
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

ÚSTAV MANAGEMENTU
INSTITUTE OF MANAGEMENT

ZALOŽENÍ MALÉHO PODNIKU
ESTABLISHING OF THE SMALL COMPANY

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Vojtěch Zeman

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA

BRNO 2020



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce
Ústav: Ústav managementu
 

Student: Bc. Vojtěch Zeman
 

Studijní program: Ekonomika a management
 

Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku
 

Vedoucí práce: prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA
 

Akademický rok: 2019/20
 
 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších
předpisů a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně zadává diplomovou práci s názvem:

Založení malého podniku

Charakteristika problematiky úkolu:

Úvod
Vymezení problému, cíl diplomové práce
Teoretický přístup k řešení
Návrh podnikatelského plánu k založení malého podniku
Harmonogram implementace
Závěr
Literatura
Přílohy

Cíle, kterých má být dosaženo:

Na základě kritické analýzy navrhnout podnikatelský plán pro založení malého podniku.

Základní literární prameny:

BURNS Paul. Entrepreneurship and small business. New York: Palgrave, 2001. 418 s. ISBN 0-33-
-91474-0.

KORÁB Vojtěch a Marek MIHALISKO. Založení a řízení společnosti. Brno: Computer Press, 2005.
252 s. ISBN 80-251-0592-X.

OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů. 2. vyd. Brno: Albatros
Media, 2015. 278 s. ISBN 978-80-265-0425-2.

SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2. přeprac. vyd. Praha: C.H.Beck,
2006. 121 s. ISBN 80-7179-367-1.



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. vyd. Praha: Grada.
2012. 332 s. ISBN 978-80-247-4520-6.

 
 
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2019/20
 
 
 

V Brně dne 29.2.2020
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.

ředitel
 

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan

 



 

 

Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu na založení nové 

lesní školky. Diplomová práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První částí jsou cíle práce 

a zvolená metodika. Druhá část obsahuje teoretický popis, který vychází z odborné 

literatury. V další části využívám vybrané metody a analýzy ke zmapování současné 

situace. Poslední čtvrtá část je vlastní návrh podnikatelského plánu s vyvozenými závěry 

a doporučeními, pro nově zakládanou lesní školku. 

Klíčová slova 

podnikatelský plán, podnikatel, podnik, analýza, lesní školka, konkurence 

Abstract 

The subject of this thesis is to prepare a business plan for the establishment of a new forest 

nursery. The thesis is divided into four main parts. The first part is the goals of the work 

and the chosen methodology. The second part contains a theoretical description, which is 

based on literature. In the next part I use selected methods and analyzes to map the current 

situation. The last fourth part is a proposal of a business plan with conclusions and 

recommendations for a newly established forest nursery. 

Key words 

business plan, entrepreneur, enterprise, analysis, forest nursery, competition 
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Úvod 

Tématem této diplomové práce je založení malého podniku a to lesní školky ve Střížově. 

Účelem práce tedy bude sestavit podnikatelský plán na novou lesní školku. Podnikatelský 

plán je dokument, který by měl dopomoci se založením lesní školky. Obsahuje informace 

o podniku, jeho plánovaném vývoji, potřebném kapitálu, předpokládané výnosnosti a také 

o trhu, na kterém bude působit. 

Téma bylo zvoleno z důvodu vlastního záměru založit lesní školku na pěstování sazenic 

lesních stromů. Toto rozhodnutí má hned několik důvodů. Jeden z důvodů je, že je v kraji 

Vysočina málo lesních školek a je zde také malá nabídka lesních sazenic, proto by tento 

malý podnik mohl být úspěšný. Dalším důvodem je přispět k umělé obnově lesů v kraji 

Vysočina.  

Zvolené místo lesní školky, obec Střížov, je z důvodu, že je zde mé bydliště a mám zde  

i vlastní les. Také zde vlastním pozemek, na kterém se bude nacházet část lesní školky. 

Zbylá část lesní školky by se měla nacházet na pronajatém pozemku od místního 

soukromníka. Střížov je malá vesnice, která se nachází 12 kilometrů od Jihlavy a to mezi 

Brtnicí a Lukami nad Jihlavou. V této oblasti se zatím žádná lesní školka nevyskytuje. 

Diplomová práce se bude skládat z několika částí. První částí jsou cíle práce, vymezení 

problému a metodologie výzkumu. V této části budou popsány hlavní cíle práce a poté 

dílčí cíle, pomocí kterých by mělo být dosaženo cíle hlavního. Také bude tato kapitola 

obsahovat popis metod a postupů marketingového průzkumu. 

Druhá část práce se bude týkat teoretického přístupu. Teoretický popis bude vycházet 

především z odborné literatury zapůjčené z knihoven, ale také z jiných zdrojů, jako 

například z internetu nebo legislativy. Půjde například o odbornou literaturu od Korába  

a Mihaliska (2005), Burnse (2001), Sedláčkové a Buchty (2006) a dalších. Nejdříve 

budou definovány základní pojmy, co je to podnik, podnikání, podnikatel. Poté bude 

následovat popis podnikatelského plánu a popis jednotlivých analýz, které budou v rámci 

práce využívány. Jde například o SLEPT analýzu nebo SWOT analýzu. Také zde bude 

stručně popsán marketingový průzkum a podnikatelský model. 

Následná část už se týká praktického zaměření. Tato kapitola bude vycházet z předešlé 

teoretické části. Analýza současné situace poslouží ke zhodnocení toho, jaká je současná 
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situace na trhu, na který se bude podnik zaměřovat, a jaké by mohly být výhody  

či nevýhody vstupu na tento trh. V kapitole analýza současné situace bude také proveden 

marketingový průzkum trhu. 

Následovat bude vlastní návrh podnikatelského plánu a harmonogram implementace. 

Půjde tedy o hlavní část této práce. V závěru budou zhodnoceny výsledky práce, její 

přínos, a zda bylo dosaženo cílů, které byly stanoveny. 

Tato diplomová práce by měla poskytnout informace, zda může podnik na trhu uspět  

a stát se konkurenceschopným. Jinými slovy, jestli se vyplatí založit novou lesní školku. 

  



14 

 

1 Vymezení problému, cíle práce a metodologie výzkumu 

Na začátku každé práce se nejdříve musí vymezit problém a stanovit cíle, kterých má být 

dosaženo. Poté následuje plánování postupu práce. Určená cesta této práce by měla vést 

k dosažení stanovených cílů. Proto je důležité správné naplánování metodiky práce. 

1.1 Vymezení problému 

V současné době jsou lesy v České republice, především na Vysočině, ve velmi špatném 

stavu. Tento špatný stav je zapříčiněn hned několika důvody. Mezi hlavní důvody, proč 

jsou lesy v takovém stavu, v jakém se nachází je především kůrovec a také velká sucha. 

Téměř všechny lesy v kraji Vysočina budou vymýceny a přirozená ani umělá obnova 

lesních ploch téměř není, jelikož je nedostatek sazenic a také nedostatek pracovní síly, 

která by tento problém mohla vyřešit. 

Lesy ČR tvrdí, že v současné době se z pohledu názoru na počasí dělí lidé na dvě skupiny. 

Jsou lidé, kteří nazývají současné výkyvy počasí jako klimatickou změnu. Druhá skupina 

jsou lidé, kteří tvrdí, že jde pouze o dočasné období, které se po určité době opakuje.  

Ať je to jakkoliv, tak je zřejmé, že v přírodě dochází k takovým změnám, co v minulosti 

lesníci ani ochránci přírody ještě nezažili. Za posledních 10 let se snižuje počet deštivých 

dnů a přibývá extrémních bouřek. To má za následek, že se zvyšuje reálný výpar  

a dostupné vláhy v lesních ekosystémech ubývají. Tím pádem jsou větší sucha a lesní 

dřeviny jsou vystaveny stresovým faktorům. Díky těmto jevům jsou lesní dřeviny více 

náchylné například právě na kůrovce. Zvláště náchylný je pak smrk ztepilý. Extrémní 

teploty také urychlují vývoj běžných druhů kůrovců. Právě smrk ztepilý byl v České 

republice hlavní hospodářskou dřevinou, ale v budoucnu se očekává, že se bude 

vyskytovat jen v nejvyšších nadmořských výškách. 

Podle Českého statistického úřadu vzrostla v roce 2018 těžba dřeva oproti roku 2017  

o 32,5 % na 25,7 mil. m3. Touto kalamitou byla nejvíce zasažena Morava, ale situace se 

výrazně zhoršila i na Vysočině. V kraji Vysočina bylo v roce 2018 vytěženo 3,8 mil. m3. 

I když se v České republice zvýšila těžba dřeva o 32,5%, tak se uměle zalesněná plocha 

zvedla pouze o 6,4 %. Zvýšil se podíl zalesněných ploch listnatými dřevinami, a to až  

na 44,7 % z celkové hodnoty, což je důsledek měnícího se přístupu lesnického 

hospodářství. Nejvíce se však stále zalesňovalo smrkem, poté následoval buk a dub.  
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Při porovnání těchto výsledků můžeme vidět velkou příležitost v nově založené lesní 

školce. 

1.2 Cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce je sestavit podrobný a zároveň realizovatelný 

podnikatelský plán na vybudování nové lesní školky na Vysočině. Při současné špatné 

situaci, která panuje v českém lesnictví, by tato lesní školka měla proniknout na trh  

a vyplnit tak mezeru, která se na tomto trhu nachází. Tento cíl je reálný, jelikož v kraji 

Vysočina je lesních školek nedostatek a přitom poptávka po tomto druhu zboží je vysoká.  

K dosažení hlavního cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím splnění dílčích cílů. 

Prvním dílčím cílem je získání teoretických podkladů k vypracování této diplomové 

práce. Následným dílčím cílem bude analýza současné situace na trhu pomocí Porterova 

modelu 5 sil, SLEPT analýzy, marketingového průzkumu a SWOT analýzy, která bude 

shrnovat předešlé analýzy. Na základě těchto metod bude následovat samotný návrh 

podnikatelského plánu a harmonogramem implementace.  

1.3 Metodologie výzkumu 

Zdrojem této práce jsou především sekundární data, ale jsou zde využita i primární data, 

která byla získána dotazníkovým šetřením.  

Jak už je zmíněno, podklady pro výzkum budou získávány pomocí kvantitativního 

přístupu. Tento přístup byl zvolen, jelikož je jednou z nejlepších metod, jak získat 

informace od co nejvíce respondentů. Respondenty jsou myšleni potencionální zákazníci 

lesní školky. Nejlepší metodou pro sběr dat kvantitativního přístupu je strukturovaný 

dotazník, proto je využit v této práci. Dotazník je tvořen pomocí internetové aplikace 

Google Forms. Odpovědi respondentů budou prezentovány především formou 

absolutních a relativních četností. Práce bude také obsahovat dvě hypotézy na 5% hladině 

významnosti. 
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2 Teoretický přístup k řešení 

Kapitola teoretický přístup k řešení obsahuje teoretické podklady pro zpracování této 

diplomové práce. Nejprve zde budou vysvětleny základní pojmy, jako například co je to 

podnik, podnikatel nebo podnikání. Dále bude kapitola obsahovat teoretický popis 

podnikatelského plánu a modelu. Poslední částí teoretického přístupu bude popis analýz, 

které budou aplikovány v dalších částech práce. 

2.1 Základní pojmy 

Hlavním stavebním kamenem pro sestavení každé práce je pochopit základní pojmy. 

Proto je základním pojmům věnována hned první část práce.  

2.1.1 Podnik 

Podle Vebera a kol. (2008) existuje pro definování pojmu podnik mnoho různých 

interpretací. Tyto různé interpretace jsou sestaveny podle toho, z jakého hlediska autor 

k pojmu přistupuje. Jednou z nejobecnějších definic je, že podnik je takový subjekt,  

ve kterém dochází k přeměně vstupů (zdrojů) na výstup (statky). 

„Obsáhleji je podnik vymezen jako uspořádaný soubor prostředků, zdrojů, práv a jiných 

majetkových hodnot (ať vlastních či pronajatých), které slouží podnikateli k provozování 

podnikatelských aktivit. (Veber a kol., 2008, s. 16) 

Právně je podnik interpretován jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných 

složek podnikání.“ (Veber a kol., 2008, s. 16) 

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který definuje podnik v ustanovení  

§ 502 jako „organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle 

slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží 

k jeho provozu.“ 
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Vochozka a kol. (2012) říká, že podnik vykonává tyto hlavní funkce: 

 výrobní, 

 dodavatelskou, 

 vědeckotechnickou, 

 politickou, 

 ekonomickou, 

 bezpečnostní, 

 vzdělávací a kulturní. 

2.1.2 Malé a střední podniky 

Definování pojmu malý či střední podnik není jednoznačné. V roce 1997 česká statistika 

přistoupila na kvantitativní typologii podnikání podle statistického úřadu EU. Od této 

doby dělí česká statistika podniky podle počtu jejich zaměstnanců. Jedná se o malé 

podniky, které mají do 20 zaměstnanců. Poté následují střední podniky, které mají  

do 100 zaměstnanců a poslední skupinou jsou velké podniky, které zaměstnávají  

100 a více pracovníků. Podnikatelé a podniky, které mají méně než 20 zaměstnanců, 

nemají obecnou statistickou povinnost, proto je statistické šetření těchto subjektů 

prováděno výběrovým způsobem. (Veber a kol., 2008) 

Komise EU definuje malé a střední podniky odlišně. Tento způsob dělení zahrnuje čtyři 

kritéria: 

 maximální počet zaměstnanců, 

 maximální roční obrat, 

 maximální celková aktiva, 

 nezávislost. 

První skupinou jsou mikrofirmy. V mikrofirmách může pracovat maximálně  

9 zaměstnanců a roční obrat ani aktiva nejsou dána. Malé podniky mají  

do 50 zaměstnanců, roční obrat je 7 mil. EUR a aktiva jsou do 5 mil. EUR. Střední 

podniky dosahují maximálně 249 zaměstnanců. Roční obrat mohou mít do 40 mil. EUR 

a aktiva do 27 mil. EUR. Zbytek řadíme mezi velké podniky. (Burns, 2001) 
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2.1.3 Podnikání 

Definice tohoto pojmu není na první pohled tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Veber 

a kol. (2008) nahlíží na pojem podnikání ze čtyř perspektiv. Ekonomické pojetí podnikání 

spočívá v tom, že podnik zapojí ekonomické zdroje a jiné aktivity tak, aby se zvyšovala 

jejich počáteční hodnota. Jde tedy o dynamický proces, který vytváří přidanou hodnotu. 

Psychologické pojetí říká, že je to taková činnost, která je motivována potřebou něco 

získat, dosáhnout nějakého cíle, něco si vyzkoušet nebo si něco splnit. V tomto ohledu 

podnikání tedy slouží k dosažení určité seberealizace, samostatnosti apod. (Veber a kol., 

2008) 

Dalším hlediskem je sociologické pojetí. Sociologické pojetí podnikání slouží k vytvoření 

určitého blahobytu pro všechny zúčastněné. Také jde o nalezení cesty  

k co nejdokonalejšímu využití zdrojů. Patří sem i snaha o vytváření pracovních míst  

a pracovních příležitostí. (Veber a kol., 2008) 

Právnické pojetí podnikání je neustálá činnost vykonávána samostatně podnikatelem, 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. (Veber a kol., 2008) 

Hisrich a Peters (1996, s. 19) uvádí: „Podnikání je proces vytváření čehosi jiného, čemuž 

náleží hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání 

doprovodných finančních, psychologických a společenských rizik a získávání výsledné 

odměny v podobě peněžního a osobního uspokojení.“ 

Obecné rysy podle všech pojetí podnikání (Veber a kol., 2008, s. 15): 

 „cílevědomá činnost, 

 iniciativní, kreativní přístupy, 

 organizování a řízení transformačních procesů, 

 praktický přínos, užitek, přidaná hodnota, 

 převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu, 

 opakování, cyklický proces.“ 

Pro správné podnikání bychom si měli vymezit pět důležitých faktorů. Prvním faktorem 

je soustavná činnost. Jedná se o činnost, kterou vykonáváme s vidinou toho, že tuto 

činnost budeme vykonávat i nadále, ale nepůjde o nahodilou nebo náhodnou činnost. 

Samostatnou činností rozumíme, že je rozhodování podnikatele v souladu se zákony 



19 

 

České republiky. Dalším faktorem je vlastní zodpovědnost podnikatele, kterou má právě 

za svoji podnikatelskou činnost, kterou vykonává, a za její výsledky. Čtvrtým faktorem 

je dosažení zisku. Jestliže není jedním z hlavních cílů podnikatele dosažení zisku, nejedná 

se o podnikání. Posledním faktorem je vlastní jméno. Každá fyzická osoba musí jednat 

svým jménem a každá právnická osoba musí jednat pod názvem podniku. (Srpová, 2010) 

Podnikání dělíme na dvě skupiny a to na podnikání fyzických osob a podnikání 

právnických osob. Fyzické osoby podnikají na základě živnostenského oprávnění, jsou 

tedy vlastníky živnostenského listu nebo koncesní listiny. Musí být také zapsány 

v obchodním rejstříku. Mohou to být také osoby, které podnikají na základě jiného 

oprávnění dle zvláštního předpisu. Poslední skupinou fyzických osob jsou soukromě 

hospodařící zemědělci zapsaní v evidenci. (Veber a kol. 2008) 

Podnikatelské osoby musí být také zapsány v obchodním rejstříku. Tyto osoby definuje 

obchodní zákoník jako osobní společnosti, kapitálové společnosti a družstva. Osobní 

společnosti spočívají v osobní účasti podnikatele na řízení podniku. Zpravidla podnikatel 

ručí neomezeně za závazky společnosti. Osobní společnosti dělíme na veřejnou obchodní 

společnost a komanditní společnost. (Veber a kol. 2008) 

U kapitálové společnosti mají zakladatelé povinnost vložit počáteční vklad. Společníci 

ručí buď omezeně, nebo vůbec. Kapitálové společnosti jsou také dvě a to akciová 

společnost a společnost s ručením omezeným. (Veber a kol. 2008) 

2.1.4 Založení s.r.o. 

Společnost s ručením omezeným může být založena jedním nebo i více společníky. 

Takový podnik může být označena třemi způsoby:  

 společnost s ručením omezeným, 

 s.r.o. 

 spol. s r.o. 

Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové společnosti. Společnost  

je založena podpisem společenské smlouvy, tyto podpisy musí být notářsky ověřeny. 

Vzniká však dnem zápisu do obchodního rejstříku. Minimální základní kapitál s.r.o.  

je 1 Kč. Statutárním orgánem společnosti je jednatel, kterých může být i více. Jednatelé 

poté vedou společnost. (Zákon č. 90/2012 Sb.) 
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2.1.5 Podnikatel 

Stejně jako u předchozích pojmů, tak i u pojmu podnikatel existuje mnoho definic.  

Je to například osoba, která realizuje podnikatelské aktivity za rizika rozšíření vlastního 

kapitálu nebo jeho ztráty. Je to také osoba, která dokáže rozeznat příležitosti, shromáždit 

a správně využívat zdroje a další prostředky, aby dosáhla daných cílů. Podnikatel vkládá 

svůj čas, peníze, a jméno, nese rizika a to za účelem dosažení jak finančního tak osobního 

uspokojení. (Veber a kol. 2008) 

Podle Korába (2005) je podnikatel osoba, která svými činnostmi vytváří něco nového. 

Této věci náleží hodnota, která vznikla vynakládáním času a úsilí, přebíráním 

psychických, společenských a finančních rizik a získáváním peněžní odměny nebo 

osobního uspokojení 

Správný podnikatel by měl umět nacházet příležitosti, stanovovat si nové cíle, sehnat 

finanční prostředky potřebné k podnikání. Musí také rozumět tomu, co dělá, tedy 

předmětu podnikání. Podnikatel by měl být vytrvalý, měl by mít sebedůvěru, dlouhodobé 

nasazení a také by se měl učit z předešlých zkušenosti. (Veber a kol. 2008) 

Veber a kol. (2008) tvrdí, že by měl mít podnikatel tyto osobnostní rysy: 

 aspekt dlouhodobosti, 

 podnikavost, 

 motivace, 

 iniciativa, aktivita, 

 podstupování rizika, 

 dobrý zdravotní stav. 

2.2 Podnikatelský plán 

První věc, kterou musíme udělat, pokud máme nějaký podnikatelský plán je vyjasnit  

si výsledky, kterých chceme dosáhnout. Jinak řečeno hledáme odpovědi na základní 

otázku - co a proč plánujeme. Další otázku, kterou si můžeme položit je – proč ano. Tedy 

proč bychom měli s podnikáním začít. (Koráb a kol., 2007) 

Dle Orlíka (2011) je podnikatelský plán písemný dokument. Tento dokument shrnuje  

a popisuje veškeré vnitřní i vnější okolnosti, které souvisí s podnikatelským záměrem. 
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Podnikatelský plán zachycuje cíle podnikatele, jejich reálnost, dosažitelnost a také 

obsahuje kroky k dosažení těchto cílů. 

Palatková a kol. (2012, s. 187) definují podnikatelský plán jako: „Dokument, který 

odůvodňuje samotnou existenci firmy, její strategie a cíle, pomocí kterých firma dosáhne 

svých vytyčených cílů.“ 

Správně vytvořený podnikatelský plán nese velký přínos pro podnikatele. Přínosný je pro 

podnikatele však i jeho proces zpracování. Při vytváření plánu si musí podnikatel jasně 

stanovit, jaké kroky v jakých určitých oblastech bude vykonávat. Dále si musí také 

ujasnit, jak bude oslovovat zákazníky, na kterých trzích chce působit, jakou sílu  

má konkurence a jak se od ní bude lišit, kolik bude mít zaměstnanců, jaké bude mít 

výrobní kapacity apod. Podnikatel si odpovídá na tyto otázky: Kde se nyní nachází? Kam 

se chce dostat? Jak toho chce dosáhnout? (Srpová a kol., 2011) 

Podnikatelský plán má dva druhy využití. Zaprvé slouží jako určitý vnitřní dokument pro 

vlastní řízení podniku. Poté slouží také jako externí dokument. Jako externí dokument  

se využívá v případě, pokud chce podnik financovat svůj investiční program pomocí 

cizího kapitálu a to buď zčásti, nebo i celý. Případně se také může podnik ucházet o druh 

nenávratné podpory. Správně a kvalitně zpracovaný podnikatelský plán může přispět 

právě k získání těchto cizích zdrojů. (Fotr, 1999) 

Podle Zuzáka (2011) by měl podnik sestavovat podnikatelské a strategické plány po celou 

dobu své existence a to ve všech fázích. Jestliže podnik nebude reagovat na změny, tak 

bude jen otázkou času, kdy se dostane do problémů. V dnešní době působí na podnik čím 

dál větší množství faktorů, které ho mohou ovlivnit či ohrozit. Podnikatel musí počítat 

s těmito faktory při tvorbě strategických cílů a cílů podniku, které vloží  

do podnikatelského plánu. 

  



22 

 

Dle Fotra a Součka (2005) by měl podnikatelský plán splňovat tyto požadavky: 

 stručnost a přehlednost, 

 jednoduchost, 

 představování výhod produktu či služby pro uživatele, 

 orientace na budoucnost, 

 věrohodnost a reálnost, 

 vyváženost mezi optimistickou a pesimistickou představou o tržním potencionálu, 

 přehled slabých stránek a rizik projektu, 

 přehled silných stánek a konkurenčních výhod, 

 prokazování schopnosti hradit úroky a splátky, 

 kvalitní zpracování podnikatelského plánu. 

2.2.1 Struktura podnikatelského plánu 

V praxi i v literatuře můžeme najít různá doporučení pro strukturu podnikatelského plánu. 

Tyto odlišnosti jsou ale především ve struktuře a názvech kapitol. Obsah a charakter 

podnikatelského plánu však musí být téměř stejný. Jelikož podnikatelský plán nejspíše 

v budoucnu budou využívat i jiné osoby, něž autor, je tedy lepší konzervativní přístup. 

Některé banky však předepisují jasný formát, jak má podnikatelský plán vypadat,  

při žádosti o úvěr na financování záměru. (Koráb a kol., 2007) 

V mé práci budu vycházet ze struktury podnikatelského plánu dle Korába a kol. (2007,  

s. 73): 

1. „Titulní strana 

2. Exekutivní souhrn 

3. Popis podniku 

4. Externí prostředí – trh 

5. Marketingový plán 

6. Operační plán 

7. Personální zdroje 

8. Finanční plán 

9. Hodnocení rizik 

10. Přílohy.“ 
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Titulní strana 

Titulní strana slouží spíše pro externí potřeby než pro autora samotného. Například pokud 

bude chtít podnikatel svůj plán konzultovat s poradcem, tak by měl podnikatelský plán 

obsahovat titulní stranu. Všechny obsáhlejší dokumenty by měli mít titulní stranu, kde 

bude název dokumentu, název podniku/živnosti, místo a datum vzniku, autor a logo 

podniku. (Koráb a kol., 2007) 

Za titulní stranou by měl být vložen obsah podnikatelského plánu i se seznamem příloh. 

Do této vstupní části může autor také vložit Úvod či Účel plánu, kde stručně definuje své 

cíle, či cíle podnikatelského záměru. (Koráb a kol., 2007) 

Srpová a kol. (2011, s. 15) uvádí, že by titulní strana měla obsahovat: „Obchodní název 

a logo firmy (v případě existence), název podnikatelského plánu, jméno autora, klíčových 

osob, zakladatelů, datum založení apod.“ 

Obsah podnikatelského plánu slouží především pro rychlé vyhledávání určitých 

informací. Neměl by být zbytečně dlouhý (přibližně na jednu, maximálně na jednu a půl 

strany A4) a vkládáme do něj nadpisy první až třetí úrovně. (Srpová a kol., 2011) 

Exekutivní souhrn 

Exekutivní souhrn vyjadřuje jakýsi abstrakt podnikatelského plánu. Měl by mít přibližně 

dvě strany, kde by měli být všechny podstatné informace o podnikatelském záměru 

podnikatele a také o charakteru podnikání. Také by zde mělo být uvedeno, jaké jsou cíle 

záměru, jak a kým bude podnikatel tyto cíle realizovat, co budou tyto cíle stát  

a co přinesou vlastníkovi nebo investorovi. (Koráb a kol., 2007) 

Cíle by měly být sestaveny podle zkratky SMART. Tato zkratka obsahuje první písmena 

slov, která popisují vlastnosti, které by měli cíle mít. Jde o specifičnost, měřitelnost, 

akceptovatelnost, reálnost a termínování. Cíle by měly být stanoveny na pět let 

s konkretizací na jeden až dva roky. Formulace by měla být krátká a lehce reklamní. 

(Srpová a kol., 2011) 

Tento souhrn popisuje zakladatele či manažerský tým a proč bude právě ním/nimi záměr 

úspěšně realizován, produkty a služby, trh na kterém chce podnikatel působit, silné 

stránky podniku, strategii vedoucí k úspěchu, nejdůležitější finanční data v tabulkové 
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formě (počet obchodů, budoucí zisk a cash-flow pro nejbližší roky) a potřebné finanční 

zdroje. (Koráb a kol., 2007) 

Tato část podnikatelského záměru bývá často vytvořena až po dokončení zbytku 

podnikatelského plánu. Jako titulní strana je exekutivní souhrn spíše pro externí uživatele 

než pro samotného autora. Exekutivní souhrn často rozhoduje u externích uživatelů 

(banky, investoři), zda podnikatelský plán zamítnou nebo se budou věnovat i dalším jeho 

částem. (Koráb a kol., 2007) 

Popis podniku 

Popis podniku je souborem stručně pospaných informací, na kterých je celý 

podnikatelský plán postavený. Musí se zde uvést zákonná forma zakládaného podniku, 

tedy jestli půjde o živnostenský podnik nebo například o společnost s ručením omezeným, 

a klíčovou živnost či živnosti, které bude daný podnik vykonávat. Také zde má být 

obsažena vize společnosti. Vize by měla být krátká, srozumitelná, dosažitelná a hlavně 

použitelná pro daný podnik. S vizí by měli být také definovány dlouhodobé strategické 

cíle podniku. (Koráb a kol., 2007) 

Hlavní častí celého podnikatelského plánu je prezentace produktů a služeb, se kterými 

chce podnikatel vstupovat na trh., tedy produkty, které budou podniku přinášet zisky. 

Produkty by měly být popsány tak, aby bylo jasné, čím budou pro trh zajímavé a proč 

budou konkurenceschopné. Také jak budou produkty dále rozvíjené a z jakých 

komponent se budou skládat. (Koráb a kol., 2007) 

V popisu podniku by se mělo také nacházet, jakým způsobem chce autor vést účetnictví, 

zda bude plátce DPH a jaká pojištění daného podniku bude mít. Dalším bodem této 

kapitoly je organizační struktura podniku, v případě, že od počátku podnikáni bude  

v podniku více pracovníků. S tímto bodem souvisí i zaměstnanecká politika, tedy jaké 

pracovníky, s jakou kvalifikací bude podnik potřebovat (Koráb a kol., 2007) 

Dále by zde měla být uvedena velikost podniku, typy provozoven, vybavení podniku, 

případně informační systém apod. Toto se bude samozřejmě odvíjet od typu podniku. 

Další informací v popisu podniku by měly být kontaktní údaje podniku, a zda prostory 

vlastníme nebo si je pouze pronajímáme. Pokud jsme v nájmu, tak jak máme zajištěnou 

nájemní smlouvu. (Koráb a kol., 2007) 
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Externí prostředí – trh 

S novým podnikatelským záměrem může podnikatel uspět pouze tehdy, pokud  

se mu podaří najít trh, který bude chtít jeho produkty. V lepším případě by měl 

podnikatele najít trh s co největším růstovým potenciálem a s co největší velikostí. Proto 

by měl podnikatelský plán obsahovat informace o celkovém trhu i cílovém trhu. V tomto 

případě celkový trh vyjadřuje všechny možnosti, kde se dá využít daný produkt či služba. 

Nepopisujeme zde však celý trh ani všechny zákazníky. Zaměříme se pouze  

na ty zákazníky, kteří mohou mít z produktů užitek a kteří jsou ochotni za produkt zaplatit. 

Právě tímto způsobem vytyčíme cílový trh a popíšeme jeho charakteristické znaky. 

(Srpová a kol., 2011) 

Podnik uspěje pouze za podmínky, že se mu podaří uspokojit potřeby svých zákazníků. 

Nelze však uspokojit potřeby úplně všech zákazníků, proto je potřeba si potenciální 

zákazníky rozdělit do skupin (segmentovat trh). Segmentovat trh můžeme například 

podle ceny, jakosti, použití produktu nebo oblasti. Cílový trh by měl být tak velký, aby 

podniku přinesl zisky. Proto se podnik musí soustředit na segmenty, které budou přinášet 

největší zisky. Až podnik vybere daný segment, tak o něm musí zjistit co nejvíce 

informací. (Srpová a kol., 2011) 

Pro úspěch na trhu musí podnikatel také analyzovat konkurenci. I když se to kolikrát 

nezdá, tak konkurence existuje téměř všude. Nejdříve musí podnikatel vyhledat podniky, 

které se nachází na stejných trzích, na které chce vstupovat a které nabízí stejné nebo 

podobné produkty. Dále také musí analyzovat podniky, které zatím neexistují, ale mohou 

v budoucnu na trh vstoupit. (Srpová a kol., 2011) 

Analyzovat veškerou konkurenci by bylo příliš nákladné, proto dělíme konkurenci  

na hlavní a vedlejší. Hlavními konkurenty rozumíme podniky, které mají největší podíl 

na trhu a podniky, které jsou podobné jako náš podnik. Podnikatel si však musí dávat 

pozor na to, že nezáleží na našem subjektivním hodnocení, ale na tom, co chtějí zákazníci. 

Proto zjištění těchto požadavků můžeme využít formu vlastního průzkumu. V této 

kapitole bychom měli také analyzovat dodavatele, které bude podnik potřebovat. (Srpová 

a kol., 2011) 

Pro analýzu tohoto prostředí se užívají metody, které jsou popsány níže. 
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Marketingový plán 

Podle Strucka (1992) je velmi obtížné najít produkt nebo službu, které by mohly uspět  

na trhu. I pokud podnik takový produkt či službu nalezne, tak nemá ještě vyhráno. Těžší 

než toto je najít si cestu k zákazníkům. Jinými slovy, jak budeme produkt nabízet. 

Marketingovým plánem můžeme rozumět strategický plán podniku. Je to tedy plán, který 

stanovuje, jak se podnik chce prosadit proti konkurenci. Pro sestavení tohoto plánu 

podniky mohou využívat různé marketingové nástroje. Tyto nástroje jsou definovány 

v rámci návrhu marketingového mixu 4P. Jde například o zaváděcí cenovou politiku, 

která se liší od pozdějších cen za produkty nebo služby. Metodu Marketingového mixu 

4P budu blíže popisovat také v kapitole 2.3 této práce. (Koráb a kol., 2007) 

Marketing je taková činnost, která vede k uspokojování potřeb a přání zákazníků  

a to za pomocí procesu směny. Marketing rozhodně není krátkodobou záležitostí, naopak 

se jedná o dlouhodobou činnost. Podnikatelský plán už by tedy měl být vypracován 

v dlouhodobém měřítku a měl by obsahovat i reakce na změny chování zákazníků. 

(Synek, 2007) 

Operační plán 

Operační plán je založen na strategii podnikatelského záměru či marketingové strategie. 

Jde o jeho realizaci v čase, kde je rozpracován do operačních detailů a jejich vzájemných 

vztahů a návazností. Jak už bylo v této práci zmíněno, podnikatelský plán by měl být 

vytvořen v minimálním rozsahu dvou až tří let, záleží však na druhu podnikání, finančním 

objemu apod. (Koráb a kol., 2007) 

Zjednodušeně řečeno je operační plán projektové zpracování realizace podnikatelského 

plánu. Obsahuje tedy kroky a časové vymezení hlavních činností, aktivit realizace  

a jejich časových sousledností. Tyto činnosti můžeme zpracovat například nástroji 

projektového plánování a to Ganttovým diagramem, síťovými grafy nebo PERT 

diagramem apod. Tyto nástroje taktéž umožňují identifikovat kritickou cestu projektu 

realizace podnikatelského plánu. (Koráb a kol., 2007) 

Pokud je výroba produktu důležitou součástí podnikatelského plánu a ještě v něm nebyla 

zmíněna nebo nebyla dostatečně popsána, tak by mohla být součástí operačních detailů. 

V některých případech mohou operační detaily naprosto zřetelně vycházet z vlastní 
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prezentované strategie, tudíž se nemusí sestavovat operační plán. Avšak v případech, kdy 

jde o komplexní podnikatelský plán, například sestavený pro podnik střední velikosti, měl 

by být operační plán sestaven pro úroveň celého podniku i pro jednotlivé útvary. (Koráb 

a kol., 2007) 

Personální zdroje 

Jestliže jde o samostatného podnikatele nebo o mikrofirmu, tak se tato kapitola 

v podnikatelském plánu nemusí vyskytovat. Stačí, pokud autor uvede informace  

o vlastníkovi či vlastnících v kapitole Popis podnikání. V případě, že jde o rozsáhlý  

a komplexní podnikatelský plán je zapotřebí detailně zpracovat a prezentovat personální 

oblast záměru. (Koráb a kol., 2007) 

Je zde rozčleněno kdo, co bude dělat, v jakém počtu, s jakou kvalifikací, jakým způsobem, 

za jaký plat a benefity, za jaké osobní náklady apod. (Koráb a kol., 2007) 

Finanční plán 

Tato kapitola zahrnuje transformaci předešlé části podnikatelského plánu do číselné 

podoby. Ukazuje, zda je podnikatelský plán reálný z ekonomického hlediska. Finanční 

plán se skládá především z plánu nákladů a výnosů, plánu cash-flow, plánu výkazu zisků 

a ztrát, plánu rozvahy, finanční analýzy, výpočtu bodu zvratu, hodnocení efektivnosti 

investic a plánu financování. (Srpová a kol., 2011) 

Pokud jde o podnikatelský plán na začínající podnik, tak si musí podnikatel uvědomit,  

že bude potřebovat prostředky na založení podniku, na pořízení dlouhodobého majetku,  

na pořízení oběžného majetku a na zahájení podnikatelské činnosti. Prostředky  

na zahájení podnikatelské činnosti rozumíme například prostředky na úhradu nájmu, 

mzdy zaměstnancům, elektřiny do doby než získáme první tržby. (Srpová a kol., 2011) 

Srpová a kol. (2011) doporučují vytvořit více variant finančního plánu. Nejčastěji jde  

o variantu realistickou, optimistickou a pesimistickou. 

Koráb a Mihalisko (2005) doporučují rozdělit jednotlivá období do časových úseků, 

především v prvním roce podnikání, například na měsíce či čtvrtletí. Finanční plán  

by měl být vytvořen minimálně na období tří let. 
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Rozvaha je jedním z nejdůležitějších dokumentů každého podniku. Je zde uvedeno, jaký 

má podnik majetek ve svém vlastnictví a z jakých zdrojů je tento majetek financován. 

Rozvaha musí být vždy sestavena k určitému datu. Rozvahu dělíme na aktiva a pasiva. 

Aktiva ukazují stav majetku podniku na jedné straně a pasiva zobrazují jeho krytí  

na straně druhé. Strana aktiv se rovná straně pasiv. (Knápková a kol., 2017) 

Výkaz zisků a ztrát zobrazuje výnosy, náklady a hospodářský výsledek za jednotlivé 

roky. U tohoto výkazu je dobré rozdělit první rok podnikání na určitá období, například 

na měsíce, následně budou stačit údaje za celé roky. Tento výkaz informuje o budoucím 

hospodářském výsledku, zda budeme schopni platit úroky a zda zisk bude dostatečný  

na splátky potřebných úvěrů. Hospodářský výsledek zjistíme odečtením nákladů  

od výnosů. (Srpová a kol., 2011) 

Cash-flow, nebo jak se jinak nazývá výkaz peněžních toků, nám určuje faktory, které 

ovlivňují příjem a výdej hotovosti. Z tohoto výkazu zjišťujeme stav hotovosti k danému 

okamžiku. Výkaz peněžních toků informuje o rozdílu mezi odtoky a přítoky hotovosti  

za určité období. (Dluhošová a kol., 2010) 

Jak píše Kalouda (2011) ve své knize, bod zvratu je jedním z východisek pro stanovení 

ceny. Bod zvratu je objem produkce, při které jsou celkové tržby rovny celkovým 

nákladům, podnik tedy vykazuje nulový zisk. Podnik nebo podnikatel začínají být ziskoví 

právě od dosažení bodu zvratu. Základní vzorec bodu zvratu pro výpočet objemu 

produkce lze vyjádřit takto: 

Rovnice č. 1: Bod zvratu 

𝑄𝐵𝑍 =
𝐹𝑁

𝑃 − 𝑉𝑁
 

Kdy: 

 QBZ = bod zvratu z hlediska produkce 

 FN = fixní náklady 

 P = průměrná prodejní cena 

 VN = variabilní náklady na jednotku 
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Hodnocení rizik 

Smejkal a Rais (2010, s. 90) „vidí riziko v možnost vzniku nějaké ztráty, odchýlení 

reálných výsledků od odhadovaných, nebezpečí chybného rozhodnutí, negativního 

odchýlení od cíle, nebo v politických, ekonomických, bezpečnostních a právních 

aspektech.“ 

Také je podle těchto autorů prvním krokem ke snížení rizika jeho analýza. Analýzou 

rizika rozumíme definování hrozeb, pravděpodobnosti, závažnosti a dopadu rizika  

na určitý podnik.  

Dle Korába a kol (2007) jsou čtyři zásadní kroky k „řízení“ rizika. Prvním krokem  

je identifikace rizikových faktorů, tedy zjišťování toho, proč a z jakých důvodů se může 

podnikatelský plán zvrtnout. Druhým krokem je kvantifikace rizik. Kvantifikace rizik 

spočívá ve výběru vhodných technik nebo selského rozumu k číselnému vyjádření rizika. 

Jde například o odhad pravděpodobnosti výskytu nevítaného faktoru a odvození jeho 

důsledků. Dalším krokem je plánování krizových scénářů. Zde podnik připravuje 

strategie, postupy a plány pro případ, že nastane eskalace rizikového faktoru. Posledním 

krokem je monitoring a „řízení“. Tento krok je už součástí implementace. Vyjadřuje 

trvalou a průběžnou kontrolu a sledování faktorů, které souvisejí s rizikem. Poté  

už se spouští kroky, které vedou k eliminaci nebo ke snížení negativních dopadů na 

podnik. 

Po identifikaci rizika navrhneme preventivní opatření, která vedou ke snížení 

významnosti rizika. Mezi tyto opatření patří: 

 diverzifikace rizika, 

 dělení rizika, 

 transfer rizika na jiné subjekty, 

 pojištění, 

 etapový přístup k projektu. 

Existují však i jiná opatření, která vedou ke snížení dopadu rizika na podnik. (Srpová  

a kol., 2011) 
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Přílohy 

Do této kapitoly patří informativní dokumenty, které se neuvádí v textu podnikatelského 

plánu. Jde například o životopisy důležitých pracovníků, výpisy z obchodního rejstříku, 

technické výkresy, důležité smlouvy aj. (Srpová a kol., 2011) 

2.3 Podnikatelský model 

Podnikatelský plán je soupisem předpokladů, jak by měl nový podnik fungovat.  

Ve skutečnosti ovšem dochází k různým odchylkám od těchto předpokladů. Proto by měl 

podnik s těmito odchylkami a nečekanými situacemi počítat. Jedním z nástrojů, který 

může pomoci s touto problematikou je business model. (Verstraete a Laffire, 2011) 

Podle Verstraeteho a Laffire (2011) se jedná o model, který se rychle rozšířil, ale ještě 

není dostatečně definovaný. Pokud ho autor sestavuje, měl by se zamyslet  

nad následujícími otázkami: 

 Jaký je rozdíl mezi podnikatelským plánem a modelem? 

 Jakým způsobem podnikatelský model zapadá do podniku a podnikové strategie? 

 Jak může podnikatel tento model využít k rozvoji podniku? 

 Jak se liší podnikatelský model od předešlých zaběhlých konceptů? 

 Jak lze tento model rozčlenit na jednotlivé nástroje? 

 Jestli je podnikatelský model pouze módní záležitostí, nebo je to nástroj 

budoucnosti? 

Autoři tvrdí, že podnikatelský model je určitá nadstavba a doplněk podnikatelského 

plánu. Na rozdíl od podnikatelského plánu, který představuje návrh fungování nového 

podniku, tak podnikatelský model vychází hlavně ze zkušeností. Tyto zkušenosti se poté 

snaží provázat s podmínkami, které by měl začínající podnik splňovat. Podnikatelský 

model můžeme používat i po vzniku, naopak podnikatelský plán se využívá především 

před a při zakládání. Jak podnikatelský plán, tak i model se skládají ze čtyř fází 

zpracování. Jde o ochranu a rozpracování nápadu před konkurencí, identifikaci 

příležitosti pro realizaci nápadu, návrh strategie a založení podniku, vytvoření 

podnikatelského plánu nebo modelu a formalizace strategie do dokumentace. (Verstraete 

a Laffire, 2011) 
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Osterwalder a Pigneur (2012) uvádí devět prvků, které jsou základem pro sestavení 

podnikatelského modelu: 

 klíčová partnerství, 

 klíčové činnosti, 

 klíčové zdroje, 

 hodnotové nabídky, 

 vztahy se zákazníky, 

 zákaznické kanály, 

 zákaznické segmenty, 

 struktura nákladů, 

 zdroje příjmů. 

2.4 Použité analýzy 

Nedílnou součástí podnikatelského plánu by měly být i analýzy na zmapování vnitřního 

a vnějšího prostředí podniku. V této práci budu užívat SLEPT analýzu, Porterův model  

5 sil, analýzu 4P, SWOT analýzu a marketingový průzkum. 

2.4.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza slouží k získání informací o okolí podniku, jde tedy o analýzu vnějšího 

prostředí. Měla by být zaměřena hlavně na odhad budoucího vývoje externího prostředí 

podniku, a vývojových trendů, které v něm existují a které mohou pro podnik znamenat 

hrozby nebo příležitosti. (Hanzelková a kol., 2009) 

Slovo SLEPT je zkratkou, která je tvořena počátečními písmeny slov, které představují 

oblasti z okolí podniku, které se analyzují. Jde o tyto oblasti: social (sociální  

a demografické), legal (právní), ekonomic (ekonomické), political (politické), 

technological (technologické). (Blažková, 2007) 

Sociální a demografické faktory 

Keřkovský a Vykypěl (2006) doporučí v této oblasti hodnotit především společensko-

politický systém a klima, hodnotové stupnice a postoje lidí, především těch, co mají vliv 

na daný podnik, životní styl, životní úroveň, klasifikační strukturu populace, 

demografické faktory, např. růst nebo zmenšování cílové skupiny, a další faktory. 
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Mezi demografické faktory můžeme řadit například etnické rozložení obyvatelstva nebo 

věkovou skupinu pracujících. V této oblasti také zkoumáme makroekonomické faktory, 

jako je míra nezaměstnanosti nebo rozdělení příjmů. (Keřkovský, Novák a kol., 2015) 

Legislativní faktory 

Každý podnik je do určité míry limitován a svazován zákony a předpisy, které musí 

dodržovat. I tato oblast je pro podnik důležitá, jelikož i nezáměrné porušování zákona  

či předpisů by pro podnik mohlo mít katastrofální důsledky. Při analyzování této oblasti 

jde především o odhadování vývoje právních norem týkajících se předmětu podnikání 

podniku a odvozování zda mohou být pro podnik hrozbou nebo příležitostí. (Červený  

a kol., 2014) 

Podnik musí dodržovat například tyto zákony: 

 zákon o ochraně spotřebitele, 

 obchodní zákoník, 

 zákon o právu autorském, 

 zákon o ochraně osobních údajů, 

 zákon o regulaci reklamy apod. (Hanzelková a kol., 2009) 

Ekonomické faktory 

Ekonomická situace, která panuje ve státech, kde podnik působí, a v jejich okolí je velmi 

důležitá pro správné sestavení SLEPT analýzy. Na podnik působí hlavně stádium 

hospodářského cyklu naší a světové ekonomiky, politická situace a její vliv  

na ekonomiku, hospodářská politika státu, monetární politika, fiskální politika, stav 

platební bilance státu, míra zadluženosti, míra inflace či deflace a situace na kapitálovém 

trhu. (Červený a kol., 2014) 

Politické faktory 

Jelikož politická rozhodnutí mohou velmi ovlivňovat podnik, ekonomickou situaci země 

a podmínky pro podnikání, tak je důležité, aby podnik zanalyzoval i tuto oblast. Podnik 

by měl pojednávat například o faktorech, jako kdo zvítězí v příštích volbách, jestli nehrozí 

na daném trhu války, embarga, jaký bude přístup k environmentálním problémům, lze 
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očekávat změny postavení odborů ve společnosti, budou se měnit minimální mzdy  

a sociální dávky, vývoj vzdělávacího systému a mnoho dalších. (Červený a kol., 2014) 

Technologické faktory 

Podle Sedláčkové a Buchty (2006) se podnik musí chovat tak, aby předešel zaostalosti  

a inovoval své činnosti. Aby k tomuto mohlo dojít, tak musí být informován  

o technických a technologických změnách v okolí. Tyto změny mohou velmi rychle 

ovlivnit okolí a trh, na kterém podnik působí. 

Mezi technologické faktory řadíme například nové technologie, které může podnik využít 

při vývoji, výrobě i distribuci, nové informační a komunikační technologie, nové 

technologie, které mohou zlepšit pracovní podmínky a bezpečnost práce, technologie 

přispívající k ekologizaci a humanizaci práce. (Červený a kol., 2014) 

2.4.2 Porterův model 5 sil 

Porterův model pěti sil slouží jako nástroj, který zkoumá konkurenční prostředí podniku. 

Autorem této analýzy je M. Porter, podle kterého je i tato analýza pojmenována. Tento 

model dopomáhá podniku vymezit konkurenční síly, které působí na trhu, a identifikovat 

jaké mohou mít tyto síly v budoucnu vliv na podnik. Pokud chce být podnikatel nebo 

podnik úspěšný je nutné, aby identifikoval tyto síly, dokázal se s nimi vyrovnat, reagovat 

na ně a pokud je to možné tak změnit jejich vliv ve vlastní prospěch. (Sedláčková  

a Buchta, 2006) 

Sedláčková a Buchta (2006) dělí konkurenci v odvětví do pěti skupin: 

 rivalita mezi konkurenčními podniky (počet a velikost konkurentů, míra růstu 

trhu, vysoké fixní náklady, diferenciace produktu, výstupní bariéry z odvětví, 

akvizice slabších podniků, globální zákazníci), 

 hrozba substitučních výrobků (relativní výše cen substitutů, diferenciace 

substitutů, náklady na změnu), 

 hrozba vstupu potencionálních konkurentů (úspory z rozsahu a zkušenostní 

efekt, technologie a know-how, znalost značky, oddanost zákazníků, kapitálová 

náročnost, absolutní nákladové výhody, přístup k distribučním kanálům, 

legislativní opatření a státní zásahy), 
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 vyjednávací síla dodavatelů (počet odběratelů, počet dodavatelů, diferenciace 

produktu, přechodové náklady), 

 vyjednávací síla kupujících (počet kupujících, nakupované množství, počet 

malých podniků, přechodové náklady, atraktivita produktů, počet prodávajících). 

2.4.3 Marketingový průzkum 

Osoba provádějící marketingový průzkum může, zjednodušeně řečeno, provádět dva 

výzkumy. Jedním z nich je výzkum sekundárních dat, neboli sekundární výzkum, kdy 

výzkumník zpracovává data, která už byla někdy shromážděna. Nemusí jít však o data 

sloužící přesně ke stejnému účelu. Sekundární data můžeme čerpat například z Českého 

statistického úřadu, jednotlivých ministerstev nebo na serverech zaměřených na další 

užitečná data. (Červený a kol., 2014) 

Druhým typem je primární výzkum. Primární výzkum se sestavuje z dat, která jsou 

získána přímo z terénu a na konkrétní účel. Primární výzkum můžeme provádět dvěma 

metodami a to buď kvantitativní metodou, nebo kvalitativní metodou. Kvalitativní 

průzkum je zaměřený na malý počet vzorku a slouží k hlubšímu pochopení daného 

problému. Odpovídá na otázku „Proč?“ a používá se tehdy, pokud toho o zvoleném 

tématu moc nevíme. Mezi kvalitativní metody výzkumu řadíme například skupinové 

rozhovory (focus groups), individuální psychologická extrapolace a polaritní profily. 

(Červený a kol., 2014) 

Kvantitativní výzkum je odvozený od množství. Výzkum se provádí na větším vzorku 

respondentů. Při dodržení pravidel na stanovení typu a velikost vzorku, se mohou 

dosažené výsledky zobecnit pro celou cílovou skupinu. Z tohoto typu výzkumu už se však 

nedozvíme, proč jsou výsledky takové, jaké jsou. Nejběžnější metodou kvantitativního 

výzkumu je průzkum (survey), kde respondenti odpovídají nejčastěji na jednoduché 

otázky. Potřebná data se dají získat pomocí papírového dotazníku, telefonicky, on-line 

dotazníkem. Další kvantitativní metodu může být například experiment. (Červený a kol., 

2014) 
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2.4.4 Marketingový mix 

Synek (2007, s. 174) definuje marketingový mix jako: „Je to soubor aktivit, potřeb  

a přání zákazníka, které se formulují na cílovém trhu.“ 

McCarthy definoval různé marketingové činnosti do čtyř kategorií marketingového mixu. 

Tyto kategorie pojmenoval 4P marketingu. 4P představují počáteční písmena anglických 

slov této metody. Jde o tyto kategorie: 

 product (výrobek), 

 price (cena), 

 place (distribuce), 

 promotion (komunikace). (Kotler a Kaller, 2013) 

Slovem produkt rozumíme výrobek či službu, která vzniká, aby uspokojila potřeby 

zákazníků. V této kategorii zjišťujeme nabídku produktů, konkurenceschopnost  

a komplexnost. Analyzujeme zde také například životní cyklus výrobku, jeho jádro, 

skutečný produkt a přidanou hodnotu produktu. (Cimbálníková, 2012) 

V části Cena získáváme informace o tom, za jakých podmínek se má výrobek nebo služba 

nabízet zákazníkům. Zjišťujeme, jaká je cena produktu a jak se tato cena stanovuje. Cenu 

můžeme stanovit pomocí přístupu nákladově orientované tvorby ceny, bodu zvratu, ceny 

orientované na zákazníky a ceny založené na konkurenci. Musíme brát v potaz také 

segment, místo, čas apod. (Cimbálníková, 2012) 

Place znázorňuje místo prodeje produktu a jeho distribuci. V části Place analyzujeme 

místo pro nabídku a prodej produktu, časovou dostupnost produktů a způsob distribuce 

k zákazníkům. (Cimbálníková, 2012) 

Promotion ukazuje zákazníkům, jaký je daný produkt a kde ho mohou koupit. Proto zde 

zjišťujeme, jaký budeme mít způsob podpory prodeje, způsob informování, komunikace 

se zákazníky a reklamy. (Cimbálníková, 2012) 
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2.4.5 SWOT analýza 

SWOT analýza slouží podniku k závěrečné rekapitulaci a ke shrnutí předešlých analýz. 

Účelem této analýzy je identifikovat silné a slabé stránky podniku a jaké příležitosti  

a hrozby na něj působí. I u tohoto názvu jde o zkratku anglický slov: 

 strenghts (silné stránky), 

 weaknesses (slabé stránky), 

 opportunities (příležitosti), 

 threats (hrozby). 

Silné stránky vyjadřují interní přednosti, které má podnik oproti své konkurenci. Díky 

těmto přednostem by měl podnik získat konkurenční výhodu. Oproti tomu slabé stránky 

ukazují negativní interní podmínky, které mohou přispět ke snížení výkonnosti podniku. 

Může jít například o nedostatek potřebných zdrojů a znalostí. Příležitosti spadají  

do vnějšího prostředí podniku. Jde o současné nebo budoucí výhody, které podnik může 

využít z vnějšího prostředí. Hrozby jsou pravým opakem příležitostí. Tedy vyjadřují 

vnější faktory, které mohou negativně ovlivnit podnik. (Cimbálníková, 2012) 
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3 Analýza současné situace 

Tato kapitola bude obsahovat analýzu podniku, trhu a prostředí, ve kterém se bude lesní 

škola nacházet. Nejdříve bude využita SLEPT analýza a Porterův model pěti sil, které 

popisují vnější prostředí podniku. V této kapitole bude také obsažena analýza výsledků 

marketingového průzkumu, který poskytuje informace přímo od potencionálních 

zákazníků. Souhrn těchto analýz a analýza vnitřního prostředí bude provedena pomocí 

SWOT analýzy. 

3.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza souží jako nástroj k rozboru cílového trhu. Tato analýza umožňuje 

zhodnotit vnější faktory, u kterých se zkoumá, jaký mají vliv na podnik, jaký má tento 

vliv účinky a které tyto faktory jsou v budoucnu pro podnik nejdůležitější.  

Každé z těchto pěti oblastí se budu věnovat samostatně. Všechny tyto oblasti budou brány 

z hlediska České republiky. Blíže budou zaměřeny na kraj Vysočina, ve kterém se bude 

nacházet tato nová lesní školka.  

3.1.1 Sociální a demografické faktory 

V případě prodeje lesních sazenic je zřejmé, že se podnik musí zaměřit na skupinu 

obyvatel, která vlastní les, nebo má s lesnictvím něco společného. Věkové omezení 

potencionálních odběratelů v tomto případě může být přibližně od 18-75 let. Tato věková 

skupina však není určující, neznamená to, že by sazenice stromů nemohly kupovat osoby 

v jiném věku. Cílová skupina potencionálních zákazníků se zvětšuje, jelikož je situace 

v lesnictví ve velkých problémech kvůli kůrovcové kalamitě. Tím pádem je tedy více 

potencionálních zákazníků na koupi lesních sazenic. 

Jak je již zmíněno, lesní školka se bude nacházet na Vysočině, takže se analýza bude 

zaměřovat především na analýzu této oblasti. Kraj Vysočina leží na pomezí Čech  

a Moravy. Skládá se z 5 okresů a to okresu Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Pelhřimov 

a Havlíčkův Brod. Krajským městem je Jihlava, která se nachází přibližně 10 km  

od Střížova. Na konci roku 2018 žilo dle Českého statistického úřadu v kraji Vysočina 

509 274 obyvatel, ne však všichni tito občané vlastní les. Obecná míra nezaměstnanosti 

v tomto kraji v posledních letech každým rokem klesá, tudíž v poslední době není snadné 
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sehnat kvalitní pracovní sílu. Nyní je zde nezaměstnanost 3,02 %. Kraj je velmi dobře 

dopravně dostupný, jelikož zde prochází dálnice D1, která vede z Prahy do Brna. Lesní 

školka je tak dostupnější i pro vzdálenější zákazníky. Na Vysočině jsou příznivé 

podmínky pro produkci mléka, brambor, řepky a leží zde rozsáhlé hospodářské lesy, pro 

které by měla být lesní školka zdrojem sazenic. 

V kraji Vysočina je celkem 202 655 ha lesů, z toho je nejvíce ve vlastnictví státu (39 %). 

Dalších 35% lesů na Vysočině vlastní fyzické osoby, zbytek je ve vlastnictví obcí a měst, 

lesních družstev a společností a právnických osob. V kraji Vysočina zabírají lesy celkově 

30 % z celkové plochy. (Čistá Vysočina) 

Jeden z vlivů, který může působit na tento podnik, je rostoucí průměrná mzda. Lidé tedy 

mají více peněz a jsou ochotni více utrácet například za kvalitnější zboží nebo za pohodlí 

při nákupu. Výše průměrné mzdy na Vysočině je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 1 Průměrná mzda na Vysočině 

Rok 2016 2017 2018 1. čtvrtletí 2019 

Průměrná mzda 25 187,- 27 094,- 29 301,- 29 570,- 

(Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ) 

3.1.2 Legislativní faktory 

V nejbližší době se nedají očekávat výrazné změny v legislativě, která má za úkol 

regulovat podnikání. Každý podnik v České republice se musí řídit zákony a předpisy, 

které musí dodržovat. Pokud je nebude dodržovat, hrozí jí určité sankce. Podnik se musí 

řídit především těmito právními předpisy: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 262/2006, Zákoník práce, 

 Zákon č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, 

 Zákon č. 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů. 
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Lesní školka se musí kromě těchto právních předpisů řídit i legislativou, která se vztahuje 

k lesnímu školkařství a hospodaření v lesích. V České republice se k lesnímu školkařství 

vztahují tyto základní legislativní předpisy. 

 „Zákon 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), 

 Zákon 149/2003 Sb.“ o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin 

lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa  

a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu  

s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon č. 149/2003 Sb.“), 

 Vyhláška č. 29/2004 Sb. kterou se provádí zákon 149/2004 Sb. o obchodu  

s reprodukčním materiálem lesních dřevin, 

 Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen  

a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu  

a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených 

za pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

K činnosti lesního školkařství a semenářství se vztahují i dvě České státní normy, a to: 

 ČSN 48 1211 Lesní semenářství – Sběr, jakost a zkoušky jakosti plodů a semen 

lesních dřevin, 

 ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (po provedené revizi - listopad 

2012)“. (Krnáčová, 2012) 

Dalším faktorem, který může být pro podnik příležitostí, jsou dotace pro majitele lesů. 

Majitelé lesů nebo osoby, které v nich hospodaří, mohou využít dotaci na obnovu lesních 

prostorů. Ministerstvo zemědělství každoročně rozděluje dotace do jednotlivých krajů.  

Na Vysočině v roce 2018 rozdalo ministerstvo 31,5 miliónů korun. Při žádosti o dotace 

musí osoba splňovat nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (Kraj 

Vysočina) 
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3.1.3 Ekonomické faktory 

Hrubý domácí produkt (HDP), který vyjadřuje ekonomický růst, v posledních 3 letech 

pouze rostl, to znamená, že ekonomika země jde nahoru a zvyšuje se tak spotřeba. Lidé 

více utrácejí své peníze, což je pro podnik pozitivní zpráva. Za poslední roky HDP 

v každém roce vzrostlo přibližně o 2,5 %. Dle ČNB by se mělo HDP ve stejném tempu 

zvyšovat i v příštích letech. V roce 2020 by mělo HDP vzrůst o 2,4 % a v roce 2021 

dokonce o 2,8 %. Tyhle prognózy tedy předpokládají růst ekonomické úrovně našeho 

státu.  

Míra inflace, což znamená růst cenové hladiny, od roku 2017 mírně stoupla. Nejvyšší 

míra inflace za poslední 2 roky byla v červenci a srpnu tohoto roku a to 2,9 %. Nyní  

už opět zlehka poklesla a její hodnota je 2,7 %. Dle ministerstva financí za tento růst míry 

inflace může zvyšování cen ropy. Pokud míra inflace stále poroste, je možné,  

že potencionální zákazníci budou více šetřit a tím pádem jim nemusí stačit peníze  

na nákup lesních sazenic. Na obrázku níže je zobrazen vývoj inflace v České republice 

v roce 2020 a začátkem roku 2021 podle ČNB. Můžeme tedy očekávat lehký pokles 

cenové hladiny. (kurzy.cz) 

 

Obrázek 1 Vývoj inflace v ČR 

(Zdroj: ČNB) 

Kurz CZK vůči Euru se koncem roku 2019 pohyboval kolem 25,50 Kč za Euro. Podle 

předpokladů ČNB by v roce 2020 měl být poměr CZK/EUR 25,40 a v roce 2021 25,10. 

Můžeme tedy vidět mírné zvýšení hodnoty české koruny. Jelikož podnik nebude provádět 

zahraniční obchody, tak pro něj není tento faktor příliš důležitý. Pro zahraniční 
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konkurenty, kteří chtějí lesní sazenice do České republiky dovážet, je však tento faktor 

docela podstatný. 

Z výše uvedených údajů můžeme odvodit, že je ekonomický vývoj našeho státu v dobrém 

stavu a měl by se i nadále zlepšovat. 

Dle Ministerstva životního prostředí se ekonomická situace českého lesnictví dostala  

do složité situace. Vedení tohoto sektoru nereagovalo včas na změny klimatu a s tím 

souvisejících dopadů, a tak díky kůrovcové kalamitě vznikají mimořádné finanční ztráty. 

Státní lesy nemají dostatek potřebných zaměstnanců a noví téměř nepřicházejí. Tato 

pracovní síla chybí právě při zpracovávání kůrovcové kalamity a při udržitelném 

hospodaření v lesích. Tyto faktory hrají roli i v sociální a ekologické oblasti. 

3.1.4 Politické faktory 

Česká republika je unitární stát s parlamentní demokracií. Moc je rozdělena takto:  

na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Zákonodárnou moc zastává Parlament ČR, který 

se skládá ze dvou komor. Výkonná moc je přisuzována vládě ČR a prezidentu republiky. 

Politické vztahy se zahraničím jsou až na pár výjimek standardní. Česká republika  

je členem Evropské unie, odkud pro ni plynou nejenom významné příležitosti, ale také 

současně i ohrožení, a jejíž legislativou se musí podnik též řídit. 

V současné době je prezidentem České republiky Miloš Zeman. V České republice nyní 

působí vláda, která byla ustanovena na základě voleb do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Tyto volby se konaly v roce 2017. Tvoří ji dvě koaliční strany  

a to politická strana ANO 2011 a Česká strana sociálně demokratická. Předsedou vlády 

je Andrej Babiš, který je z politické strany ANO. Nyní je politická situace mírně 

nestabilní, jelikož se spousta politických představitelů snaží o to, aby právě předseda 

vlády Andrej Babiš odstoupil ze své funkce. Neustálé politické boje vedou k opakovaným 

pádům vlád. Politické strany jsou také neochotny navzájem se respektovat a domluvit  

se na kompromisech, a to v poslední době vede k různým přístupům pro některé 

podnikatele a veřejnost. Politika tak ovlivňuje trhy stále méně a méně. Volby  

do zastupitelstva Kraje Vysočina vyhrála v roce 2016 Česká strana sociálně demokratická 

a druhá skončila strana ANO. 
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Neustálé zvyšování minimální i průměrné mzdy by mohlo přinést nové zákazníky, což 

by znamenalo i navýšení poptávky po produktech a tím pádem i zvýšení tržeb. 

V České republice existuje Sdružení lesních školkařů ČR, které se stará o ochranu 

oprávněných zájmů, koordinaci činností a propagaci právnických a fyzických osob 

zabývajících se lesním semenářstvím. Toto sdružení také spolupracuje s institucemi 

lesnického výzkumu a organizuje vzdělávací akce o lesním školkařství. 

Do politických faktorů se řadí i vzdělávací systém. V České republice se nachází i více 

středních a vysokých škol v lesnickém oboru. Tyto školy se však mohou lišit svým 

zaměřením. Jednou z nich je například lesnická fakulta (LDF MZLU) v Brně. Mimo tyto 

školy existují také speciální kurzy pořádané Sdružením lesních školkařů. 

3.1.5 Technologické faktory 

V současné době se vyvíjí technologie neustále dopředu, jsou vyvíjeny nové produkty  

a prostředky, které dopomáhají ke zlepšení pracovních procesů. Každý podnik by se měl 

snažit investovat do nových technologií, jelikož ty mohou přinášet lepší výsledky. Také 

by měl investovat do vývoje a výzkumu nových výrobků, což by mělo mít podobný efekt 

jako investice do nových technologií. Pokud provádí tyto investice, stává  

se konkurenceschopným. 

Z dlouhodobého hlediska se neočekává, že budou užívány nové technologie pěstování 

sadebního materiálu. Měly by se spíše zdokonalovat stávající technologie a vzájemně  

se propojovat. Některé inovace jsou však téměř jisté. Jde o inovace, které jsou vyvolány 

změnou průběhu počasí. 

Sadební materiál se dělí nejprve podle původu. V tomto případě jde o materiál 

generativní, to je materiál vypěstovaný ze semene a vegetativní, zde je o materiál, který 

je vypěstován z části rostliny. Sadební materiál se dále dělí podle ochrany kořenového 

systému. Jde o prostokořenný, kořenový systém rostliny není nijak chráněn. Druhý 

systém je krytokořenný, kdy je kořenový systém obalen substrátem nebo zeminou. 

(Mauer, 2013) 

Očekává se zvýšení podílu pěstování krytokořenných sazenic, dlouhodobé i krátkodobé 

skladování sadebního materiálu, při dlouhodobém skladování bude využita metoda 

zamražování, změna hnojiv a využívaní přípravků na zvýšení odolnosti sazenic, zavádění 
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lepších zavlažovacích systémů. Při přípravě půdy lze využívat nové technologie, takzvané 

„kombinátory“, které jedním pojezdem kvalitně připraví půdu, natvarují záhon  

a zrealizují hnojení a dezinfekci půdy. Také se pracuje na nových kypřících strojích  

a plečkách. (Šušková, 2016) 

3.2 Porterův model 5 sil 

Porterův model popisuje pět sil, které působí na podnik z vnějšího okolí. Tato metoda 

analyzuje působící sílu konkurentů, dodavatelů, odběratelů a substitutů. 

3.2.1 Rivalita mezi konkurenčními podniky 

V současné době je lesní školkařství velmi diskutovaným tématem, jelikož je nyní 

potřebné více než kdy jindy před tím. Produkováním sadebního materiálu, tedy lesních 

sazenic, se zabývají v největší míře lesní školky. Všechny tyto lesní školky jsou  

ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob. Dle Sdružení lesních školkařů bylo 

v České republice k datu 18. 3. 2017 více než 2 100 ha lesních školek. Ovšem skutečná 

plocha používaná k produkci sadebního materiálu lesních dřevin je 1558 ha.  

Problémem lesních školek je, že se produkcí sadebního materiálu lesních dřevin 

nezabývají pouze lesní školky, ale i nelesní školky. Vznikly podniky, které sadební 

materiál nakupují a dále prodávají, ale nepěstují ho. Nyní tyto činnosti vykonávají  

i některé lesní školky. Dle Mauera (2013) bylo v roce 2013 prodáno přes tyto podniky  

až 50 % veškerého sadebního materiálu. Další hrozbou jsou dodavatelé ze zahraničí. 

V současné době není tlak od zahraničních dodavatelů velký, ale v budoucnu lze 

očekávat, že tento tlak poroste a to z důvodu nedostatku sadebního materiálu v České 

republice. Kvůli těmto prodejcům, musí vedení lesních školek snížit prodejní cenu svého 

sadebního materiálu. 

Podle údajů Ministerstva zemědělství k datu 31. 12. 2017 bylo evidováno 628 držitelů 

licence na reprodukci materiálu lesních dřevin. Tento počet je přibližně půl na půl mezi 

právnickými a fyzickými osobami. Níže jsou analyzováni konkurenti, kteří mohou lesní 

školku ve Střížově nejvíce ovlivnit. 

  



44 

 

Lesoškolky, s.r.o. 

Tento podnik sídlí v Řečanech nad Labem. Vznikl už v roce 1992. Nyní má 205 ha ploch, 

kde pěstuje sadební materiál. Tato plocha je rozmístěna v 10 lesních školkách v kraji 

Pardubickém, Královehradeckém, Středočeském a Karlovarském. Nabízí jak 

prostokořenné, tak i krytokořenné sazenice. Zaměřuje na pěstování a prodej širokého 

sortimentu od lesních dřevin až po okrasné. Celkově nabízí 141 druhů dřevin. Lesoškolky 

jsou sice velký podnik, ale pro novou lesní školu na Vysočině nepředstavují až takovou 

hrozbu, jelikož jsou poměrně vzdálení. (lesoskolky.cz) 

Wotan Forest a.s. 

Dalším velkým podnikem působícím na tomto trhu je Wotan Forest, a.s. Byl založen  

v roce 2003 a v roce 2011 se stal členem koncernu AGROFERT. Nyní má více než  

700 zaměstnanců a 19 lesních školek, které mají celkovou rozlohu přes 300 ha. Tento 

podnik už je přímým konkurentem nové lesní školky na Vysočině, jelikož má v tomto 

kraji čtyři své pobočky. Nejblíže Střížovu se nachází lesní školky v Budišově a Mírovce. 

Nabízí jak lesní, tak i okrasné dřeviny. (wotanforest.cz) 

Lesní školka Dobešov s.r.o. 

Dalším přímý konkurentem v Kraji Vysočina je Lesní školka Dobešov s.r.o. Tento podnik 

se zaměřuje především na produkci sazenic pro obnovu lesních porostů. Využívá také obě 

technologie pěstování, prostokořenný i krytokořenný sadební materiál. Nabízejí pouze 

lesní dřeviny, přesněji 17 různých druhů. (lsdobesov.cz) 

Při shrnutí výsledků můžeme říci, že konkurenční boj mezi lesními školkami, především 

na Vysočině, není příliš velký, jelikož zde není tolik lesních školek, aby dokázaly 

uspokojit potřeby všech potencionálních zákazníků. Hrozbou jsou však podniky, které 

prodávají sadební materiál, který nepěstují. Diferenciace produktu se v této oblasti příliš 

nevyskytuje, jelikož lesní školky nabízí téměř stejné produkty. Naopak přechodové 

náklady jsou nízké. Jak už je v této práci zmíněno, tento trh má velký potenciál, jelikož 

se v současné době i v budoucnu bude hodně zalesňovat po kůrovcové kalamitě. 
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3.2.2 Hrozba substitučních výrobků 

Podnik zabývající se prodejem lesních sazenic příliš substitučních výrobků nemá. Jako 

substitut se mohou považovat sazenice okrasných dřevin, ale ty pro obnovu lesních ploch 

nebudou tím pravým nástrojem. Dalším substitučním výrobkem mohou být například 

keře, ty se sice do lesních ploch také vkládají, ale účel sazenic stromů rozhodně nenahradí. 

Pokud bude nová lesní školka produkovat pouze určité druhy lesních sazenic, tak mohou 

být substitučními výrobky ostatní druhy lesních sazenic. Například pokud podnik bude 

nabízet pouze smrk, dub, buk nebo borovici, tak jako substituční výrobek můžeme brát 

javor, modřín, jedli apod. Pokud správně identifikuje své zákazníky, zvolí správné druhy 

lesních sazenic pro pěstování a prodej, a jelikož je tato činnost přísně hlídána normami, 

vyhláškami a genetickým původem, tak je ohrožení ze strany substitutů téměř nulové. 

3.2.3 Vstup potencionálních konkurentů 

Při vstupu nových konkurentů na trh existuje jedna poměrně velká bariéra vstupu. Pokud 

má vzniknout nová lesní školka, tak musí obdržet licenci. Pro obdržení licence musí být 

splněny podmínky kvalifikace a praxe. Poměrně velké ohrožení je však ze strany 

zahraničních dodavatelů, kteří začnou produkovat sadební materiál, který splňuje dané 

právní předpisy, na území České republiky. Splněním právních předpisů se myslí, aby 

lesní sazenice odpovídaly genetickým požadavkům. 

Jak už je zmíněno, pro vedení školky je potřeba dostatečná kvalifikace a praxe, tudíž lesní 

školku nemůže zakládat každý. Kapitálová náročnost pro novou lesní školku je poměrně 

vysoká, jelikož musí mít dostatečné prostředky na provozování činnosti během růstového 

cyklu prvních sazenic. 

3.2.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

Nezbytnou částí podnikání jsou dodavatelé. Dodavatelé slouží jako zdroj potřebného 

materiálu a služeb k podnikání. Mohou tedy podnik znatelně ovlivnit například 

prostřednictvím ceny svých produktů. Mezi dodavatele lesní školky patří především 

dodavatelé osiva. U těchto dodavatelů se klade důraz především na kvalitu a dodávané 

množství. Nejkomplexnějším dodavatelem osiva lesních dřevin je semenářský závod 

v Týništi nad Orlicí. Tento semenářský závod působí v rámci Lesů České republiky  
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a je svým způsobem jedinečným v ČR. Tento semenářský závod splňuje veškeré 

požadavky na kvalitu osiva.  

Dalšími podstatnými dodavateli jsou dodavatelé substrátů, hnojiv a chemických 

přípravků na ochranu lesních sazenic. Těchto dodavatelů je v České republice rozhodně 

více než dodavatelů osiva lesních sazenic. Mezi další dodavatele se řadí dodavatelé 

obalového materiálu, vody a elektřiny.  

Jelikož je počet odběratelů výrazně vyšší než počet dodavatelů a téměř neexistuje 

diferenciace produktů, tak je vyjednávací síla dodavatelů velmi vysoká, především pak  

u dodavatele osiva sadebního materiálu, jelikož semenářský závod v Týništi na Orlicí  

je hlavním dodavatelem téměř všech licencovaných lesních školek. 

3.2.5 Vyjednávací síla kupujících 

Nejdůležitější pro podnik by vždy měli být její zákazníci. Zákazníci jsou tím faktorem, 

který přináší peníze. Podnik získává zákazníky například na základě reklamy nebo 

doporučení od stávajících zákazníků. Aby se počet zákazníků zvyšoval a stávající 

zákazníci zůstávali věrní, je potřeba zajistit, aby byly splňovány jejich požadavky. 

Nejzákladnější požadavky zákazníků jsou kvalita a cena. Všichni zákazníci totiž chtějí 

kvalitní produkty za dobrou cenu.  

Produkty lesní školky jsou zaměřeny přímo na zákazníka, který působí v lesnickém 

odvětví, ať už pracovně, nebo ve svém volném čase. Zákazníci lesních školek jsou tedy 

lidé či podniky, kteří chtějí zalesňovat určitou plochu a dělí na dvě skupiny. První 

skupinou jsou Lesy ČR a tou druhou skupinou jsou vlastníci lesů. Vlastníci lesů mají 

občas problém se zajištěním potřebného sadebního materiálu, jelikož lesní školky musí 

dodržovat podmínky při pěstování sadebního materiálu, ve kterých je uvedeno, že lesní 

školka musí prvně vykrýt potřeby Lesů ČR a až poté jsou na řadě vlastníci lesů.  

Jelikož je v současné době kůrovcová kalamita, tak je počet odběratelů lesních sazenic 

velmi vysoký. O slabé vyjednávací síle kupujících také hovoří to, že je na tak velký počet 

odběratelů v České republice málo lesních školek. Přechodové náklady k jinému 

dodavateli sadebního materiálu jsou také poměrně vysoké, jelikož jsou lesní školky  

od sebe rozmístěny daleko. 
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3.2.6 Shrnutí Porterova modelu 5 sil 

Na obrázku níže je zobrazena síla ohrožení od jednotlivých oblastí podle Portera. 

Červenou barvou je vyznačena oblast, která nejvíce ohrožuje lesní školku,  

a to je vyjednávací síla dodavatelů. Nové podniky, které mohou vstupovat na trh  

a současná konkurence v odvětví, ohrožují Lesní školku Střížov o něco méně. Tyto oblasti 

jsou vyznačeny oranžovou barvou. Nejméně podnik ohrožují oblasti, které jsou 

vyznačeny zelenou barvou, a to je vyjednávací síla odběratelů a substituty. 

 

Obrázek 2 Porterův model 5 sil 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.3 Marketingový průzkum trhu 

Tato část diplomové práce obsahuje analýzu marketingového výzkumu, který probíhal 

v roce 2019. Tento výzkum se zabýval zjišťováním preferencí potencionálních zákazníků 

nové lesní školky ve Střížově pomocí dotazníkového šetření. Na základě daného 

dotazníkového šetření budou vyvozeny závěry. 

3.3.1 CVO, cíle, hypotézy 

Centrální výzkumná otázka (CVO) je pro tento výzkum nadefinována takto: „Jaké jsou 

preference potencionálních zákazníků z Vysočiny u nové lesní školky ve Střížově?“ 

Hlavním cílem je na základě tohoto výzkumu a následné analýzy výsledků zjistit, jaké 
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jsou preference potencionálních zákazníků nové lesní školky ve Střížově a na základě 

těchto preferencí potom navrhnout doporučení pro začínající podnik. 

Od hlavního cíle se potom odvíjí dílčí cíle tohoto výzkumu. Jde o sestavení 

segmentačních kritérií respondentů, zjištění jednotlivých preferencí, zjištění vzájemných 

vlivů mezi proměnnými, potvrzení nebo vyvrácení hypotéz a vyvození závěrů. 

Výzkum tedy obsahuje dvě hypotézy, které zkoumají vzájemné vztahy dvou proměnných. 

Tyto hypotézy budou potvrzeny nebo vyvráceny na základě testů vzájemné závislosti. 

Stanovení obecné hypotézy: 

1. H0: Velikost lesní plochy neovlivňuje, zda je pro potencionálního zákazníka 

důležitější cena nebo vzdálenost dopravy. 

H1: Velikost lesní plochy ovlivňuje, zda je pro potencionálního zákazníka 

důležitější cena nebo vzdálenost dopravy. 

2. H0: Poloha lesní plochy neovlivňuje, zda má potencionální zákazník zájem  

o novou lesní školku ve Střížově. 

H1: Poloha lesní plochy ovlivňuje, zda má potencionální zákazník zájem  

o novou lesní školku ve Střížově. 

3.3.2 Metody a postupy zpracování výzkumu 

První věc, kterou je potřeba udělat při sestavování výzkumu je stanovit si centrální 

výzkumnou otázku. Jak už je zmíněno, CVO tohoto výzkumu je: „Jaké jsou preference 

potencionálních zákazníků z Vysočiny u nové lesní školky ve Střížově?“ Po CVO  

se stanovují cíle a hypotézy, které jsou uvedeny výše. 

Dotazník byl vytvořen pomocí internetové aplikace Google Forms. První částí dotazníku 

je průvodní dopis, ve kterém jsou respondenti seznámeni se samotným výzkumem  

a k čemu bude sloužit. Dotazník se skládá z 12 otázek, všechny tyto otázky byly uzavřené. 

První dvě otázky měly za úkol vysegmentovat zákazníky tak, aby byl dotazník vyplněn 

pouze respondenty, kteří se starají o lesní plochy na Vysočině nebo je vlastní. Poté 

následovaly otázky, které zjišťovaly informace o respondentech a jejich lesní ploše.  

Na tyto otázky navazovaly dotazy právě o preferencích respondentů. Například jaké 

složení lesa respondenti preferují nebo jestli je pro ně důležitější cena, nebo dopravní 

vzdálenost. Poslední otázky zjišťují, zda by měli respondenti zájem o novou lesní školku 
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ve Střížově a jestli by měli zájem o poskytování dopravy sadebního materiálu. 

Ze zjištěných informací byly vyvozeny závěry, které dopomohly k zodpovězení centrální 

výzkumné otázky. 

Výzkum proběhl od 7. 8. 2019 do 15. 11. 2019. Dotazník byl šířen pouze v tištěné podobě, 

jelikož mnoho vlastníků lesa je staršího věku a nepoužívá sociální sítě a internet. Základní 

soubor byl stanoven na počet vlastníků lesů na Vysočině, jelikož právě tito respondenti 

mohou být potencionálními zákazníky lesní školky. U papírové verze byla tedy stanovena 

aktivní míra návratnosti 35 %. U elektronické verze není míra návratnosti stanovena, 

jelikož nebyla vůbec využita. Této míry návratnosti bylo dosaženo. 

3.3.3 Stanovení vzorku 

Velikost výběrového souboru byla stanovena na základě Cochranova vzorce. Základní 

soubor tohoto výzkumu je počet vlastníků lesů na Vysočině, jelikož jde o hlavní 

potencionální zákazníky tohoto podniku. Je totiž malá pravděpodobnost, že by tuto malou 

lesní školku využívali i odběratelé z jiných krajů. Základní soubor je tedy 48 000. (Český 

rozhlas Vysočina) 

Rovnice č. 2: Cochranův vzorec 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

Kdy: 

 z = z-skóre, úroveň spolehlivosti 

 p = odhad podílu atributu, který je prezentován v celkové populaci 

 p = 0,5; jelikož není známá proporce základního souboru 

 q = (1 – p) 

 e = interval spolehlivost jako desetinné číslo 

Úroveň spolehlivosti tohoto výzkumu byla stanovena na 95 %. Proto je použita hodnota  

z-skóre 1,96. 

Rovnice č. 3: Výpočet vzorku 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)

0,052
= 384,16 
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Podle Cochranova výpočtu je minimální velikost vzorku 384 respondentů. Pro objektivní 

hodnocení výzkumu je tedy potřeba mít alespoň 384 správně vyplněných dotazníků. 

3.3.4 Analýza dat a výsledky výzkumu 

Všechny dotazníky tohoto výzkumu byly vyplněny v papírové podobě. Celkově bylo 

rozdáno do oběhu 900 dotazníků a z toho se vrátilo 412 vyplněných. Ze 412 vyplněných 

dotazníků bylo použitelných pouze 394, zbylí respondenti „nepřešli“ přes první dvě 

segmentační otázky, tudíž jejich dotazníky byly pro tento výzkum nepoužitelné. Aktivní 

míra návratnosti tohoto výzkumu je tedy téměř 44 %.  

Analýza dat bude nejprve zaměřena na profil respondentů a poté na preference 

potencionálních zákazníků 

Profil respondentů 

Na dotazník odpovídali především respondenti z okresu Jihlava a to přes 62 %.  

Je to zapříčiněno tím, že zde byl dotazník nejvíce roznášen. Druhým důvodem je, že lesní 

školka ve Střížově bude mít sídlo v okresu Jihlava. Střížov se nachází také poblíž 

Třebíčského okresu, proto poměrně velkou část dotazníku vyplnili respondenti z této 

oblasti. Zbytek dotazníků byl vyplněn respondenty z ostatních okresů Kraje Vysočina. 

Celkový součet relativních četností je vyšší než 100 %, jelikož někteří respondenti vlastní 

les v okrese Jihlava i v okrese Třebíč. 

Tabulka 2 Umístění lesa respondentů 

Místo lesní plochy Absolutní četnost Relativní četnost 

Okres Jihlava 246 62,44 % 

Okres Třebíč 85 21,57 % 

Okres Žďár nad Sázavou 23 5,84 % 

Okres Havlíčkův Brod 27 6,85 % 

Okres Pelhřimov 29 7,36 % 

Celkem respondentů 394 x 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 1 Velikost lesní plochy 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Podle předpokladů má většina respondentů malý les do 5 hektarů a to více než 76 %. 

Kolem 14 % respondentů má lesní plochu o velikosti mezi 5 až 10 hektary. Necelých 

zbylých 10 % tvoří respondenti, kteří vlastní plochu o výměře větší než 10 hektarů. 

 

Graf 2 Stav lesů na Vysočině 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tento výzkum pouze potvrdil, že je situace v lesnictví na Vysočině opravdu kritická. 

Kůrovcová kalamita, která je zapříčiněna především suchem, tedy nepřízní počasí, 

postihla téměř 79 % vlastníků lesní plochy, kteří vyplňovali tento dotazník. Lehce přes 

20 % respondentů má zdravý les. Jsou to především respondenti z okresu Žďár nad 

76,14%

14,47%

6,35%
3,05%

Velikost lesní plochy

0,1 - 5 ha 5 - 10 ha 10 - 15 ha 15 ha a více

20,30%

78,93%

0,76%

Stav lesů na Vysočině

Zdravý les Kůrovec a sucho Vichřice
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Sázavou, jelikož v této oblasti je více srážek, tedy větší vláha, a tak se alespoň některé 

lesní porosty prozatím před kůrovcem brání. Necelé jedno procento respondentů  

má poničený les vichřicí. Zde je vidět, že přírodní podmínky na Vysočině opravdu 

vlastníky lesů nešetří a bude tedy potřeba umělá obnova lesních ploch. 

Preference potencionálních zákazníků 

Z grafu 3 jde vidět, že většina respondentů preferuje smíšený les, před tím než mít pouze 

les jednotného složení a to více než 77 %. Respondentů, kteří upřednostňují jehličnatý les 

před listnatým, je přibližně o 4 % více, než respondentů kteří upřednostňují listnatý před 

jehličnatým. Dříve na Vysočině převažovali hlavně jehličnaté lesy, ale díky suchu, které 

poslední léta panuje, se lidé přiklání spíše ke smíšenému lesu, jelikož by měly být listnaté 

stromy o trochu více odolné. 

 

Graf 3 Preferovaný druh lesa 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

  

77,16%

13,45%

9,39%

Preferovaný druh lesa

Smíšený Jehličnatý Listnatý
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Tabulka 3 Preferované sazenice 

Jehličnaté sazenice Absolutní četnost Relativní četnost 

Borovice lesní 288 73,10% 

Cedr 37 9,39% 

Douglaska tisolistá 70 17,77% 

Jedle bělokorá 200 50,76% 

Modřín opadavý 129 32,74% 

Smrk ztepilý 216 54,82% 

Listnaté sazenice Absolutní četnost Relativní četnost 

Buk lesní 293 74,37% 

Bříza bělokorá 185 46,95% 

Dub letní 282 71,57% 

Jasan 4 1,02% 

Javor 8 2,03% 

Olše 8 2,03% 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Obrázek 3 Struktura uměle zalesněných ploch 

(Zdroj: Český statistický úřad, 2018) 

Při porovnání tabulky 3, kde jsou zaznamenány preferované lesní sazenice respondentů 

dle provedeného výzkumu této práce a obrázku 3, kde jsou uvedeny údaje o struktuře 

zasázených dřevin v ČR a na Vysočině, je zřejmé, že se struktura lesů na Vysočině bude 

hodně měnit. Kůrovcová kalamita, která likviduje především smrky, způsobila, že mnoho 

vlastníků lesa bude smrk využívat mnohem méně než doposud a bude se zaměřovat více 

na listnaté stromy a na borovici. Více než 74 % potencionálních zákazníků by mělo zájem 
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o buk lesní. Také více než 70 % těchto zákazníků by mělo zájem o borovici lesní a dub 

letní. Mezi oblíbené sazenice dle výzkumu patří i smrk ztepilý, jedle bělokorá a bříza 

bělokorá. O něco menší zájem je o Modřín opadavý, o ten jevilo zájem pouze necelých 

33 %. Ostatní dřeviny podle výzkumu nebudou těmito respondenty v příštích letech tolik 

využívány. Z výsledků je patrné, že by se nová lesní školka, která chce působit  

na Vysočině, měla zaměřit především na produkci buku, dubu, borovice, smrku, jedle, 

břízy a modřínu, jelikož je o tyto lesní sazenice podle výzkumu největší zájem a měly  

by tak přinést dostatečný odbyt produktů a tím pádem i tržby. 

 

Graf 4 Získávání sadebního materiálu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Bez mála 82 % respondentů získává sadební materiál nákupem. Více než 13 % 

respondentů sadební materiál nakupuje i pěstuje a zbylých necelých 5 % si sadební 

materiál pěstuje. Takže více než 95 % respondentů se stává potencionálními zákazníky 

tohoto podniku, ne však všichni by měli o novou lesní školku zájem. 

81,98%

4,82% 13,20%

Získávání sadebního materiálu

Nákup Pěstování Nákup i pěstování
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Graf 5 Preferovanější kritérium 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výzkumem bylo zjištěno, že téměř 64 % oslovených vlastníků lesa, kteří nakupují lesní 

sazenice, preferují spíše bližší vzdálenost lesní školky, kde nakupují sadební materiál, než 

cenu lesních sazenic. Tento fakt lesní školce ukazuje, že nový podnik na pěstování 

sadebního materiálu nemusí cenu snižovat na nebo pod úroveň konkurentů, kteří  

se nachází ve větší vzdálenosti, jelikož většina respondentů raději lehce připlatí  

za sazenice, než aby pro ně museli jet dlouhou vzdálenost. V další části této práce se bude 

testovat v hypotézách, zda jsou tyto preference ovlivněny velikostí vlastněného lesa. 

 

Graf 6 Zájem respondentů o lesní školku 

 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Téměř 73 % ze všech 394 dotazovaných, by mělo zájem o novou lesní školku ve Střížově. 

I tato informace je velmi pozitivní, jelikož to značí, že by podnik mohl mít v budoucnu 

hodně zákazníků. Podle tohoto čísla se však podnik nemůže stoprocentně řídit, jelikož 

respondenti, kteří by měli zájem o novou lesní školku, mohou mít zájem, ale nemusí zde 

sadební materiál nakupovat. 

 

Graf 7 Zájem o dopravu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Dále by mělo také více než 36 % respondentů z 287, kteří by měli zájem o novou lesní 

školku ve Střížově, zájem o poskytování dopravy sadebního materiálu až na místo určení. 

Zbylých téměř 64 % respondentů by tuto službu nevyužívalo. Pokud by tedy podnik měl 

dostatečný počet zákazníků, mohl by zavést i poskytování této služby a tím by zvýšil 

spokojenost svých zákazníků. 

  

36,24%
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Zájem o poskytování dopravy
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3.3.5 Testování hypotéz 

Tato část práce obsahuje testování dvou hypotéz, které budou testovány na základě 

výsledků provedeného výzkumu. Obě tyto hypotézy budou testovány na 5% hladině 

významnosti. 

Hypotéza 1 

První hypotéza testuje, zda jsou proměnné, velikost lesní plochy respondenta a jeho 

preferované kritérium, na sobě závislé. Preferované kritérium respondenta je buď cena 

sadebního materiálu, nebo vzdálenost dopravy sadebního materiálu. 

H0: Velikost lesní plochy neovlivňuje, zda je pro potencionálního zákazníka důležitější 

cena nebo vzdálenost dopravy. 

H1: Velikost lesní plochy ovlivňuje, zda je pro potencionálního zákazníka důležitější cena 

nebo vzdálenost dopravy. 

Při testování hypotézy se nejdříve musí sestavit kontingenční tabulka, která obsahuje 

četnosti. 

Tabulka 4 Kontingenční tabulka hypotézy 1 

Preferované 

kritérium 
0,1 - 5 ha 10 - 15 ha 15 ha a více 5 - 10 ha Celkový součet 

Cena 68 21 10 25 124 

Dopravní vzdálenost 186 2 0 30 218 

Celkový součet 254 23 10 55 342 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Po sestavení kontingenční tabulky se musí vypočítat p-hodnota, která se počítá za pomoci 

chí kvadrátu, v excelu pomocí funkce CHISQ.TEST. 

p-hodnota = 7,02333E-13 

Jelikož je p-hodnota menší než 0,05 přijímáme hypotézu H1, tedy velikost lesní plochy 

ovlivňuje, zda je pro potencionálního zákazníka důležitější cena nebo vzdálenost 

dopravy. 

Síla této závislosti se může testovat více způsoby. V této práci však bude síla závislosti 

testována pomocí Cramérova testu kontingence. 
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Tabulka 5 Cramerův test kontingence hypotézy 1 

Testové kritérium X2 59,64 

Cramerův test kontingence V 0,42 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Na základě tohoto testu je mezi proměnnými středně silná závislost, jelikož se hodnota 

V nachází přibližně mezi 0 a 1. 

Z tohoto testu tedy vyplynulo, že pro vlastníky lesa, kteří mají menší les, je při nákupu 

lesních sazenic důležitější vzdálenost, kam musí pro sazenice dojet, než cena, kterou musí 

zaplatit. Naopak respondenti, kteří vlastní větší lesní plochu spíše preferují cenu sazenic. 

Hypotéza 2 

Hypotéza 2 testuje vzájemnou závislost mezi polohou lesní plochy a tím, zda  

má respondent zájem o novou lesní školku ve Střížově. 

H0: Poloha lesní plochy neovlivňuje, zda má potencionální zákazník zájem o novou lesní 

školku ve Střížově. 

H1: Poloha lesní plochy ovlivňuje, zda má potencionální zákazník zájem o novou lesní 

školku ve Střížově. 

I u této hypotéze si nejprve musí sestavit kontingenční tabulka, která obsahuje četnosti. 

Tabulka 6 Kontingenční tabulka hypotézy 2 

Zájem o 

lesní 

školku 

Okres 

Havlíčkův 

Brod 
Jihlava 

Jihlava, 

Třebíč 
Pelhřimov Třebíč 

Žďár nad 

Sázavou 

Celkový 

součet 

Ne 14 47 1 17 15 13 107 

Ano 13 183 15 12 54 10 287 

Celkový 

součet 
27 230 16 29 69 23 394 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Po sestavení kontingenční tabulky se musí opět spočítat p-hodnota. 

p-hodnota = 4,30095E-8 

Jelikož je p-hodnota menší než 0,05 přijímáme hypotézu H1, tedy poloha lesní plochy 

ovlivňuje, zda má potencionální zákazník zájem o novou lesní školku ve Střížově. 
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Tabulka 7 Cramerův test kontingence hypotézy 2 

Testové kritérium X2 42,67 

Cramerův test kontingence V 0,33 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Z Cramerova testu vyplývá, že mezi polohou lesní plochy a zájmem o lesní školku  

ve Střížově je slabší závislost, jelikož je hodnota V blíže k 0. 

Poloha lesní plochy tedy ovlivňuje zájem o novou lesní školku ve Střížově. Jelikož  

se lesní školka má nacházet v Jihlavském okrese, tak o ni mají zájem především 

respondenti z tohoto okresu a také z okresu Třebíč. Podnik tedy může předpokládat,  

že většina zákazníků bude z těchto okresů a může se na ně tedy více zaměřit. 

3.3.6 Diskuse výsledků 

Z výzkumu o preferencích potencionálních zákazníků nové lesní školky ve Střížově  

je zřejmé, že většina respondentů, tedy vlastníků lesní plochy má lesní plochu mezi  

0,1 – 5 hektary. Zbytek respondentů vlastní větší lesní plochu. Situace těchto lesů  

je ve velmi kritickém stavu, jelikož téměř 79 % respondentů má les napadený broukem  

a musí tedy dřevo vytěžit a přejít k umělé obnově lesa. Tento kritický stav se zatím vyhýbá 

okolí Žďáru nad Sázavou. Tyto údaje mohou být však zkreslené, jelikož z této oblasti 

bylo vyplněno pouze malé množství dotazníku. Následkem této přírodní katastrofy 

většina respondentů začala upřednostňovat smíšený les a to především dřeviny jako  

je buk, dub, borovice, smrk, jedle, bříza a modřín. Jelikož má lesní školka omezenou 

plochu na pěstování sazenic, tak by bylo dobré zaměřit se pouze na produkci těchto dřevin  

a ostatními se prozatím nezabývat.  

Z 394 respondentů více než 95 % alespoň z části nakupuje sadební materiál. Tito 

respondenti se tedy stávají potencionálními zákazníky. Z těchto 95 % respondentů  

by však mělo o lesní školku ve Střížově zájem už pouze necelých 73 %. Tento údaj tedy 

potencionální počet zákazníků o něco snižuje, ale výsledky tohoto výzkumu jsou stále 

pozitivní, jelikož i toto číslo je velmi pozitivní a motivující. Podnik by tedy měl investovat 

do reklamy, aby se o něm tito potencionální zákazníci dozvěděli a mohl je tak získat  

na svoji stranu. Z těchto zájemců o lesní školku ve Střížově má více než 36 % zájem  

o službu, která spočívá v poskytování dopravy sadebního materiálu až na místo určení. 

Pokud by se tedy podařilo získat dostatečný počet zákazníků, mohl by tuto službu zavést. 
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Pro podnik je také důležitý údaj, že téměř 64 % respondentů, kteří nakupují lesní sazenice, 

preferují dopravní vzdálenost před cenou produktů.  

Na základě první hypotézy se potvrdilo, že velikost lesa ovlivňuje, zda respondenti 

upřednostňují cenu nebo dopravní vzdálenost. Dopravní vzdálenosti dávají přednost 

především respondenti, kteří mají menší lesní plochu. Naopak respondenti, kteří vlastní 

větší lesní plochu, upřednostňují především cenu. Podnik tedy nemusí snížit ceny  

pod úroveň konkurence, naopak je může mít na stejné úrovni, nebo i o trochu větší.  

Pro odběratele, kteří budou chtít větší množství sadebního materiálu, pak může 

poskytovat množstevní slevy. Podle druhé hypotézy poloha lesní plochy ovlivňuje, zda 

má potencionální zákazník zájem o novou lesní školku ve Střížově. Podnik tedy může 

předpokládat, že jeho zákazníci budou, alespoň z počátku, především z okolí Jihlavy  

a Třebíče. Zmiňovanou reklamu může tedy umístit především do této oblasti. 

3.4 SWOT analýza 

Poslední částí analýzy současné situace je SWOT analýza. SWOT analýza informuje 

podnik o jeho vnitřních silných a slabých stránkách, o tom jaké příležitosti může využít 

ve svůj prospěch a jaké hrozby mohou zkomplikovat jeho existenci. 

V tabulce níže je provedena SWOT analýza, kde jsou faktory seřazeny sestupně  

od nejvýznamnějších faktorů až po ty méně významné. Nejvýznamnější faktory jsou 

odděleny oranžovou čarou. 
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Tabulka 8 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Umístění podniku Žádní stávající zákazníci 

Licence na reprodukci sadebního materiálu Malé zkušenosti s pěstováním sazenic 

Osobní přístup k zákazníkům Omezená plocha na pěstování 

Dobrý přístup k vodě Omezený kapitál 

Lesní školka je z části na vlastním pozemku Úzký sortiment produktů 

Rodinný podnik Částečný pronájem 

Příležitosti Hrozby 

Kůrovcová kalamita Špatná úroda 

Zájem respondentů o novou lesní školku Nestabilní počasí 

Malá konkurence v okolí Nedostatečné množství osiva 

Nedostatek produktů na trhu Rostoucí konkurence 

Investice do reklamy Zdražování osiva 

Výsadby nových lesů Zdražení nájmu 

Státní podpory pro vlastníky lesů Rostoucí cena energií a vody 

Poskytování dopravy sadebního materiálu  

Zřízení webových stránek  

Růst průměrné a minimální mzdy  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Jednou ze silných stránek nové lesní školky je její umístnění. Sice Střížov není velký  

a ani není nějak známý, ale nachází se blízko Jihlavy, Brtnice a Luk nad Jihlavou. 

Postavení je také výhodné z hlediska konkurence, jelikož v okolí Střížova není žádná 

lesní školka, co by produkovala sadební materiál. Dobré je, že se podnik bude nacházet 

alespoň z části na svém vlastím pozemku, ale naopak můžeme zařadit mezi slabé stránky, 

že je z části na pozemku, který si bude pronajímat. Podnik se bude především snažit  

o osobní přístup k zákazníkům a o profesionální přístup k reprodukci sadebního 

materiálu. Výhodou pro lesní školku také může být, že se bude jednat o rodinný podnik. 

Výhoda spočívá v tom, že majitel ví, co od svých zaměstnanců očekávat a všichni mají 

v tomto oboru vlastní zájem. V rodinném podniku však také mohou nastat problémy, 

které se jinde nevyskytují. Jelikož bude lesní školka vlastnit licenci na reprodukci 

sadebního materiálu, tak budou mít zákazníci důkaz o kvalitě produktů. 

Ze začátku bude velkou nevýhodou, že nemá podnik žádné stávající zákazníky. Bude  

si tedy muset všechny své zákazníky postupem času získat. To se může podařit s pomocí 
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investic do reklamy, například do letáků nebo reklamy v rádiu. K získání nových 

zákazníků také může přispět zřízení internetových stránek. Podnik se minimálně  

na začátku svého podnikání bude muset vypořádat s omezenou kapacitou plochy  

na pěstování sadebního materiálu, jelikož na větší plochu nemá potřebný kapitál. Největší 

slabinou je však malá zkušenost s podnikáním a s pěstováním sadebního materiálu, 

jelikož zaměstnanci mají zkušenosti pouze s malým počtem pěstovaných sazenic. 

Nové lesní školce by mohla k úspěchu přispět kůrovcová kalamita, jelikož jak je patrné 

z průzkumu, většina vlastníků lesů má les napadený broukem a musí tak obnovit lesní 

porosty. Výzkum ukázal, že by o novou lesní školku měla zájem většina vlastníků lesa 

v Kraji Vysočina a to především z okolí Jihlavy, část potencionálních zákazníků by měla 

také zájem o dopravu sadebního materiálu, na což by však musel mít podnik zaměstnance 

navíc. Stát poskytuje vlastníkům lesa dotace na obnovu lesních porostů, což by mohlo 

společně s neustále se navyšující průměrnou mzdou přinést nové zákazníky. 

Podnik však nemůže pouze využívat příležitosti, ale musí také čelit hrozbám. V současné 

době je jednou z největších hrozeb počasí. Počasí je velmi nepředvídatelné a časté výkyvy 

v teplotách rostlinám škodí. S tímto faktorem souvisí i hrozba špatné úrody. Ta však 

nesouvisí pouze s počasím, ale může být zapříčiněna i jinými vlivy, například škůdci nebo 

špatným pěstováním. Podnik také mohou ohrozit jeho dodavatelé. Růst cen energií, vody, 

nájmu a osiva může mít také negativní vliv. Jak je zmíněno v Porterově modelu pěti sil, 

hrozbou v tomto odvětví je vstup nových konkurentů ze zahraničí, kteří by mohli své 

produkty prodávat v České republice. 
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4 Návrh podnikatelského plánu 

Obsahem této kapitoly je vlastní návrh podnikatelského plánu k založení malého podniku. 

Konkrétně se jedná o novou lesní školku ve Střížově. Struktura podnikatelského plánu 

bude sestavena podle Korába a kolektivu (2007) a také na základě podnikatelského 

modelu podle Osterwaldera a Pigneura (2012). Budou zde uvedeny hlavní charakteristiky 

podniku, shrnutí informací o jeho okolí, které vychází z analytické části, informace  

o produktech apod. Bude zde také využita marketingová metoda 4P. První částí bude 

titulní strana, poté bude následovat exekutivní souhrn, popis podniku, externí prostředí – 

trh, podnikatelský model, marketingový plán, finanční plán. Kapitola bude poté 

zakončena analýzou rizik. Harmonogram implementace bude obsažen až v následující 

kapitole. 

4.1 Titulní strana 

Obchodní firma:   Lesní školka Střížov, s.r.o. 

Jednatel:    Vojtěch Zeman 

Právní forma podnikání:  společnost s ručením omezeným 

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

až 3 živnostenského zákona 

Základní kapitál:   800 000,- 

Sídlo:     Brtnice, Střížov, 588 22 Luka nad Jihlavou 

Plánované zahájení činnosti: 27. 6. 2020 

Počet zaměstnanců:   3 
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Logo: 

 

Obrázek 4 Logo podniku 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

4.2 Exekutivní souhrn 

Podnik bude založen z důvodu nedostatku lesních sazenic v okolí Jihlavy a pro pomoc 

při obnovování lesních ploch při současné kůrovcové kalamitě. Prvotním cílem je vytvořit 

reálný podnikatelský plán na založení nového drobného podniku. V tomto případě  

se jedná o novou lesní školku ve Střížově. Lesní školka Střížov, s.r.o. se bude zabývat 

pěstováním a následným prodejem lesních sazenic pro potřeby související s obnovou 

lesních ploch a zalesněním nelesních ploch. Sortiment bude tvořit sedm druhů 

prostokořenných lesních sazenic (borovice, jedle, smrk, modřín, buk, dub, bříza), které 

budou dostupné v několika velikostech. O provozování těchto aktivit se budou starat tři 

zaměstnanci. Plocha lesní školky bude přibližně 4 ha. Část této plochy bude na vlastním 

pozemku a část na pronajatém. Tato plocha na pěstování sazenic se bude postupem času 

rozšiřovat. 

Lesní školka bude chtít nabízet kvalitní lesní sazenice za přijatelnou cenu, a to jak pro 

odběratele, co vlastní velkou plochu lesa, tak i pro menší vlastníky. Produkty bude možno 

zakoupit v lesní školce, telefonicky, e-mailem nebo objednáním přes webové stránky.  

Při upevnění místa na trhu bude zřejmě nabízena i doprava lesních sazenic na místo 

určení.  

Jak už je zmíněno, podnik se bude nacházet v místě, kde je nedostatek lesních sazenic  

a také kde není příliš velká konkurence. Na základě průzkumu trhu má i větší poměr 
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respondentů vlastnících les zájem o novou lesní školku a právě o produkty, které bude 

podnik nabízet. 

Počáteční činnosti budou financovány vloženým základním kapitálem v hodnotě 800 000 

Kč a bankovním úvěrem v hodnotě 2 500 000 Kč. Lesní školka Střížov plánuje zahájit 

svoji činnost 27. 6. 2020. Dle finančního plánu bude v prvních dvou letech podnikání, 

tedy v roce 2020 a 2021 vykázána ztráta z důvodu počátečních nákladů  

na zahájení podnikání v tomto oboru. Rok 2022 už by měl být zlomový a měl by přinést 

zisk, v horším případě by měl podnik začít dosahovat zisku v roce 2023. 

4.3 Popis podniku 

Lesní školka Střížov, s.r.o. se bude zabývat pěstováním a následným prodejem lesních 

sazenic pro potřeby související s obnovou lesních ploch a zalesněním nelesních ploch. 

Půjde o společnost s ručením omezeným, která bude hned od začátku podnikání plátcem 

DPH a bude vést účetnictví. O účetnictví se bude starat její jednatel. V podniku budou 

pracovat celkem tři zaměstnanci. Základní kapitál bude 800 000 Kč. 

Lesní školka se bude nacházet ve Střížově, což je malá obec nedaleko od krajského města 

Vysočiny Jihlavy. Obec leží přibližně mezi Brtnicí a Lukami nad Jihlavou. V místě lesní 

školky jsou optimální půdní podmínky pro pěstování lesních sazenic, je zde přístup  

k vodě i elektrické energii a je zde také asfaltová přístupová cesta k areálu lesní školky. 

Místo je také na rovině, což je také jedna z podstatných věcí při lesním školkařství.  

Na obrázku 5 můžete vidět, kde se obec Střížov nachází. 
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Obrázek 5 Mapa Střížova 

(Zdroj: Mapy.cz) 

Podnik se bude nacházet z části na vlastním pozemku a z části na pronajatém pozemku. 

Tento poměr bude přibližně půl na půl. Na nájem bude vystavena nájemní smlouva. 

Celková plocha lesní školky bude přibližně 4 ha. Právě aby byla lesní školka ekonomicky 

prospěšná, musí mít alespoň 4 ha. Celá tato plocha bude oplocena. (MAUER, 2013) 

Pokud bude dostatečný odbyt produktů, bude v roce 2022 rozšířena plocha na pěstování 

lesních sazenic přibližně o 1 ha. 

Hlavními produkty budou prostokořenné sazenice lesních stromů. Sortiment se bude 

skládat z jehličnatých i listnatých dřevin a to z borovice lesní, jedle bělokoré, smrku 

ztepilého, modřínu opadavého, buku lesního, dubu letního a břízy bělokoré. Celkem tedy 

bude nabízeno 7 druhů lesních sazenic. Tyto produkty byly vybrány na základě 

marketingového průzkumu, který probíhal formou dotazníkového šetření. Sazenice  

si budou moci zákazníci koupit přímo v lesní školce ve Střížově nebo si je také mohou 

objednat přes webové stránky, ale vyzvednout si je musí také v lesní školce. Po rozběhnutí 

podniku se zřejmě bude zavádět i doprava těchto lesních sazenic až k zákazníkům. 

4.3.1 Vize 

Vizí společnosti je vytvořit stabilní podnik, který bude dopomáhat k umělé obnově 

lesních ploch v České republice. 
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4.3.2 Strategické cíle 

Cílem Lesní školky Střížov je nabízet kvalitní a žádaný sadební materiál sloužící  

k obnově lesních ploch. S potencionálním růstem obratu a ziskovosti bude podnik 

poskytovat dopravu lesních sazenic k zákazníkům a také bude rozšiřovat plochy  

na pěstování těchto sazenic. Tyto cíle jsou však závislé na úspěšném vstupu na trh  

a správném fungování.  

Mezi další cíle patří rozšíření sortimentu nabízených lesních sazenic a to například  

o douglasku, olši, javor, jasan apod. Hlavním cílem je samozřejmě dosahovat zisků, 

vybudovat si dobrou pozici na trhu a také dobré jméno. S dobrým jménem jsou spojeni 

loajální a spokojení zákazníci.  

Pokud si lesní školka vybuduje dobrou pozici na trhu a dosáhne dostatečné stability, bude 

se zaměřovat i na pěstování krytokořenného sadebního materiálu, který je v posledních 

letech čím dál více žádaný a také se zaměří na využívání lepších strojů a technologií. 

4.4 Externí prostředí – trh 

Externí prostředí lesní školky bylo již zanalyzováno v kapitole 3. Na základě těchto 

informací se podnik zaměří především na zákazníky z Vysočiny a to konkrétně z okolí 

Jihlavy a Třebíče. Na tuto oblast se podnik zaměří, jelikož se v této oblasti bude lesní 

školka nacházet a není zde příliš velká konkurence. Na základě průzkumu trhu má většina 

respondentů o lesní školku v této oblasti zájem. Respondenty a potencionálními 

zákazníky se myslí osoby nebo podniky, které vlastní les nebo se o nějakou lesní plochu 

starají. Věkové zaměření v této oblasti bude přibližně mezi 18 – 70 lety.  

Na základě průzkumu trhu bude nabízeno sedm druhů sadebního materiálu, tyto druhy 

jsou uvedeny v popisu podniku. Ohrožení ze strany nově vstupujících na trh, stávající 

konkurence nebo substitutů není vysoké, naopak podnik nejvíce mohou ovlivnit 

dodavatelé, jelikož se bude spoléhat pouze na jednoho. Úspěch lesní školky také 

ovlivňuje počasí, jehož časté výkyvy jsou také hrozbou. Lesní školka má však kvůli 

kůrovcové kalamitě a nedostatečné konkurenci dobrý potenciál k tomu, aby byla úspěšná. 
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4.5 Podnikatelský model 

Podnikatelský model v této práci bude sestaven na základě prvků z modelu podle 

Osterwaldera a Pigneura (2012). 

4.5.1 Klíčová partnerství 

Lesní školka Střížov bude udržovat především jedno klíčové partnerství  

a to se semenářským závodem v Týništi nad Orlicí, což bude hlavní dodavatel lesních 

semen, který může výrazně ovlivnit chod a ziskovost. S dodavateli substrátu, hnojiv  

a podobných materiálů, se nemusí udržovat partnerství za každou cenu, jelikož je 

takových podniků dostatek. Je možné, že postupem času budou vznikat partnerství mezi 

touto lesní školkou a velkoodběrateli lesních sazenic. 

4.5.2 Klíčové činnosti 

Hlavní činností podniku, jak už je zmíněno, je pěstování a prodej lesních sazenic. Není 

to však jediná činnost, kterou musí vykonávat. Musí také pravidelně analyzovat trh, 

zjišťovat požadavky zákazníků a hledat způsoby, jak tyto požadavky uspokojovat. Dále 

musí také aktualizovat strategii, strategické cíle a pravidelně sestavovat finanční plány  

a rozpočty na hospodaření v dalších letech. Klíčové pro zlepšování pozice na trhu, nebo 

její udržování jsou investice a reklama. V tomto odvětví jde například o investice  

do nových technologií, strojů, zavlažování, zvětšování pěstitelské plochy nebo zavedení 

modernějšího způsobu pěstování lesních sazenic. Každý podnik v České republice také 

musí za každý rok sestavovat výroční zprávu. 

4.5.3 Klíčové zdroje 

Prvotním zdrojem v podnikání je základní kapitál. Základní kapitál bude 800 000 Kč. 

Podnik bude muset na začátku podnikání využít úvěr a to v hodnotě 2 500 000 Kč, jelikož 

lesní sazenice rostou minimálně jeden rok a do té doby by nebylo z čeho financovat 

všechny činnosti. Zbytek finančního vyjádření je zpracován ve finančním plánu. Zdroji 

se však nemyslí pouze finanční zdroje, ale také například lidské zdroje (znalosti, 

kreativita, dovednosti), nebo informace. Jak už je zmíněno, v podniku budou pracovat tři 

pracovníci. Jednatelem společnosti bude Vojtěch Zeman, který se však bude starat  

i o běžný chod lesní školky. Informace a znalosti budou využívány od jednoho 
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zaměstnance, který má zkušenosti a praxi s pěstováním sadebního materiálu a lesní 

školkou. Tyto znalosti by měli přispět ke správnému zahájení podnikání v této oblasti. 

4.5.4 Hodnotové nabídky 

Hlavní nabízenou hodnotou lesní školky budou kvalitní produkty, které jsou ověřeny 

Sdružením lesních školkařů ČR. Velký důraz bude kladen nejen na kvalitu produktů, ale 

také na dobré vztahy se zákazníky. Podnik se bude snažit uspokojovat potřeby svých 

zákazníků, bude k zákazníkům přistupovat osobně, zodpovědně a s úctou. Po založení  

se také bude snažit o zlepšování a udržování dobrého jména a dodržování termínů 

objednávek. 

4.5.5 Vztahy se zákazníky 

Je obecně známo, že přínoscem zisků jsou zákazníci, proto je nutné o své zákazníky 

pečovat a také se snažit o získávání nových. Především z počátku podnikání, když podnik 

nemá dostatek zákazníků, je důležité, aby se alespoň část z nich vracela. Jak je uvedeno 

v hodnotových nabídkách, lesní školka se bude snažit o osobní a zodpovědný přístup  

ke svým zákazníkům. Také se svými zákazníky bude udržovat kontakty, ve smyslu,  

že pokud bude mít zákazník zájem o některý z produktů, který momentálně není 

k dispozici, nebo ho není dostatečné množství, bude podnik zákazníka informovat,  

až bude lesních sazenic tohoto druhu dostatek. 

4.5.6 Zákaznické kanály 

Jedním ze zákaznických kanálů budou webové stránky, kde si budou zákazníci moci 

objednat přesný počet kusů a druh sadebního materiálu, který si alespoň ze začátku 

podnikání budou muset vyzvednout přímo v lesní školce. Webové stránky budou 

spouštěny přibližně měsíc před zahájením činnosti podniku a bude je spravovat externí 

osoba. Pro oslovení zákazníků se budou využívat reklamy v rádiu Frekvence 1 a reklamy 

v novinách, které jsou určeny pro oblast, na kterou se lesní školka zaměřuje. Jako 

zákaznický kanál se dají považovat samotní zákazníci, kteří mohou dávat doporučení 

dalším lidem, i toto je důvod, proč udržovat dobré vztahy se zákazníky. Při zahájení 

činnosti bude také využita letáková reklama. Investice do reklamy je důležité opakovat  

a při chtěném růstu i zvyšovat. 
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4.5.7 Zákaznické segmenty 

Lesní školka Střížov bude soustředit pozornost hlavně na zákazníky z okolí Jihlavy  

a Třebíče, jelikož se v této oblasti bude lesní školka nacházet, není zde příliš velká 

konkurence a na základě průzkumu trhu má většina respondentů o tuto lesní školku zájem. 

Věkové zaměření v této oblasti bude přibližně mezi 18 – 70 lety. Pokud bude podnik 

úspěšný a bude zvětšovat plochy na pěstování sadebního materiálu, může se zaměřit  

i na zákazníky, kteří sadební materiál nakupují a dále prodávají. 

4.5.8 Struktura nákladů 

Náklady a jejich struktura je rozpracována níže ve finančním plánu. Náklady lze rozdělit 

na fixní a variabilní. Fixní náklady jsou náklady, které se opakují a jsou za každé období 

stejné. Jde například o nájem pozemku, elektrickou energii, náklady na provoz webových 

stránek. Variabilní náklady jsou náklady, které jsou proměnlivé a jejich výše je většinou 

ovlivněna počtem prodejů a objednávek. Jsou to náklady na osivo, hnojiva, substráty, 

naftu, apod. 

4.5.9 Zdroje příjmů 

Hlavním zdrojem příjmů budou tržby z prodeje výrobků. V tomto případě půjde o tržby 

z prodeje vypěstovaných lesních sazenic. Plánované příjmy na další roky jsou zpracovány 

ve finančním plánu níže a cena sazenic je zpracována v marketingovém mixu také níže. 

Dalšími příjmy mohou být později příjmy za dopravu sadebního materiálu nebo příjmy 

za prodej nepotřebného hmotného majetku. 

4.6 Marketingový plán 

Marketingový plán bude v této práci proveden pomocí metody marketingového mixu 4P. 

Tato metoda má čtyři základní oblasti, na které se zaměřuje a to produkt, cenu, distribuci 

a propagaci. 

4.6.1 Produkt (Product) 

Lesní školka Střížov bude nabízet sedm druhů sazenic stromů. Tyto druhy byly zvoleny 

na základě marketingového průzkumu, který se uskutečnil v roce 2019 na Vysočině, kdy 

byly tyto druhy nejvíce preferované u respondentů. Produkty (lesní sazenice) se pěstují 
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ze semen, které bude lesní školka nakupovat ze semenářského závodu v Týništi nad 

Orlicí. Druhy jsou také zvoleny podle toho, v jakém množství se v současné době 

vyskytují na Vysočině.  

Sortiment se tedy bude skládat z jehličnatých i listnatých dřevin a to z borovice lesní, 

jedle bělokoré, smrku ztepilého, modřínu opadavého, buku lesního, dubu letního  

a břízy bělokoré. Každý druh bude poté dostupný v několika velikostech, ze kterých  

si bude moci zákazník vybrat.  

Sazenice se pěstují delší dobu, zpravidla je výrobní cyklus sazenice 1 až 3 roky, záleží 

právě na velikosti, kterou zákazník požaduje. Sadební materiál bude pěstován jako 

prostokořenný, dle platných norem a právních předpisů. Prostokořenným sadebním 

materiálem se myslí sazenice, které nemají kořen ničím krytý. Tento způsob byl vybrán 

z důvodu lepších znalostí tohoto způsobu a chybějící technologie na pěstování 

krytokořenného sadebního materiálu. Vyprodukované sazenice musí splňovat určitou 

kvalitu, pokud tuto kvalitu nebudou splňovat, tak se ani nebudou prodávat. Kvalitou  

se myslí, aby měly sazenice potřebnou výšku, dobrý kořen a dobrý vzhled. Vzhledem 

k těmto faktorům se budou sazenice lesních stromů prodávat až od roku 2021. 

Objem současně pěstovaného sadebního materiálu, který se bude nacházet v Lesní školce 

Střížov je přibližně 500 000 kusů. Toto číslo bylo stanoveno na základě informací 

získaných z jiných lesních školek, které mají přibližně stejnou rozlohu na pěstování 

lesních sazenic. 

Na obrázku můžete vidět prostokořennou sazenici buku lesního, na které jde vidět, jak 

jsou kořeny holé, ničím nekryté. 
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Obrázek 6 Prostokořenná sazenice buku lesního 

(Zdroj: LESOŠKOLKY, s.r.o.) 

4.6.2 Cena (Price) 

Cena produktů lesní školky se odvíjí hned od několika faktorů, které mají na tuto cenu 

vliv (od druhu sazenic, od výšky sazenice, její složitosti, od ceny nákupu semen). Cena 

se také stanovuje na základě cen produktů konkurence. Při určování ceny také musíme 

brát na vědomí cenu, kterou jsou ochotni zákazníci za produkt zaplatit. Jelikož cena  

za prodané lesní sazenice je hlavním zdrojem příjmů, musí se zvolit její optimální hladina, 

tak aby byl podnik konkurenceschopný a dosahoval co nejvyšších zisků. 

Ceny uvedeny v následující tabulce jsou stanoveny právě na základě analýzy cen 

konkurence, výšky a druhu produktu a také na základě cen semen sazenic. Ceny v tabulce 

jsou uvedeny v korunách za jeden kus sazenice a bez DPH. 
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Tabulka 9 Ceník sazenic 

Druh sazenice Výška sazenice 
Cena za kus bez DPH 

do 299ks 300 ks a více 

Borovice lesní 

15-25 4,50 Kč 4,00 Kč 

26-35 5,00 Kč 4,50 Kč 

36 a více 5,80 Kč 5,10 Kč 

Jedle bělokorá 
15-25 10,00 Kč 9,00 Kč 

26 a více 11,80 Kč 10,10 Kč 

Modřín 

opadavý 

15-25 7,20 Kč 6,80 Kč 

26-35 8,00 Kč 7,50 Kč 

36-50 9,50 Kč 8,80 Kč 

Smrk ztepilý 

15-25 7,20 Kč 6,80 Kč 

26-35 8,00 Kč 7,50 Kč 

36 a více 9,10 Kč 8,50 Kč 

Buk lesní 

15-25 7,50 Kč 7,00 Kč 

26-35 8,50 Kč 7,80 Kč 

36 a více 9,50 Kč 8,80 Kč 

Bříza 

bělokorá 

15-25 6,00 Kč 5,30 Kč 

26-35 10,00 Kč 9,00 Kč 

36 a více 12,00 Kč 9,90 Kč 

Dub letní 

15-25 6,80 Kč 6,50 Kč 

26-35 7,30 Kč 6,90 Kč 

36 a více 8,10 Kč 7,50 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Lesní školka Střížov bude nabízet sedm druhů lesních sazenic. U každého druhu sazenice 

budou nabízeny tři různé typy velikostí, pro které jsou stanoveny jiné ceny, kromě jedle 

bělokoré, u které budou nabízeny pouze dva typy velikostí. Podle marketingového 

průzkumu by měl být největší zájem o buk lesní, dub letní a borovici lesní, proto budou 

tyto druhy sazenic také pěstovány ve větším množství než ostatní druhy sazenic. 

Podnik také bude poskytovat slevu pro zákazníky, kteří budou odebírat 300 a více kusů 

při jednom nákupu. 
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4.6.3 Distribuční kanály (Place) 

Zákazníci Lesní školky Střížov si mohou objednat sadební materiál několika různými 

způsoby. Nejjednodušší způsob objednání sazenic je osobně v lesní školce ve Střížově. 

Poté si mohou zákazníci objednat sazenice prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, kdy 

se domluví s jednatelem na počtu kusů, ceně a termínu vyzvednutí.  

Poslední možností, jak si lesní sazenice objednat, je přes webové stránky. Zákazník  

si najede do sekce „Objednávka“, kde vyplní požadovaný sortiment, termín dodání a své 

kontaktní údaje (jméno, telefon/e-mail). Až dorazí tato objednávka do lesní školky, 

zákazníkovi bude zpětně odeslána reakce s potvrzením objednávky a možným termínem 

vyzvednutí. V případě nedostatku zásob bude zákazník kontaktován a bude mu navrženo 

náhradní řešení.  

Na základě objednávek bude požadovaný sadební materiál vyjmut ze země a zabalen. 

Zákazníci si objednávky musí vyzvednout pouze osobně v lesní školce. Pokud bude  

o produkty lesní školky velký zájem a získá stabilitu, bude se později zavádět i doprava 

sazenic až k zákazníkům. 

4.6.4 Propagace (Promotion) 

Další oblastí v marketingovém mixu je propagace. Propagace je velmi důležitým 

marketingovým nástrojem, který má přinést větší prodeje a zisky. V mnoha případech  

se stává, že se na trhu objeví nějaký produkt, který by mohl být úspěšný, ale jelikož nemá 

dostatečnou reklamu, tak se neprosadí. Proto je důležité využívat reklamu. 

Prvním propagačním prostředkem budou webové stránky. Tyto webové stránky budou 

obsahovat informace o podniku a jeho historii. Bude na nich také uvedena aktuální 

nabídka produktů, otevírací doba, kontaktní údaje a také zde budou uvedeny informace  

o lesním školkařství a o lesních sazenicích obecně. Tyto informace budou sloužit lidem, 

kteří se budou chtít o této oblasti něco dozvědět. Vytvoření těchto stránek bude stát 

přibližně 14 000 Kč. O vytvoření webových stránek a jejich údržbu se bude starat externí 

osoba. Měsíční náklady na provozování stránek se budou pohybovat přibližně kolem  

4 000 Kč. 

Pro zvýšení povědomí o lesní školce budou založeny účty na sociálních sítích, jelikož 

sociální sítě jsou v současné době jedním z nejvíce využívaných komunikačních 
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prostředků. Přesněji se bude jednat o Facebook a Instagram. Přes tyto sociální sítě bude 

lesní školka sdílet svůj sortiment, fotky sortimentu a například akce, kterých se bude 

účastnit. Tento prostředek propagace je velmi využívaný, jelikož náklady na zřízení  

a udržování jsou téměř nulové. 

Dále se bude využívat reklama v rádiu. Zvoleným rádiem pro reklamu o Lesní školce 

Střížov bude Frekvence 1. Reklama bude trvat 30 sekund, bude vysílána 2x denně mimo 

víkendy a bude vysílána přibližně v čase mezi 17:00 až 20:00. Tento způsob reklamy by 

měl vyjít přibližně na 5 000 Kč za měsíc. Tato cena je však pouze orientační. 

Před otevřením lesní školky budou vytisknuty reklamní letáčky ve formátu A5.  

Na kterých bude název, místo, datum otevření lesní školky, produkty, kontakt  

a možnosti, jak si sazenice objednat nebo koupit. Letáčky budou rozneseny do poštovních 

schránek v okolních obcích. Náklady na tyto letáčky budou 4 500 Kč, jelikož bude 

vytisknuto 3 000 kusů při ceně 1,50 Kč za jeden kus. Stejné údaje jako na letáčcích budou 

také obsaženy v inzerátu v novinách v Jihlavských listech. Cena za tuto inzerci bude  

3 200 Kč za měsíc. 

4.7 Finanční plán 

Kapitola „Finanční plán“ informuje o tom, zda je podnikatelský plán realizovatelný 

z ekonomického hlediska. Finanční plán je vyhotoven celkem na 4 roky. Roky  

2020 a 2021 jsou spojeny, jelikož podnik v roce 2020 nebude mít žádné tržby a v roce 

2021 začne prodávat až od září tohoto roku, jelikož sazenice musí nejprve vyrůst před 

tím, než budou prodávány. Budou zde vyjádřeny očekávané náklady, výnosy, výdaje  

a příjmy. Výkazy zisků a ztrát budou vyjádřeny v reálné, pesimistické a optimistické 

variantě. Výkaz cash flow bude sestaven pouze v reálné variantě. Plán bude také 

obsahovat počáteční rozvahu a propočtení úvěru. 
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4.7.1 Náklady 

Náklady budou propočteny v pěti základních hlediscích: 

 náklady na založení s.r.o., 

 náklady na vybavení lesní školky, 

 náklady na propagaci, 

 mzdové náklady, 

 provozní náklady. 

Náklady na založení s.r.o. 

Celkové náklady na založení společnosti s ručením omezeným jsou 9 990 Kč. Největší 

položkou z těchto nákladů je odměna pro notáře 4 500 Kč a soudní poplatek při přímém 

zápisu notáře 2 700 Kč. Souvisejícími dokumenty se myslí čestné prohlášení jednatele  

s podpisovým vzorem, rozhodnutí jednatele o umístění sídla, souhlas majitele nemovitosti 

s umístěním sídla, prohlášení správce vkladu o složení základního kapitálu a souhlas 

manželky nebo manžela. 

Tabulka 10 Náklady spojené se založením s.r.o. 

Položka Náklady 

Odměna notáře 4 500,00 Kč 

Zápis do obchodního rejstříku 1 300,00 Kč 

Výpis z katastru nemovitostí 100,00 Kč 

Výpis z rejstříku trestů 100,00 Kč 

Související dokumenty 200,00 Kč 

Ověření podpisu 90,00 Kč 

Poplatek za živnostenské oprávnění 1 000,00 Kč 

Soudní poplatek 2 700,00 Kč 

Celkem 9 990,00 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Náklady na vybavení lesní školky 

Náklady na vybavení lesní školy jsou náklady na stroje, pozemek, technologii, nástroje 

nebo náklady na stavební buňku a její vybavení. Pozemek, traktor a tažné stroje budou 

vloženy jejím jednatelem, budou tedy tvořit část základního kapitálu. Zbytek tohoto 

vybavení bude muset podnik pořídit z finančních zdrojů, které budou také vloženy 

formou základního kapitálu. 

Tabulka 11 Náklady na vybavení lesní školy 

Položka Náklady 

Traktor     200 000,00 Kč  

Tažné stroje (pluh, kultivátor, …)       70 000,00 Kč  

Oplocenka       94 400,00 Kč  

Závlahový systém       32 000,00 Kč  

Stavební buňka        40 000,00 Kč  

Ostatní nástroje       20 000,00 Kč  

PC, tiskárna, mobily       38 000,00 Kč  

Vybavení buňky (židle, stůl, lednice, varná konvice)       10 000,00 Kč  

Pozemek     270 000,00 Kč  

Celkem     774 400,00 Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady na propagaci 

Náklady na propagaci byly již rozebrány v marketingovém mixu. Údržba webových 

stránek bude probíhat od data otevření lesní školky. Reklama v rádiu a inzeráty 

v novinách budou publikovány měsíc před otevřením lesní školky. V tabulce nejsou 

uvedeny sociální sítě, jelikož na tuto formu reklamy nejsou žádné náklady. V dalších 

letech by se měly tyto náklady postupně zvyšovat, tak aby podnik stále oslovoval nové  

i stávající zákazníky. 
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Tabulka 12 Náklady na propagaci 

Položka 2020-2021 2022 2023 

Vytvoření a údržba 

webových stránek 
30 000,00 Kč 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 

Letáčky 4 500,00 Kč - - 

Reklama v rádiu 25 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 

Inzerát v novinách 16 000,00 Kč 38 400,00 Kč 38 400,00 Kč 

Celkem 75 500,00 Kč 146 400,00 Kč 146 400,00 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Mzdové náklady 

U mzdových nákladů bude nejprve vypočtena čistá mzda jednatele a ostatních 

pracovníků. Od těchto výpočtů se poté budou odvíjet mzdové náklady a náklady  

na sociální a zdravotní pojištění. Pracovníci budou odměňování fixní měsíční mzdou, 

která bude stanovena v pracovní smlouvě. Denní pracovní doba zaměstnanců je 8 hodin. 

Tabulka 13 Výpočet čisté mzdy 

Položka Jednatel Ostatní zaměstnanci 

Hrubá mzda       30 000,00 Kč             22 000,00 Kč  

SP zaměstnavatel (25 %)         7 500,00 Kč               5 500,00 Kč  

ZP zaměstnavatel (9 %)         2 700,00 Kč               1 980,00 Kč  

Superhrubá mzda       40 200,00 Kč             29 480,00 Kč  

Zaokrouhlený základ       42 900,00 Kč             28 200,00 Kč  

Daň (15 %)         6 435,00 Kč               4 230,00 Kč  

Sleva na poplatníka         2 070,00 Kč               2 070,00 Kč  

Daň po slevě         4 365,00 Kč               2 160,00 Kč  

SP zaměstnanec (6,5 %)         1 950,00 Kč               1 430,00 Kč  

ZP zaměstnanec (4,5 %)         1 350,00 Kč                  990,00 Kč  

Čistá mzda       22 335,00 Kč             17 420,00 Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Jednatel společnosti bude dostávat čistou mzdu 22 335 Kč. Tato částka byla vypočtena 

z hrubé mzdy 30 000 Kč. Od této částky bylo odečteno sociální a zdravotní pojištění  

a daň, která činí 15 %. Zbylí dva zaměstnanci budou pobírat 17 420 Kč čistého. Částka 

byla vypočtena stejně jako čistá mzda pro jednatele, akorát hrubá mzda činí  

22 000 Kč. 
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Tabulka 14 Mzdové náklady podniku 

Položka 2020-2021 2022 2023 

Hrubá mzda  1 318 000,00 Kč      923 520,00 Kč      960 460,80 Kč  

SP zaměstnavatel (25 %)     329 500,00 Kč      230 880,00 Kč      240 115,20 Kč  

ZP zaměstnavatel (9 %)     118 620,00 Kč        83 116,80 Kč        86 441,47 Kč  

Celkem  1 766 120,00 Kč   1 237 516,80 Kč   1 287 017,47 Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Mzdový náklad neznamená pouze vyplacení mzdy zaměstnanci, ale jsou s ním spojeny  

i náklady na sociální a zdravotní pojištění. Sociální a zdravotní pojištění, které podnik 

odvádí je dohromady 34 % z hrubé mzdy zaměstnance. Jednateli bude vyplácena mzda 

od června 2020, dalším dvěma zaměstnancům poté od srpna téhož roku až se začne 

vybavovat lesní školka. Pokud nenastane krize, plánuje se v roce 2022 a poté i v roce 

2023 zvyšování mezd zaměstnanců o 4 %. 

Provozní náklady 

Provozní náklady Lesní školky Střížov se skládají ze mzdových nákladů, nájemného, 

spotřeby materiálu a energie, propagace, nákladů na internet a ostatních nákladů.  

Do ostatních nákladů patří kancelářské potřeby, hygienické potřeby apod. Celkově jde  

o náklady, které jsou nutné k provozování činnosti. V této podkapitole budou uvedeny 

náklady pouze v reálné variantě. 

Tabulka 15 Provozní náklady 

Položka 2020-2021 2022 2023 

Mzdové náklady  1 766 120,00 Kč   1 237 516,80 Kč   1 287 017,47 Kč  

Nájemné       18 000,00 Kč        12 000,00 Kč        18 000,00 Kč  

Internet         4 750,00 Kč          3 000,00 Kč          3 000,00 Kč  

Spotřeba materiálu  1 976 440,00 Kč   1 482 330,00 Kč   1 871 360,00 Kč  

Spotřeba energie     483 556,00 Kč      362 667,00 Kč      453 333,00 Kč  

Propagace       75 500,00 Kč      146 400,00 Kč      146 400,00 Kč  

Ostatní náklady       10 000,00 Kč          8 000,00 Kč        10 000,00 Kč  

Celkem  4 334 366,00 Kč   3 251 913,80 Kč   3 789 110,47 Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Největší provozní náklady jsou za spotřebu materiálu a mzdové náklady. Do spotřeby 

materiálu spadají náklady na pořízení lesních semen, substrátů, hnojiv, obalových 
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materiálů nebo chemických přípravků. Tato položka byla vypočtena na základě velikosti 

lesní školky a počtu pěstovaných sazenic a také na základě analýzy konkurence. Jako 

zdroj pro analýzu konkurence v této práci sloužily výroční zprávy ostatních lesních školek 

s podobným zaměřením a velikostí. Nájemné bylo vypočteno na základě dohody 

s místním soukromým zemědělcem, který je ochotný pronajímat tuto plochu za 500 Kč/ha 

za jeden měsíc a bude se platit od července 2020. Stejným způsobem jako u spotřeby 

materiálu byla vypočtena i položka spotřeby energie. Za internet s rychlostí 50 Mb/s  

od M-softu se v obci Střížov platí přibližně 250 Kč za měsíc. Internet se bude využívat 

od června roku 2020. Ostatní náklady byly určeny přibližným odhadem. 

4.7.2 Výnosy 

Veškeré výnosy Lesní školky Střížov budou alespoň z počátku podnikání tržby za prodej 

vlastních výrobků. V tomto případě tedy půjde o tržby z prodeje lesních sazenic. Stejně 

jako u provozních nákladů bude v této podkapitole uvedena pouze reálná varianta výnosů. 

Tabulka 16 Odhadované výnosy 

Položka 2020-2021 2022 2023 

Výnosy 2 840 000,00 Kč 3 550 000,00 Kč 4 450 000,00 Kč 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Výnosy byly stanoveny na základě několika klíčových faktorů. K výpočtu je nutné určit 

kolik lesních sazenic je lesní školka schopna za rok vyprodukovat, kolik z toho prodat  

a za jakou průměrnou cenu. Dále se musí analyzovat konkurence, v této práci opět pomocí 

výročních zpráv. Lesní školka Střížov je ročně schopna vyprodukovat při rozloze  

4 ha přibližně 500 000 kusů sazenic. Tento odhad tržeb je tedy stanoven podle ročních 

tržeb konkurence s podobným počtem vyprodukovaných sazenic, podle průměrné ceny 

produktů a podle odhadovaného počtu prodaných produktů. V roce 2021 se počítá s tím, 

že je lesní školka nová, že nebude mít okamžitě takový odbyt, a proto jsou tržby  

za prodané sazenice nižší než v roce 2022. V roce 2023 jsou odhadované tržby větší než 

v roce 2022, jelikož je v roce 2022 plánováno rozšíření lesní školky o 1 ha, lesní školka 

by tedy měla být schopna vyprodukovat 630 000 kusů lesních sazenic. 
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4.7.3 Bankovní úvěr 

Aby byl podnik schopen provozovat svoji činnost z počátku podnikání, bude potřebovat 

finanční zajištění prostřednictvím bankovního úvěru. Je důležité udržovat na účtu 

dostatečnou hotovost, aby nedošlo k platební neschopnosti. Na základě výpočtů nákladů 

v prvních letech bude lesní školka potřebovat bankovní úvěr v hodně 2 500 000 Kč. Tento 

bankovní úvěr je vysoký z důvodu pozdního zahájení prodeje sazenic. To je zapříčiněno 

dlouhým výrobním cyklem produktu. Podnik tedy musí mít finanční zajištění nejméně  

do srpna roku 2021.  

Při porovnávání různých úvěrů byl vybrán úvěr od Equa bank. Úvěr tedy bude v hodnotě 

2 500 000 Kč. Měsíční splátka tohoto úvěru činí 27 008 Kč za měsíc po dobu 10 let při 

úrokové sazbě 5,4 %. Lesní školka bude za úvěr ručit domem jednatele. 

Pro sestavení výkazů zisků a ztrát a výkazu cash flow je nutné vypočítat měsíční částky 

úroků a úmorů. Jelikož podnik začne čerpat úvěr od srpna roku 2020, musí se sestavit 

měsíční výpočty alespoň pod dobu 4 let. 

Tabulka 17 První rok splácení úvěru 

Rok Měsíc Splátka Úrok Úmor Výše úvěru 

1 

1    27 008,00 Kč     11 250,00 Kč     15 758,00 Kč   2 484 242,00 Kč  

2    27 008,00 Kč     11 179,00 Kč     15 829,00 Kč   2 468 413,00 Kč  

3    27 008,00 Kč     11 108,00 Kč     15 900,00 Kč   2 452 513,00 Kč  

4    27 008,00 Kč     11 036,00 Kč     15 972,00 Kč   2 436 541,00 Kč  

5    27 008,00 Kč     10 964,00 Kč     16 044,00 Kč   2 420 497,00 Kč  

6    27 008,00 Kč     10 892,00 Kč     16 116,00 Kč   2 404 381,00 Kč  

7    27 008,00 Kč     10 820,00 Kč     16 188,00 Kč   2 388 193,00 Kč  

8    27 008,00 Kč     10 747,00 Kč     16 261,00 Kč   2 371 932,00 Kč  

9    27 008,00 Kč     10 674,00 Kč     16 334,00 Kč   2 355 598,00 Kč  

10    27 008,00 Kč     10 600,00 Kč     16 408,00 Kč   2 339 190,00 Kč  

11    27 008,00 Kč     10 526,00 Kč     16 482,00 Kč   2 322 708,00 Kč  

12    27 008,00 Kč     10 452,00 Kč     16 556,00 Kč   2 306 152,00 Kč  

Celkem 324 096,00 Kč 130 248,00 Kč 193 848,00 Kč - 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zbytek měsíčních výpočtů úvěru je uveden v přílohách této práce. 
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Tabulka 18 Splácení úvěru 

Rok Splátka Úrok Úmor Výše úvěru 

1     324 096,00 Kč   130 248,00 Kč      193 848,00 Kč   2 306 152,00 Kč  

2     324 096,00 Kč   119 519,00 Kč      204 577,00 Kč   2 101 575,00 Kč  

3     324 096,00 Kč   108 194,00 Kč      215 902,00 Kč   1 885 673,00 Kč  

4     324 096,00 Kč     96 242,00 Kč      227 854,00 Kč   1 657 819,00 Kč  

5     324 096,00 Kč     83 628,00 Kč      240 468,00 Kč   1 417 351,00 Kč  

6     324 096,00 Kč     70 317,00 Kč      253 779,00 Kč   1 163 572,00 Kč  

7     324 096,00 Kč     56 270,00 Kč      267 826,00 Kč      895 746,00 Kč  

8     324 096,00 Kč     41 445,00 Kč      282 651,00 Kč      613 095,00 Kč  

9     324 096,00 Kč     25 796,00 Kč      298 300,00 Kč      314 795,00 Kč  

10     324 096,00 Kč       9 301,00 Kč      314 795,00 Kč  0,00 Kč 

Celkem  3 240 960,00 Kč   740 960,00 Kč   2 500 000,00 Kč  - 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka 19 Úrok a úmor 

 2020-2021 2022 2023 

Úrok     181 385,00 Kč   114 874,00 Kč      103 292,00 Kč  

Úmor     277 751,00 Kč   209 222,00 Kč      220 804,00 Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.7.4 Zahajovací rozvaha 

Rozvaha se skládá z aktiv a pasiv, obě tyto položky rozvahy se musí navzájem rovnat. 

Lesní školka Střížov zahájí svoji činnost 27. 6. 2020. Z toho důvodu je k tomuto datu 

vytvořena zahajovací rozvaha. 

Tabulka 20 Zahajovací rozvaha 

Zahajovací rozvaha k 27. 6. 2020 

Aktiva Pasiva 

Aktiva celkem    800 000,00 Kč  Pasiva celkem  800 000,00 Kč  

 A. Pohledávky za upsaný 

kapitál 
-  A. Vlastní kapitál  800 000,00 Kč  

 B. Stálá aktiva    540 000,00 Kč     A.I. Základní kapitál  800 000,00 Kč  

   B.II. DHM    540 000,00 Kč   B. Cizí zdroje - 

 C. Oběžná aktiva    260 000,00 Kč   C. Ostatní pasiva - 

   C.IV krátkodobý finanční 

majetek 
   260 000,00 Kč  

  
  

 D. Ostatní aktiva -     

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Na straně pasiv se nachází pouze jedna položka a to je základní kapitál v hodnotě  

800 000 Kč. Tento kapitál je vložen jednatelem a to prostřednictvím dlouhodobého 

hmotného majetku a financí. Krátkodobé finanční prostředky poslouží podniku k jeho 

vybudování a vybavení. Z těchto prostředků se zaplatí oplocenka, závlahový systém, 

stavební buňka a její vybavení, ostatní nástroje, počítač, tiskárna a mobilní telefony. Také 

budou sloužit k financování provozních činností. K těmto činnostem dopomůže i úvěr, 

který v této zahajovací rozvaze není obsažen, jelikož bude čerpán až po zahájení činnosti. 

DHM se skládá z pozemku, traktoru a tažných strojů. Podmínka rovnosti je tedy splněna, 

kdy se rovnají aktiva pasivům. 

4.7.5 Výkazy zisků a ztrát 

Hodnoty uváděné ve výkazech zisků a ztrát jsou sledovány za období necelých 4 let. Jak 

už je uvedeno, roky 2020 a 2021 jsou spojeny, jelikož v prvním roce podnik působí  

na trhu jen několik měsíců a nemá žádné tržby. Výkaz zisku a ztráty je vytvořen v reálné, 

pesimistické a optimistické variantě. 
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Reálná varianta 

Reálná varianta zachycuje souhrn předešlých odhadovaných výnosů a plánovaných 

nákladů. V prvním období se počítá s tím, že je podnik na trhu nový, a že nebude mít 

okamžitě takový odbyt, proto jsou tržby o něco menší než v následujících obdobích.  

Tabulka 21 Výkaz zisku a ztráty reálná varianta 

 2020-2021 2022 2023 

VÝNOSY 

  Tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb 
 2 840 000,00 Kč   3 550 000,00 Kč   4 450 000,00 Kč  

Výnosy celkem  2 840 000,00 Kč   3 550 000,00 Kč   4 450 000,00 Kč  

NÁKLADY 

  Náklady na založení podniku         9 990,00 Kč  - - 

  Spotřeba materiálu  1 976 440,00 Kč   1 482 330,00 Kč   1 871 360,00 Kč  

  Spotřeba energie     483 556,00 Kč      362 667,00 Kč      453 333,00 Kč  

  Mzdové náklady  1 766 120,00 Kč   1 237 516,80 Kč   1 287 017,47 Kč  

  Nájemné       18 000,00 Kč        12 000,00 Kč        18 000,00 Kč  

  Úroky z úvěru     181 385,00 Kč      114 874,00 Kč      103 292,00 Kč  

  Náklady na propagaci       75 500,00 Kč      146 400,00 Kč      146 400,00 Kč  

  Ostatní náklady       10 000,00 Kč          8 000,00 Kč        10 000,00 Kč  

  Náklady na vybavení lesní 

školky 
    196 400,00 Kč  - - 

  Služby (internet)         4 750,00 Kč          3 000,00 Kč          3 000,00 Kč  

Náklady celkem  4 722 141,00 Kč   3 366 787,80 Kč   3 892 402,47 Kč  

VH před zdaněním -1 882 141,00 Kč      183 212,20 Kč      557 597,53 Kč  

  Úprava VH před výpočtem 

daně 
-     183 000,00 Kč      557 000,00 Kč  

Daň z příjmu PO -       34 770,00 Kč      105 830,00 Kč  

ZISK/ZTRÁTA -1 882 141,00 Kč      148 442,20 Kč      451 767,53 Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Jelikož se za první období nebude moc prodávat a budou vynaloženy počáteční náklady 

na zahájení podnikání, tak se očekává velká ztráta a to více než 1 800 000 Kč. V dalším 

období už by měl podnik díky zvyšujícím se prodejům vykazovat zisk více než  

100 000 Kč. Se zvyšujícími se prodeji však budou stoupat i provozní náklady. Ty by však 

neměly narůstat v takové míře jako tržby z prodejů. Jelikož se v roce 2022 plánuje 

rozšíření lesní školky, tak by měly tržby v dalších obdobích opět stoupnout a přinést tak 

i vyšší zisky. V dalších letech, které nejsou zahrnuty v tomto souhrnu by se měly zvyšovat 
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i náklady na propagaci, aby se o lesní školce dozvědělo více lidí. V realistické variantě 

by tedy měl podnik dosahovat zisků od roku 2022 a tyto zisky by se měly nadále zvyšovat. 

Pesimistická varianta 

Pesimistická varianta výkazu zisku a ztráty je přepočítána pomocí koeficientu, kdy  

se počítá s tím, že v horším případě budou tržby o 20 % nižší než v reálné variantě. Pokud 

se budou snižovat tržby, budou se také v téhle variantě přibližně o 20 % snižovat náklady 

na spotřebovaný materiál a ostatní náklady. Ve skutečnosti by se se snížením tržeb  

o 20 % nesnižovaly tyto náklady také o 20 %, ale byl by to pokles hodnoty nákladů  

o něco nižší. Přesná hodnota však předem nelze přesně určit. Pokud nastane tato situace, 

tak se ani nebude v letech 2022 a 2023 zvedat zaměstnancům mzda o zmiňované čtyři 

procenta. 

Tabulka 22 Výkaz zisku a ztráty pesimistická varianta 

 2020-2021 2022 2023 

VÝNOSY 

  Tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb 
 2 272 000,00 Kč   2 840 000,00 Kč   3 560 000,00 Kč  

Výnosy celkem  2 272 000,00 Kč   2 840 000,00 Kč   3 560 000,00 Kč  

NÁKLADY 

  Náklady na založení podniku         9 990,00 Kč  - - 

  Spotřeba materiálu  1 581 152,00 Kč   1 185 864,00 Kč   1 497 088,00 Kč  

  Spotřeba energie 483 556,00 Kč      362 667,00 Kč      453 333,00 Kč  

  Mzdové náklady  1 766 120,00 Kč   1 188 016,13 Kč   1 188 016,13 Kč  

  Nájemné       18 000,00 Kč        12 000,00 Kč        18 000,00 Kč  

  Úroky z úvěru     181 385,00 Kč      114 874,00 Kč      103 292,00 Kč  

  Náklady na propagaci       75 500,00 Kč      146 400,00 Kč      146 400,00 Kč  

  Ostatní náklady         8 000,00 Kč          6 400,00 Kč          8 000,00 Kč  

  Náklady na vybavení lesní 

školky 
    196 400,00 Kč  - - 

  Služby (internet)         4 750,00 Kč          3 000,00 Kč          3 000,00 Kč  

Náklady celkem  4 324 853,00 Kč   3 019 221,13 Kč   3 417 129,13 Kč  

VH před zdaněním -2 052 853,00 Kč  - 179 221,13 Kč      142 870,87 Kč  

  Úprava VH před výpočtem 

daně 
- -     142 000,00 Kč  

Daň z příjmu PO - -       26 980,00 Kč  

ZISK/ZTRÁTA -2 052 853,00 Kč  - 179 221,13 Kč      115 890,87 Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Při pesimistické variantě bude ztráta za první období dosahovat více než 2 miliony korun 

a zisků by lesní školka měla dosáhnout až v roce 2023 a to přibližně 115 891 Kč. Tato 

varianta může nastat, pokud podnik špatně odhadne trh, bude pomalejší rozjezd lesní 

školky nebo nebude dostatečná propagace či zájem o produkty. 

Optimistická varianta 

Optimistická varianta počítá s tím, že se za každé období prodají všechny vypěstované 

sazenice. Tyto prodeje by měly zvýšit celkové tržby za období přibližně o 20 %. Jako  

u pesimistické varianty, tak právě i u této varianty se počítá s tím, že náklady na spotřebu 

materiálu a ostatní náklady také vzrostou o 20 %, i když by ve skutečnosti vzrostly o něco 

méně. Optimistická varianta vychází opět z reálné varianty. 

Tabulka 23 Výkaz zisku a ztráty optimistická varianta 

 2020-2021 2022 2023 

VÝNOSY 

  Tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb 
 3 408 000,00 Kč   4 260 000,00 Kč   5 340 000,00 Kč  

Výnosy celkem  3 408 000,00 Kč   4 260 000,00 Kč   5 340 000,00 Kč  

NÁKLADY 

  Náklady na založení podniku         9 990,00 Kč  - - 

  Spotřeba materiálu  2 371 728,00 Kč   1 778 796,00 Kč   2 245 632,00 Kč  

  Spotřeba energie 483 556,00 Kč      362 667,00 Kč      453 333,00 Kč  

  Mzdové náklady  1 766 120,00 Kč   1 237 516,80 Kč   1 287 017,47 Kč  

  Nájemné       18 000,00 Kč        12 000,00 Kč        18 000,00 Kč  

  Úroky z úvěru     181 385,00 Kč      114 874,00 Kč      103 292,00 Kč  

  Náklady na propagaci       75 500,00 Kč      146 400,00 Kč      146 400,00 Kč  

  Ostatní náklady       12 000,00 Kč          9 600,00 Kč        12 000,00 Kč  

  Náklady na vybavení lesní 

školky 
    196 400,00 Kč  - - 

  Služby (internet)         4 750,00 Kč          3 000,00 Kč          3 000,00 Kč  

Náklady celkem  5 119 429,00 Kč   3 664 853,80 Kč  4 268 674,47 Kč  

VH před zdaněním -1 711 429,00 Kč  595 146,20 Kč  1 071 325,53 Kč  

  Úprava VH před výpočtem 

daně 
-     595 000,00 Kč      1 071 000,00 Kč  

Daň z příjmu PO - 113 050,00 Kč      203 490,00 Kč  

ZISK/ZTRÁTA -1 711 429,00 Kč 482 096,20 Kč      867 835,53 Kč  

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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I u optimistické varianty bude ztráta za první období ze zmiňovaných důvodů přes 

1 800 000 Kč. V roce 2022 už by však měl v tomto případě být zisk přes 423 432 Kč. 

V dalším období dokonce 794 458 Kč a to z důvodu rozšíření produkce lesních sazenic  

a zvýšeném povědomí o lesní školce. 

4.7.6 Výkazy cash flow 

Výkaz cash flow vyjadřuje přehled očekávaných příjmů a výdajů a to pro roky  

2020 – 2023 a zachycuje pouze reálná očekávání. Jelikož bude podnik využívat bankovní 

úvěr, tak je pro roky 2020 a 2021 vytvořen měsíční výkaz cash flow. Pro rok 2022  

je vytvořen kvartální výkaz cash flow a pro rok 2023 pololetní. V každém výkazu je také 

uveden celkový roční součet výsledných hodnot. 

Cash flow slouží k tomu, aby měl podnik přehled o peněžních tocích a o peněžních 

prostředcích, které má k dispozici. Na účtu je třeba udržovat dostatečnou hotovost, pro 

případné zajištění neočekávaných událostí a k udržení platební schopnosti. 

Počáteční stav peněžních prostředků na začátku období tvoří vložené finanční prostředky 

od jednatele společnosti a to 260 000 Kč a bankovní úvěr v hodnotě 2 500 000 Kč. Pohyby 

příjmů a výdajů vycházejí z předešlých výkazů zisku a ztráty a z úvěru. 

Výkazy jsou zobrazeny na následujících obrázcích. 
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Obrázek 7 Výkaz cash flow 2020 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

  

Položka VI.20 VII.20 VIII.20 IX.20 X.20 XI.20 XII.20 Celkem 2020

Stav peněních prostředků na 

začátku období
260 000,00 Kč       209 033,68 Kč       167 057,37 Kč       2 342 713,05 Kč    1 830 546,49 Kč   1 668 379,92 Kč   1 506 213,36 Kč   260 000,00 Kč       

PŘÍJMY

  Příjmy z prodeje vlastních 

výrobků a služeb
-  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                       -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

  Bankovní úvěr -  Kč                      -  Kč                      2 500 000,00 Kč      -  Kč                       -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      2 500 000,00 Kč      

  DPH na výstupu -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                       -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

Příjmy celkem -  Kč                     -  Kč                     2 500 000,00 Kč   -  Kč                      -  Kč                     -  Kč                     -  Kč                     2 500 000,00 Kč   

VÝDAJE

  Založení firmy 9 990,00 Kč             -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                       -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      9 990,00 Kč             

  Spotřeba materiálu -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      340 000,00 Kč          4 000,00 Kč             4 000,00 Kč             4 000,00 Kč             352 000,00 Kč         

  Spotřeba energie -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      30 222,25 Kč            30 222,25 Kč           30 222,25 Kč           30 222,25 Kč           120 889,00 Kč         

  Výdaje na zaměstnance 40 200,00 Kč           40 200,00 Kč           99 160,00 Kč           99 160,00 Kč            99 160,00 Kč           99 160,00 Kč           99 160,00 Kč           576 200,00 Kč         

  Nájemné -  Kč                      1 000,00 Kč             1 000,00 Kč             1 000,00 Kč              1 000,00 Kč             1 000,00 Kč             1 000,00 Kč             6 000,00 Kč             

  Úroky z úvěru -  Kč                      -  Kč                      11 250,00 Kč           11 179,00 Kč            11 108,00 Kč           11 036,00 Kč           10 964,00 Kč           55 537,00 Kč           

  Úmor z úvěru -  Kč                      -  Kč                      15 758,00 Kč           15 829,00 Kč            15 900,00 Kč           15 972,00 Kč           16 044,00 Kč           79 503,00 Kč           

  Propagace -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      14 000,00 Kč            -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      14 000,00 Kč           

  Ostatní náklady 526,32 Kč                526,32 Kč                526,32 Kč                526,32 Kč                 526,32 Kč                526,32 Kč                526,32 Kč                3 684,21 Kč             

  Náklady na vybavení lesní 

školky
-  Kč                      -  Kč                      196 400,00 Kč         -  Kč                       -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      196 400,00 Kč         

  Služby (internet) 250,00 Kč                250,00 Kč                250,00 Kč                250,00 Kč                 250,00 Kč                250,00 Kč                250,00 Kč                1 750,00 Kč             

  DPH na vstupu 2 260,93 Kč             373,03 Kč                41 617,03 Kč           81 059,70 Kč            7 559,70 Kč             7 559,70 Kč             7 559,70 Kč             147 989,77 Kč         

  DzP za minulé období -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                       -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                      

  Rozdíl DPH 2 260,93 Kč-             373,03 Kč-                41 617,03 Kč-           81 059,70 Kč-            7 559,70 Kč-             7 559,70 Kč-             7 559,70 Kč-             147 989,77 Kč-         

Výdaje celkem 50 966,32 Kč         41 976,32 Kč         324 344,32 Kč       512 166,57 Kč       162 166,57 Kč       162 166,57 Kč       162 166,57 Kč       1 415 953,21 Kč   

Hotovost na konci období 209 033,68 Kč       167 057,37 Kč       2 342 713,05 Kč   1 830 546,49 Kč    1 668 379,92 Kč   1 506 213,36 Kč   1 344 046,79 Kč   1 344 046,79 Kč   
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Obrázek 8 Výkaz cash flow 2021 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

  

Položka I.21 II.21 III.21 IV.21 V.21 VI.21 VII.21 VIII.21 IX.21 X.21 XI.21 XII.21 Celkem 2021

Stav peněních prostředků na 

začátku období
1 344 046,79 Kč 1 181 880,22 Kč 1 019 713,66 Kč 857 547,09 Kč  695 380,53 Kč  533 213,96 Kč  371 047,39 Kč   208 880,83 Kč 34 014,26 Kč   543 647,70 Kč    873 281,13 Kč 782 914,57 Kč 1 344 046,79 Kč 

PŘÍJMY

  Příjmy z prodeje vlastních 

výrobků a služeb
-  Kč                    -  Kč                    -  Kč                    -  Kč                 -  Kč                 -  Kč                 -  Kč                  -  Kč                 800 000,00 Kč    1 200 000,00 Kč    600 000,00 Kč    240 000,00 Kč   2 840 000,00 Kč    

  DPH na výstupu -  Kč                    -  Kč                    -  Kč                    -  Kč                 -  Kč                 -  Kč                 -  Kč                  -  Kč                 168 000,00 Kč    252 000,00 Kč       126 000,00 Kč    50 400,00 Kč     596 400,00 Kč       

Příjmy celkem -  Kč                   -  Kč                   -  Kč                   -  Kč                 -  Kč                 -  Kč                 -  Kč                 -  Kč                968 000,00 Kč 1 452 000,00 Kč 726 000,00 Kč 290 400,00 Kč 3 436 400,00 Kč 

VÝDAJE

  Spotřeba materiálu 4 000,00 Kč           4 000,00 Kč           4 000,00 Kč           4 000,00 Kč         4 000,00 Kč         4 000,00 Kč         4 000,00 Kč         4 000,00 Kč        120 000,00 Kč    700 000,00 Kč       520 000,00 Kč    252 440,00 Kč   1 624 440,00 Kč    

  Spotřeba energie 30 222,25 Kč         30 222,25 Kč         30 222,25 Kč         30 222,25 Kč       30 222,25 Kč       30 222,25 Kč       30 222,25 Kč       30 222,25 Kč      30 222,25 Kč      30 222,25 Kč         30 222,25 Kč      30 222,25 Kč     362 667,00 Kč       

  Výdaje na zaměstnance 99 160,00 Kč         99 160,00 Kč         99 160,00 Kč         99 160,00 Kč       99 160,00 Kč       99 160,00 Kč       99 160,00 Kč       99 160,00 Kč      99 160,00 Kč      99 160,00 Kč         99 160,00 Kč      99 160,00 Kč     1 189 920,00 Kč    

  Nájemné 1 000,00 Kč           1 000,00 Kč           1 000,00 Kč           1 000,00 Kč         1 000,00 Kč         1 000,00 Kč         1 000,00 Kč         1 000,00 Kč        1 000,00 Kč        1 000,00 Kč           1 000,00 Kč        1 000,00 Kč       12 000,00 Kč         

  Úroky z úvěru 10 892,00 Kč         10 820,00 Kč         10 747,00 Kč         10 674,00 Kč       10 600,00 Kč       10 526,00 Kč       10 452,00 Kč       10 378,00 Kč      10 303,00 Kč      10 228,00 Kč         10 152,00 Kč      10 076,00 Kč     125 848,00 Kč       

  Úmor z úvěru 16 116,00 Kč         16 188,00 Kč         16 261,00 Kč         16 334,00 Kč       16 408,00 Kč       16 482,00 Kč       16 556,00 Kč       16 630,00 Kč      16 705,00 Kč      16 780,00 Kč         16 856,00 Kč      16 932,00 Kč     198 248,00 Kč       

  Propagace -  Kč                    -  Kč                    -  Kč                    -  Kč                 -  Kč                 -  Kč                 -  Kč                  12 700,00 Kč      12 200,00 Kč      12 200,00 Kč         12 200,00 Kč      12 200,00 Kč     61 500,00 Kč         

  Ostatní náklady 526,32 Kč              526,32 Kč              526,32 Kč              526,32 Kč            526,32 Kč            526,32 Kč            526,32 Kč            526,32 Kč           526,32 Kč           526,32 Kč              526,32 Kč           526,32 Kč          6 315,79 Kč           

  Služby (internet) 250,00 Kč              250,00 Kč              250,00 Kč              250,00 Kč            250,00 Kč            250,00 Kč            250,00 Kč            250,00 Kč           250,00 Kč           250,00 Kč              250,00 Kč           250,00 Kč          3 000,00 Kč           

  DPH na vstupu 7 559,70 Kč           7 559,70 Kč           7 559,70 Kč           7 559,70 Kč         7 559,70 Kč         7 559,70 Kč         7 559,70 Kč         10 226,70 Kč      34 481,70 Kč      156 281,70 Kč       118 481,70 Kč    62 294,10 Kč     434 683,79 Kč       

  DzP za minulé období -  Kč                    -  Kč                    -  Kč                    -  Kč                 -  Kč                 -  Kč                 -  Kč                  -  Kč                 -  Kč                -  Kč                    -  Kč                -  Kč                -  Kč                   

  Rozdíl DPH 7 559,70 Kč-           7 559,70 Kč-           7 559,70 Kč-           7 559,70 Kč-         7 559,70 Kč-         7 559,70 Kč-         7 559,70 Kč-         10 226,70 Kč-      133 518,30 Kč    95 718,30 Kč         7 518,30 Kč        11 894,10 Kč-     161 716,21 Kč       

Výdaje celkem 162 166,57 Kč    162 166,57 Kč    162 166,57 Kč     162 166,57 Kč  162 166,57 Kč  162 166,57 Kč  162 166,57 Kč   174 866,57 Kč 458 366,57 Kč 1 122 366,57 Kč 816 366,57 Kč 473 206,57 Kč 4 180 338,79 Kč 

Hotovost na konci období 1 181 880,22 Kč 1 019 713,66 Kč 857 547,09 Kč     695 380,53 Kč  533 213,96 Kč  371 047,39 Kč  208 880,83 Kč   34 014,26 Kč    543 647,70 Kč 873 281,13 Kč    782 914,57 Kč 600 108,00 Kč 600 108,00 Kč    
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Obrázek 9 Výkaz cash flow 2022 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

  

Položka 1. čtvrtletí 2022 2. čtvrtletí 2022 3. čtvrtletí 2022 4. čtvrtletí 2022 Celkem 2022

Stav peněních prostředků na 

začátku období
600 108,00 Kč           193 176,50 Kč            240 549,96 Kč           765 526,07 Kč           600 108,00 Kč           

PŘÍJMY

  Příjmy z prodeje vlastních 

výrobků a služeb
200 000,00 Kč              980 000,00 Kč              1 800 000,00 Kč           570 000,00 Kč              3 550 000,00 Kč           

  DPH na výstupu 42 000,00 Kč                205 800,00 Kč              378 000,00 Kč              119 700,00 Kč              745 500,00 Kč              

Příjmy celkem 242 000,00 Kč           1 185 800,00 Kč        2 178 000,00 Kč        689 700,00 Kč           4 295 500,00 Kč        

VÝDAJE

  Spotřeba materiálu 83 511,55 Kč                409 206,59 Kč              751 603,94 Kč              238 007,92 Kč              1 482 330,00 Kč           

  Spotřeba energie 90 666,75 Kč                90 666,75 Kč                90 666,75 Kč                90 666,75 Kč                362 667,00 Kč              

  Výdaje na zaměstnance 309 379,20 Kč              309 379,20 Kč              309 379,20 Kč              309 379,20 Kč              1 237 516,80 Kč           

  Nájemné 3 000,00 Kč                  3 000,00 Kč                  3 000,00 Kč                  3 000,00 Kč                  12 000,00 Kč                

  Úroky z úvěru 29 771,00 Kč                29 075,00 Kč                28 371,00 Kč                27 657,00 Kč                114 874,00 Kč              

  Úmor z úvěru 51 253,00 Kč                51 949,00 Kč                52 653,00 Kč                53 367,00 Kč                209 222,00 Kč              

  Propagace 36 600,00 Kč                36 600,00 Kč                36 600,00 Kč                36 600,00 Kč                146 400,00 Kč              

  Ostatní náklady 2 000,00 Kč                  2 000,00 Kč                  2 000,00 Kč                  2 000,00 Kč                  8 000,00 Kč                  

  Služby (internet) 750,00 Kč                     750,00 Kč                     750,00 Kč                     750,00 Kč                     3 000,00 Kč                  

  DPH na vstupu 45 470,94 Kč                113 866,90 Kč              185 770,35 Kč              77 915,18 Kč                423 023,37 Kč              

  DzP za minulé období -  Kč                          -  Kč                           -  Kč                          -  Kč                          -  Kč                           

  Rozdíl DPH 3 470,94 Kč-                  91 933,10 Kč                192 229,65 Kč              41 784,82 Kč                322 476,63 Kč              

Výdaje celkem 648 931,50 Kč           1 138 426,54 Kč        1 653 023,89 Kč        881 127,87 Kč           4 321 509,80 Kč        

Hotovost na konci období 193 176,50 Kč           240 549,96 Kč            765 526,07 Kč           574 098,20 Kč           574 098,20 Kč           
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Obrázek 10 Výkaz cash flow 2023 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Jelikož má lesní školka především sezónní prodeje, tak jsou příjmy z prodeje vlastních 

výrobků a služeb a výdaje za spotřebu materiálu v jednotlivých ročních obdobích odlišné. 

Lesní sazenice se prodávají především na jaře a na podzim, proto budou v tomto období 

peněžní prostředky stoupat, naopak v zimním a letním období budu tyto prostředky klesat. 

Podstatné pro tyto výkazy je také to, že bude podnik od srpna roku 2020 čerpat úvěr 

v hodnotě 2 500 000 Kč. Výdaje na zaměstnance jsou v červnu a červenci roku 2020 

nižší, jelikož v tomto období bude v lesní školce pracovat pouze jednatel. 

V reálné variantě výkazu cash flow peněžní prostředky za první dva roky klesnou  

na 600 108 Kč. V druhém období lesní školka zaznamená také ještě lehký pokles 

peněžních prostředků, ale ten už není tak znatelný jako za předchozí období. Tento pokles 

peněžních prostředků je zapříčiněn počátečními náklady na vybudování podniku  

a výrobním cyklem lesních sazenic. Od září 2021 už by však Lesní školka Střížov měla 

Položka 1. pololetí 2023 2. pololetí 2023 Celkem 2023

Stav peněních prostředků na 

začátku období
574 098,20 Kč    269 356,16 Kč    574 098,20 Kč      

PŘÍJMY

  Příjmy z prodeje vlastních 

výrobků a služeb
1 468 500,00 Kč    2 981 500,00 Kč    4 450 000,00 Kč      

  DPH na výstupu 308 385,00 Kč       626 115,00 Kč       934 500,00 Kč         

Příjmy celkem 1 776 885,00 Kč 3 607 615,00 Kč 5 384 500,00 Kč   

VÝDAJE

  Spotřeba materiálu 617 548,80 Kč       1 253 811,20 Kč    1 871 360,00 Kč      

  Spotřeba energie 226 666,50 Kč       226 666,50 Kč       453 333,00 Kč         

  Výdaje na zaměstnance 643 508,74 Kč       643 508,74 Kč       1 287 017,47 Kč      

  Nájemné 9 000,00 Kč           9 000,00 Kč           18 000,00 Kč           

  Úroky z úvěru 53 133,00 Kč         50 159,00 Kč         103 292,00 Kč         

  Úmor z úvěru 108 915,00 Kč       111 889,00 Kč       220 804,00 Kč         

  Propagace 73 200,00 Kč         73 200,00 Kč         146 400,00 Kč         

  Ostatní náklady 5 000,00 Kč           5 000,00 Kč           10 000,00 Kč           

  Služby (internet) 1 500,00 Kč           1 500,00 Kč           3 000,00 Kč             

  DPH na vstupu 195 912,21 Kč       329 527,32 Kč       525 439,53 Kč         

  DzP za minulé období 34 770,00 Kč         -  Kč                   34 770,00 Kč           

  Rozdíl DPH 112 472,79 Kč       296 587,68 Kč       409 060,47 Kč         

Výdaje celkem 2 081 627,04 Kč 3 000 849,44 Kč 5 082 476,47 Kč   

Hotovost na konci období 269 356,16 Kč    876 121,73 Kč    876 121,73 Kč      
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zahájit prodej a peněžní prostředky by měly začít stoupat. V srpnu roku 2021 klesne 

peněžní zásoba na pouhých 34 014,26 Kč. Pokud by nastala situace, kdy by skutečné 

náklady do tohoto období byly vyšší než očekávané, musel by jednatel vložit do podniku 

další finanční prostředky. Až v roce 2023, kdy se počítá s většími prodeji lesních sazenic 

než v předcházejících letech, se začne zvyšovat peněžní zásoba. Na konci roku 2023 by 

měl mít podnik k dispozici přibližně 876 121 Kč.  

4.7.7 Bod zvratu 

Bod zvratu je hodnota, která vyjadřuje takové množství produkce lesních sazenic, při 

kterém Lesní školka Střížov nevykazuje zisk ani ztrátu. Tedy kolik musí podnik prodat 

lesních sazenic, aby začal dosahovat zisku. Pro výpočet bodu zvratu je zapotřebí zjistit 

fixní náklady na období, variabilní náklady na 1 kus výrobku a prodejní cenu jednoho 

kusu.  

Bod zvratu v této práci bude vypočten pro roky 2022 a 2023. Pro roky 2020 a 2021 nemá 

smysl provádět analýzu bodu zvratu, jelikož je nereálné, aby podnik v tomto období 

vykazoval zisk. Údaje pro výpočet bodu zvratu budou brány z reálné varianty výkazu 

zisku a ztráty pro tyto roky, jelikož je tato varianta nejpravděpodobnější. 

Fixní náklady jsou složeny ze spotřeby energií, mzdových nákladů, nájemného, nákladů 

na propagaci, nákladů na internet a úroků z úvěru. Variabilní náklady tvoří spotřeba 

materiálu a ostatní náklady. 

Tabulka 24 Bod zvratu 

 2022 2023 

Fixní náklady 1 948 991,20 Kč 2 101 709,07 Kč 

Variabilní náklady 1 788 396,00 Kč 2 348 924,00 Kč 

Průměrná cena za kus 8,52 Kč 8,48 Kč 

Variabilní náklady na sazenici 3,58 Kč 3,73 Kč 

Bod zvratu (v ks) 394277 442676 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Aby podnik dosahoval v roce 2022 zisku, musí prodat více než 394 277 kusů sazenic. 

Jelikož se v roce 2023 bude rozšiřovat plochu na pěstování a tím pádem se zvýší i některé 

náklady, tak se bude muset k dosažení zisku prodat více než 442 676 kusů sazenic. 
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4.8 Analýza rizik 

Rizika spojená se založením nové lesní školky a s jejím běžným chodem budou v této 

práci analyzovány pomocí Skórovací metody. Skórovací metoda se skládá ze tří hlavních 

kroků. Nejdříve se musí identifikovat rizika, které mohou nastat při začátku nebo  

i v průběhu podnikání. Každému riziku je přidělena hodnota pravděpodobnosti jeho 

výskytu. Tato hodnota bude určena na škále 1 – 10, kdy10 je nejpravděpodobnější výskyt 

rizika, naopak 1 je riziko s nejnižší pravděpodobností výskytu. Následně je na stejné škále 

ohodnocen dopad daného rizika. Tedy hodnota 1 znamená, že riziko podnik téměř 

neohrozí, naopak hodnota 10 je kritická. Výsledná hodnota rizika je spočítána 

vynásobením pravděpodobnosti vzniku rizika s jeho hodnotou dopadu. 

Tabulka 25 Hodnocení rizik 

Značení Riziko Pravděpodobnost Dopad 
Hodnota 

rizika 

R1 Nedodržení termínů objednávek 4 5 20 

R2 Nepříznivé počasí 8 7 56 

R3 Nezájem o produkty 4 9 36 

R4 Vstup nové konkurence 5 4 20 

R5 Dlouhodobý úraz pracovníka 3 8 24 

R6 Zvýšení cen energií 9 5 45 

R7 Špatná úroda 4 10 40 

R8 Vysoké neočekávané náklady 5 6 30 

R9 Zahraniční konkurence 7 5 35 

R10 Nedostatečné množství osiva 3 10 30 

R11 Zvýšení nájmu 3 2 6 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Hodnota rizika je vyjádřena na stanovené škále: 

 běžné riziko (1 - 20), 

 závažné riziko (21 – 50), 

 kritické riziko (50 – 100). 

Běžné riziko může být akceptováno, pokud bude důkladně zmonitorováno. Závažné 

riziko je zapotřebí monitorovat a připravovat opatření proti vzniku. Kritické riziko 

představuje pro lesní školku vysoké ohrožení, proto je nutné na něj okamžitě reagovat. 

Při stanovení hodnoty rizik byla zjištěna převážně závažná rizika, ale jedno riziko  

je kritické. Jde o hrozbu nepříznivého počasí. Nepříznivým počasím jsou myšlena 

neustálá letní horka, teplotní výkyvy nebo nedostatek srážek. Další riziko, které  

je na hraně mezi závažným rizikem a kritickým rizikem, je hrozba zvýšení cen energií. 

Tato hrozba nemá až takový dopad, ale pravděpodobnost výskytu je velmi vysoká. 

Je však důležité věnovat pozornost i ostatním rizikům, jako je špatná úroda, nezájem 

zákazníků o produkty nebo ohrožení ze strany zahraniční konkurence. Špatná úroda 

lesních sazenic může být spojena například právě s nepřízní počasí, ale také může být 

zapříčiněna lidským faktorem. Projeví se například špatnými kořeny nebo malým 

vzrůstem sazenic. Nově zakládanou lesní školku také ohrožují neočekávané náklady. 

Tyto náklady mohou vzniknout náhle a z mnoha příčin. 

Závažnost jednotlivých rizik je zobrazena v následujícím grafu, kdy nejnižší závažnost 

rizika je vyobrazena v levém dolním rohu zelenou barvou, naopak nejvyšší závažnost 

rizika je v pravém horním rohu červenou barvou. Jednotlivá rizika jsou označeny  

R1 až R11 podle tabulky 11 „Hodnocení rizik“. 
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Graf 8 Mapa rizik 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Následujícím krokem analýzy rizik jsou návrhy na snížení pravděpodobnosti vzniku 

rizika nebo na snížení dopadu daného rizika na lesní školku. Pokud je to možné, tak  

je ke každému z jedenácti rizik přiřazen alespoň jeden návrh na snížení tohoto rizika.  

Po stanovených návrzích se určí nová pravděpodobnost vzniku rizika a hodnota jeho 

dopadu. Vynásobením těchto hodnot vznikne nová hodnota rizika, která by měla být 

nižší, přinejmenším stejná jako hodnota rizika před uvedením navrhovaných opatření. 

V následující tabulce jsou uvedeny návrhy na snížení pravděpodobnosti vzniku a dopadu 

rizika, nové hodnoty pravděpodobnosti vzniku rizika, dopadu rizika a nová celková 

hodnota rizika po zavedení navržených opatření. 
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Tabulka 26 Navržená opatření 

Značení Navržená opatření Pravděpodobnost Nový dopad 

Nová 

hodnota 

rizika 

R1 Větší časová rezerva 3 6 18 

R2 Kvalitní závlahový systém, fólie 8 4 32 

R3 

Vyšší propagace, množstevní 

slevy, udržování dobrých vztahů se 

zákazníky 

2 10 20 

R4 

Vytvoření dobrého jména, získání 

loajálních zákazníků, neustálé 

analyzování konkurence 

5 2 10 

R5 Dodržování bezpečnosti práce 2 8 16 

R6 Retence rizika 9 5 45 

R7 
Postřiky, substráty, závlaha, 

oplocení 
2 10 20 

R8 
Finanční rezerva, kvalitní finanční 

plán 
3 7 21 

R9 Neustálá analýza konkurence 7 4 28 

R10 Vyhledání druhého dodavatele 2 10 20 

R11 Zajištění nájemní smlouvou 1 2 2 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Po navrhnutých opatřeních rizika opravdu klesla, kromě rizika R6, což je hrozba 

zdražování energií. Toto riziko má po návrzích nejvyšší hodnotu, bohužel s ním nemůže 

lesní školka nic dělat, proto se musí uchýlit k retenci rizika, což znamená, že musí riziko 

podstoupit. Potencionálně nejvyšší hrozba, špatné počasí, se bude řešit zavedením 

spolehlivého závlahového systému a nákupem fólií, které budou v případě nouze chránit 

sazenice před živelnými pohromami, jako jsou například kroupy nebo vichřice. Tyto 

opatření riziko výrazně sníží. Nezájem zákazníků o nabízené produkty Lesní školky 

Střížov se dá řešit zvýšením propagace, poskytnutými slevami při větším odběru sazenic, 

nebo udržováním dobrých vztahů se zákazníky. 
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Pro přehled je rozdíl mezi původními hodnotami rizika a novými hodnotami rizika,  

po navržených opatřeních, zobrazen na paprskovém grafu. 

 

Graf 9 Paprskový graf rizik 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Na paprskovém grafu rizik jde vidět, jak se celková hodnota rizik po navržených 

opatřeních snížila, kromě hodnoty hrozby zvýšení cen energií, která zůstala stejná. 
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5 Harmonogram a implementace 

Poslední část této práce tvoří harmonogram implementace tohoto podnikatelského plánu. 

Předpokládaný harmonogram činností souvisejících se založením nové lesní školy byl 

vytvořen v počítačovém programu Microsoft Project 2013.  

Na obrázku 11 je zobrazen popis jednotlivých činností, které jsou součástí projektu, data 

zahájení a dokončení těchto činností, jejich doba trvání a jejich předchůdci. Projekt byl 

zahájen 7. 8. 2019 marketingovým průzkumem a datum otevření Lesní školky Střížov  

by podle tohoto harmonogramu měl být 1. 9. 2021. Kritická cesta tohoto plánu je 756 dní. 

 

Obrázek 11 Harmonogram podnikatelského plánu 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Na obrázku 12 je Ganttův diagram harmonogramu implementace tohoto podnikatelského 

plánu, který byl vytvořen také v programu Microsoft Project 2013. Červenou barvou  

je označena kritická cesta plánu, modrou barvou jsou poté ostatní činnosti.  

 

Obrázek 12 Ganttův diagram 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo, na základě kritické analýzy, navrhnout 

podnikatelský plán pro založení malého podniku. Konkrétně tedy založení nové lesní 

školky ve Střížově. Navržený podnikatelský plán by měl ukázat, zda je projekt 

realizovatelný.  

Diplomová práce je rozdělena na pět hlavních částí. V první části je stručně popsána 

současná situace v českém lesnictví, jak už kůrovcová kalamita, sucha, tak i nejvíce 

sázené druhy stromů. Také jsou v této kapitole stanoveny hlavní a dílčí cíle práce  

a metodologie prováděného výzkumu. Část druhá se skládá z teoretického přístupu 

k řešení. Tato část práce vychází z odborné literatury, jejíž pomocí jsou definovány 

základní pojmy této práce, jako co je to podnik, podnikání nebo podnikatel. Dále je zde 

popsán podnikatelský plán a jeho struktura, podnikatelský model a analýzy, které byly 

využity ke zpracování třetí kapitoly. Šlo o SLEPT analýzu, Porterův model 5 sil, 

marketingový průzkum, marketingový mix a SWOT analýzu. 

Třetí část práce je právě analýza současné situace. V této kapitole byl proveden 

marketingový průzkum, SLEPT analýza a Porterův model 5 sil. Klíčové výsledky těchto 

analýz byly poté shrnuty v SWOT analýze. Marketingový průzkum byl proveden 

dotazníkovým šetřením, šlo tedy o kvantitativní metodu sběru dat. Byly zde také 

testovány dvě hypotézy. Ze SWOT analýzy vyplynulo, že mezi nejsilnější stránky patří 

umístění podniku a licence na reprodukci sadebního materiálu. Jelikož bude podnik 

teprve začínat, tak je velkou nevýhodou, že nemá žádné stávající zákazníky a má malé 

zkušenosti s pěstováním sadebního materiálu. Jedním z důvodů založení je nedostatečný 

počet lesních sazenic na trhu, což je považováno jako příležitost právě pro novou lesní 

školku. Na základě průzkumu bylo také zjištěno, že většina respondentů by o novou lesní 

školku ve Střížově měla zájem. Mezi další příležitosti patří kůrovcová kalamita  

a nedostatečná konkurence v okolí. Mezi faktory, co podnik nejvíce ohrožují, patří špatná 

úroda a nestabilní počasí. 

Poté už následuje vlastní návrh podnikatelského plánu. Jak už je zmíněno, jde o plán  

na založení Lesní školky Střížov. První částí každého podnikatelského plánu by měla být 

titulní strana a v této práci tomu není jinak. Na titulní straně jsou uvedeny základní 

informace o budoucím podniku. Základní kapitál činí 800 000 Kč a půjde o společnost 
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s ručením omezeným, kde budou pracovat celkem tři zaměstnanci. Po titulní straně 

následuje exekutivní souhrn, což je jakýsi souhrn podnikatelského plánu. Podobně jako 

titulní strana, tak i popis podniku uvádí základní informace o novém podniku, jeho 

umístění, o tom, že bude plátcem DPH a že bude vést účetnictví. V popisu podniku  

je také uvedena vize a strategické cíle. Na základě třetí kapitoly je uveden v tomto 

podnikatelském plánu krátký přehled o externím prostředí a trhu. 

Dále je popsán podnikatelský plán, který je rozdělen na klíčová partnerství, činnosti  

a zdroje, hodnotové nabídky, vztahy se zákazníky, zákaznické kanály a segmenty, 

strukturu nákladů a zdroje příjmů. Mnoho částí modelu je však popsáno v jiných částech 

této práce. Pomocí metody 4P byl vytvořen marketingový plán. Podnik bude nabízet sedm 

druhů různých sazenic, které budou dostupné v několik velikostech. Podle druhu sazenice 

a její velikosti byla také stanovena její cena. V lesní školce bude z počátku současně 

pěstováno 500 000 kusů lesních sazenic. V dalších letech by se pak měla produkce, díky 

zvětšení plochy, zvýšit na 630 000 kusů. Zákazníci si mohou objednat sazenice osobně, 

telefonicky, e-mailem nebo třeba přes webové stránky, ale vyzvednutí půjde pouze 

osobně. Lesní školka bude propagovat své jméno a produkci pomocí rádia, webových 

stránek, sociálních sítí a letáčků. 

Největší část podnikatelského plánu tvoří finanční plán, který ukázal, zda je plán 

ekonomicky realizovatelný. Dle finančního plánu si podnik bude muset v počátku 

podnikání vzít úvěr v hodnotě 2 500 000 Kč, aby mohl financovat své činnosti, než začne 

dosahovat zisků. Výkaz zisku a ztráty byl vypracován v optimistické, pesimistické  

a reálné variantě. Podle reálné varianty, která je nejpravděpodobnější, by lesní školka 

měla od roku 2022 začít vykazovat zisk, který by se měl postupem času zvyšovat. 

Součástí tohoto podnikatelského plánu je i analýza rizik, která mohou v počátku  

i v průběhu podnikání nastat. Proti těmto rizikům byla také navržena opatření. Poslední  

z hlavních částí práce je harmonogram implementace podnikatelského plánu, který  

by měl být při realizaci plánu dodržován. Harmonogram je však pouze orientační, může 

tedy dojít k časovému posunu některých událostí. Kritická cesta plánu je 756 dnů. 

Po sestavení podnikatelského plánu lze usoudit, že byl hlavní cíl této diplomové práce 

splněn a podnik, pro který byl tento plán sestaven, by se měl při očekávaném vývoji trhu 

uchytit, měl by být schopný čelit konkurenci a dosahovat zisků. 
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Jelikož byla tato diplomová práce zpracována ještě před vypuknutím pandemie 

koronaviru, není v ni o této situaci zmínka. Je však možné, že se kvůli této krizi 

harmonogram implementace tohoto plánu lehce posune. 
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Přílohy 

Příloha 1 Dotazník – Preference potencionálních zákazníků nové lesní školky ve Střížově 

Vlastní zpracování 

Dotazník 

Preference potencionálních zákazníků nové lesní školky ve Střížově 

Vážená respondentko, vážený respondente, 

jmenuji se Vojtěch Zeman a jsem studentem magisterského studia na podnikatelské 

fakultě VUT v Brně. V současné době dělám výzkum, který se týká lesů a lesních školek 

na Vysočině a rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku, jehož vyhodnocení 

bude sloužit jako podklad pro moji diplomovou práci. Veškeré odpovědi jsou anonymní 

a vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut. 

Předem velmi děkuji za Váš čas a odpovědi! 

1. Jste vlastníkem lesní půdy? 

Označte jen jednu elipsu. 

ANO 

NE   Ukončete dotazník 

 

2. Nachází se tato lesní půda v Kraji Vysočina? 

Označte jen jednu elipsu. 

ANO 

NE   Ukončete dotazník 

 

3. Kde se nachází Váš les? 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

Okres Jihlava 

Okres Třebíč 

Okres Žďár nad Sázavou 

Okres Havlíčkův Brod 

Okres Pelhřimov 

 



 

 

4. Jak velký máte les? 

Označte jen jednu elipsu. 

0,1 – 5 ha 

5 – 10 ha 

10 – 15 ha 

15 a více ha 

 

5. V jakém stavu je Váš les? 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

Mám zdravý les 

Mám les napadený broukem nebo zlikvidovaný suchem 

Jiné… 

 

6. Preferujete listnatý nebo jehličnatý sadební materiál? 

Označte jen jednu elipsu. 

Listnatý 

Jehličnatý 

Smíšený 

 

7. Jaké jehličnaté sazenice preferujete? 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

Borovice lesní 

Cedr 

Douglaska tisolistá 

Jedle bělokorá 

Modřín opadavý 

Smrk ztepilý 

Jiné… 

 

8. Jaké listnaté stromy byste chtěli ve svém lese? 

Zaškrtněte všechny platné možnosti. 

Buk lesní 

Dub letní 

Bříza bělokorá 



 

 

Jiné… 

 

9. Jakým způsobem zajišťujete sadební materiál? 

Označte jen jednu elipsu. 

Kupuji       Přeskočte na otázku 10. 

Pěstuji vlastní      Přeskočte na otázku 11. 

Kupuji i pěstuji     Přeskočte na otázku 10. 

 

10. Které kritérium je pro Vás při nákupu sazenic důležitější? 

Označte jen jednu elipsu. 

Cena 

Dopravní dostupnost 

 

11. Měli byste zájem o novou lesní školku ve Střížově u Jihlavy? 

 
Označte jen jednu elipsu. 

ANO 

NE 

 

12. Využili byste dopravu poskytovanou dodavatelem lesních sazenic? 

Označte jen jednu elipsu 

ANO 

NE   Ukončete dotazník 

 



 

 

Na závěr bych Vám chtěl poděkovat za vyplnění dotazníku a za Váš čas. 

 

S pozdravem  

 

Bc. Vojtěch Zeman 

 

E-mail: vojtechzeman@seznam.cz 

  



 

 

Příloha 2 Propočty splácení úvěrů prvních 4 let 

Rok Měsíc Splátka Úrok Úmor Výše úvěru 

2 

1    27 008,00 Kč     10 378,00 Kč     16 630,00 Kč   2 289 522,00 Kč  

2    27 008,00 Kč     10 303,00 Kč     16 705,00 Kč   2 272 817,00 Kč  

3    27 008,00 Kč     10 228,00 Kč     16 780,00 Kč   2 256 037,00 Kč  

4    27 008,00 Kč     10 152,00 Kč     16 856,00 Kč   2 239 181,00 Kč  

5    27 008,00 Kč     10 076,00 Kč     16 932,00 Kč   2 222 249,00 Kč  

6    27 008,00 Kč     10 000,00 Kč     17 008,00 Kč   2 205 241,00 Kč  

7    27 008,00 Kč       9 924,00 Kč     17 084,00 Kč   2 188 157,00 Kč  

8    27 008,00 Kč       9 847,00 Kč     17 161,00 Kč   2 170 996,00 Kč  

9    27 008,00 Kč       9 769,00 Kč     17 239,00 Kč   2 153 757,00 Kč  

10    27 008,00 Kč       9 692,00 Kč     17 316,00 Kč   2 136 441,00 Kč  

11    27 008,00 Kč       9 614,00 Kč     17 394,00 Kč   2 119 047,00 Kč  

12    27 008,00 Kč       9 536,00 Kč     17 472,00 Kč   2 101 575,00 Kč  

Celkem  324 096,00 Kč   119 519,00 Kč   204 577,00 Kč    

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok Měsíc Splátka Úrok Úmor Výše úvěru 

3 

1    27 008,00 Kč       9 457,00 Kč     17 551,00 Kč   2 084 024,00 Kč  

2    27 008,00 Kč       9 378,00 Kč     17 630,00 Kč   2 066 394,00 Kč  

3    27 008,00 Kč       9 299,00 Kč     17 709,00 Kč   2 048 685,00 Kč  

4    27 008,00 Kč       9 219,00 Kč     17 789,00 Kč   2 030 896,00 Kč  

5    27 008,00 Kč       9 139,00 Kč     17 869,00 Kč   2 013 027,00 Kč  

6    27 008,00 Kč       9 059,00 Kč     17 949,00 Kč   1 995 078,00 Kč  

7    27 008,00 Kč       8 978,00 Kč     18 030,00 Kč   1 977 048,00 Kč  

8    27 008,00 Kč       8 897,00 Kč     18 111,00 Kč   1 958 937,00 Kč  

9    27 008,00 Kč       8 815,00 Kč     18 193,00 Kč   1 940 744,00 Kč  

10    27 008,00 Kč       8 733,00 Kč     18 275,00 Kč   1 922 469,00 Kč  

11    27 008,00 Kč       8 651,00 Kč     18 357,00 Kč   1 904 112,00 Kč  

12    27 008,00 Kč       8 569,00 Kč     18 439,00 Kč   1 885 673,00 Kč  

Celkem  324 096,00 Kč   108 194,00 Kč   215 902,00 Kč    

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok Měsíc Splátka Úrok Úmor Výše úvěru 

4 

1    27 008,00 Kč       8 486,00 Kč     18 522,00 Kč   1 867 151,00 Kč  

2    27 008,00 Kč       8 402,00 Kč     18 606,00 Kč   1 848 545,00 Kč  

3    27 008,00 Kč       8 318,00 Kč     18 690,00 Kč   1 829 855,00 Kč  

4    27 008,00 Kč       8 234,00 Kč     18 774,00 Kč   1 811 081,00 Kč  

5    27 008,00 Kč       8 150,00 Kč     18 858,00 Kč   1 792 223,00 Kč  

6    27 008,00 Kč       8 065,00 Kč     18 943,00 Kč   1 773 280,00 Kč  

7    27 008,00 Kč       7 980,00 Kč     19 028,00 Kč   1 754 252,00 Kč  

8    27 008,00 Kč       7 894,00 Kč     19 114,00 Kč   1 735 138,00 Kč  

9    27 008,00 Kč       7 808,00 Kč     19 200,00 Kč   1 715 938,00 Kč  

10    27 008,00 Kč       7 722,00 Kč     19 286,00 Kč   1 696 652,00 Kč  

11    27 008,00 Kč       7 635,00 Kč     19 373,00 Kč   1 677 279,00 Kč  

12    27 008,00 Kč       7 548,00 Kč     19 460,00 Kč   1 657 819,00 Kč  

Celkem  324 096,00 Kč     96 242,00 Kč   227 854,00 Kč    

(Zdroj: vlastní zpracování) 


