by mohly 

malé a střední firmy nakupovat zboží a suroviny přímo od výrobců z Asie. 

 

V rámci této práce jsem analyzoval makroprostředí a mikroprostředí pro podnikání 

v Česku, tržní situaci a její vývoj, konkurenční faktory a nezbytnou část představuje i 

analýza rizik. Cílem této části analýzy bylo ojasnit příležitosti a hrozby budoucího 

podniku. Provedl jsem další analýzu hodnocení výchozí situace projektu, která zahrnuje 

dílčí analýzy a hodnocení: zdrojů podniku, jednotlivých služeb, které podnik bude 

poskytovat, a ekonomické a finanční situace podniku.  

Jako shrnutí této analytické časti, byly provedené silné a slabé stránky podniku. 

 

Poslední část této práce byl podnikatelský záměr, ve kterém jsem vysvětlil princip 

fungování podniku, objasnil rozdíl mezi budoucím podnikem a jeho konkurenty a dále 

jsem definoval strategické cíle podniku.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o mikropodnik, vybral jsem právní formu „společnost 

s ručením omezeným“ pro budoucí podnik a podnik bude používat 100 % 

samofinancování. Na základě výsledku analytické části jsem zpracoval další nezbytné 

součásti podnikatelského záměru, tj. marketingový plán, finanční plán, operativní plán a 

hodnocení rizik a jejich opatření. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: 

Výdaje prvních tří měsíců Částka Popis 

Výdaje za založení společnosti 20 000 Kč odměna notáře + poplatek za vyřízení 
živnostenského listu  

Počítače 60 000 Kč 3x notebook s OS Windows 7 
Nájemné 24 000 Kč 3x 8000 Kč 
Spotřeba materiálu 3 000 Kč kancelářské spotřeby 
Internet 3 000 Kč 3 měsíce použití internetu 
Telefon 6 000 Kč 3x podnikatelský tarif 

Mzdy + pojistné sociální a 
zdravotní pracovníků 180 900 Kč 

3x hrubá mzda 15 000 Kč/měsíc, 3x 
zdravotní pojištění 1 350 Kč/měsíc, 3x 
sociální pojištění 3750 Kč/měsíc  

Odbytové náklady 1 000 Kč drobná oprava 

Spotřeba energie 21 000 Kč předpokládané výdaje za elektřinu, 
plyn a vodu 

Cestovné 30 000 Kč 
Náklady marketingové 3 000 Kč brožury, vizitky 
Software 7 500 Kč Office 2010 

Licence 22 194 Kč Pohoda komplet 2011, Highrise a 
Backpack od 37signals 

Vybavení 50 000 Kč kancelářský nábytek  
Ostatní výdaje 5 000 Kč 
Celkem 436 594 Kč 
 

Příloha č. 2: 

Kalkulace nákladů prvního roku Částka Popis 

Přímý materiál  168 000 Kč  

 

Spotřeba materiálu 12 000 Kč  kancelářské spotřeby 

Internet 12 000 Kč  12 měsíců použití internetu 

Telefon 24 000 Kč  3x podnikatelský tarif 

Cestovné 120 000 Kč 
 

Přímé mzdy 360 000 Kč  2x hrubá mzda 15 000 Kč/měsíc 

Ostatní přímé náklady 122 400 Kč 
 

 

Pojistné sociální a 

zdravotní pracovníků 
122 400 Kč 

 2x zdravotní pojištění 1 350    

Kč/měsíc, 2x sociální pojištění 3 

3750/měsíc 
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Provozní režie 240 694 Kč 
 

 

Odpis hmotného a 

nehmotného majetku 
13 500 Kč 

 softwary, počítače, kancelářský 

nábytek 

Spotřeba energie 84 000 Kč 
 předpokládané výdaje za elektřinu, 

plyn a vodu 

Oprava a údržba 5 000 Kč  drobná oprava 

Ostatní provozní náklady 42 194 Kč  licence + marketing 

Nájemné 96 000 Kč  8 000 Kč x 12 

Vlastní náklady výroby 891 094 Kč 
 

Správní režie 241 200 Kč 
 

 

Účetní aparát 180 000 Kč  1x hrubá mzda 15 000 Kč/měsíc 

Pojistné sociální a 

zdravotní pracovníků 
61 200 Kč 

 1x zdravotní pojištění 1 350 

Kč/měsíc, 1x sociální pojištění 3 

3750/měsíc 

Vlastní náklady výkonu 1 132 294 Kč 
 

Odbytové náklady 2 000 Kč 
 

Úplné vlastní náklady výkonu 1 134 294 Kč 
 

  

Příloha č. 3: Dodací doložky INCOTERMS 2000 

 

INCOTERMS je soubor mezinárodních výkladových pravidel, který je připravován a 

vydáván Mezinárodní obchodní komorou v Paříži (ICC) od roku 1936. Do dnešní doby 

byly INCOTERMS publikovány v letech 1953, 1967, 1980, 1990 a 2000. Vydáním 

nové verze pravidel starší verze nezanikají, proto je u jednotlivých dodacích doložek 

nutné uvádět rok vydání INCOTERMS, aby nedocházelo k zbytečným sporům v jejich 

výkladě. 

INCOTERMS nemají povahu právní normy a závaznými se stávají pouze tehdy, jestliže 

se na ně strany kupní smlouvy výslovně odvolají v textu smlouvy. INCOTERMS určují 

pouze vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, neřeší otázku přechodu vlastnictví ke 

zboží, ale jenom otázku přechodu nákladů a rizik z prodávajícího na kupujícího. 
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INCOTERMS 2000 obsahují celkem třináct doložek, které se člení do čtyř skupin:    

  

Skupina E 

 

EXW = Ex Works: Ze závodu (ujednané místo) 

Tato doložka představuje minimální závazek prodávajícího, neboť jeho povinností je 

pouze dát zboží k dispozici kupujícímu v dohodnutém místě (obvykle ve svém závodě) 

a datu. Prodávající není povinen nakládat zboží do dopravního prostředku, který si musí 

zajistit pro odběr kupující, ani obstarat celní odbavení v exportu a zaplatit náklady s tím 

související. 

  

Skupina F 

Do této skupiny patří doložky, v nichž hlavní přepravné neplatí prodávající a ten také 

není odpovědný za sjednání přepravní smlouvy. 

 

FCA = Free Carrier: Vyplaceně dopravci (ujednané místo) 

Prodávající splní své povinnosti dodáním zboží celně odbaveného pro vývoz dopravci, 

kterého jmenoval kupující, na sjednaném místě. 

 

FAS = Free Alongside Ship: Vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění) 

Prodávající splní své povinnosti vůči kupujícímu dodáním zboží k boku lodi v 

ujednaném přístavu nakládky. Prodávající také zodpovídá za celní odbavení a vyřízení 

veškerých formalit spojených s vývozem. Kupující nese veškeré náklady a rizika od 

okamžiku dodání zboží k boku lodi.   

 

FOB = Free on Board: Vyplaceně loď (ujednaný přístav nalodění) 

Tato doložka se používá hlavně v námořní a říční přepravě. Prodávající splní své 

povinnosti v okamžiku přechodu zboží přes zábradlí lodi v přístavu nakládky. Kupující 

vybírá loď a platí přepravné. 
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Skupina C 

Tato skupina je specifická tím, že se u všech čtyř doložek rozchází místo přechodu 

nákladů s místem přechodu rizik. Smyslem je osvobodit prodávajícího od dalších 

nákladů a rizik, pokud splnil své smluvní povinnosti a uzavřel přepravní smlouvu s 

dopravcem. Prodávajícímu zde vzniká povinnost obstarat a uhradit náklady, které 

vyplývají z přepravní smlouvy. Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází z 

prodávajícího na kupujícího již v momentě předání zboží k přepravě prodávajícím.  

 

CFR =  Cost and Freight: Náklady a přepravné (ujednaný přístav určení) 

U této doložky přecházejí rizika na kupujícího v přístavu nakládky dodáním zboží přes 

zábradlí lodi (stejně jako u FOB), výlohy pak až v přístavu určení. Tato doložka je 

vhodná pro námořní (lodní) dopravu. 

 

CIF = Cost, Insurance and Freight: Náklady, pojištění, přepravné (ujednaný přístav 

určení) 

Doložka CIF je obdobná jako CFR, ale navíc je prodávající povinen obstarat na vlastní 

náklady přepravní pojištění u pojišťovny dobré pověsti. (Zboží má být pojištěno na 110 

% hodnoty a pojistka sjednána v měně kontraktu.) Pokud ve smlouvě není stanoveno 

jinak, prodávající pojistí zboží v souladu s minimálním rozsahem pojistného krytí podle 

tzv. Institute Cargo Clauses. 

 

CPT = Carriage Paid To: Přeprava placena do (ujednané místo určení) 

Prodávající zde vybírá dopravce a hradí výlohy spojené s dopravou zboží až do místa 

určení. Rizika na kupujícího však přecházejí dříve, již v okamžiku předání zboží 

prvnímu dopravci. 

 

CIP = Carriage and Insurance Paid To: Přeprava a pojištění placeny do (ujednané 

místo určení) 

Tato doložka je stejná jako CPT, ale opět s povinností prodávajícího obstarat a uhradit 

pojištění s minimálním rozsahem pojistného krytí (viz doložka CIF). 
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Skupina D 

Tato skupina doložek ja charakteristická tím, že prodávající je zodpovědný za příchod 

zboží do ujednaného místa určení nebo bodu na hranici. 

 

DAF = Delivered at Frontier: S dodáním na hranici (ujednané místo) 

Prodávající zde nese výlohy a rizika až do ujednaného místa na hranici, které musí být 

určeno přesně a je zodpovědný za odbavení zboží pro vývoz. 

 

DES = Delivered Ex Ship: S dodáním z lodi (ujednaný přístav určení) 

Prodávající v tomto případě vybírá loď a nese výlohy a rizika až na palubu lodi v 

přístavu určení. Náklady a rizika spojené s vykládkou zboží již nese kupující. 

 

DEQ = Delivered Ex Quay: S dodáním z nábřeží (ujednaný přístav určení) 

Oproti doložce DES zde prodávající nese výlohy a rizika včetně vykládky zboží až do 

ujednaného místa v zemi dovozu. 

 

DDU = Delivered Duty Unpaid: S dodáním clo neplaceno (ujednané místo určení) 

DDU je jedna z nejdelších dodacích parit, protože obsahuje maximální závazek ze 

strany prodávajícího, který splní své povinnosti dodáním celně neodbaveného a 

nevyloženého zboží do ujednaného místa určení.  

 

DDP = Delivered Duty Paid: S dodáním clo placeno (ujednané místo určení) 

DDP je nejdelší dodací parita, kde prodávající nese výlohy a rizika až do určeného 

místa v zemi dovozu. Prodávající navíc ještě zajišťuje a hradí odbavení zboží pro dovoz 

(vyřizuje a platí celní formality, hradí clo a daně a jiné případně vzniklé poplatky). 

 

 

 


