






ABSTRAKT 
 
Tato bakalá ská práce se zabývá vytvo ením podnikatelského plánu pro založení spole nosti, 

která bude pro studenty VŠ, absolventy VŠ, mladší manažery a mladší podnikatele nabízet 

seminá e prost ednictvím internetu (takzvané webiná e) zam ené na zlepšení kreativity, 

zlepšení organizace asu a omezení stresu. V první ásti obsahuje teoretické základy pro 

ešení daného tématu. Druhá ást je zam ena na pot ebné analýzy. Poslední ást obsahuje 

konkrétní návrh ešení. 
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ABSTRACT 

This bachelor´s thesis deals with creating of business plan for establishing a company which 

will offer for college students, college graduates, junior managers and young entrepreneurs a 

seminars through internet (so-called webinars) aiming at improving creativity, improving time 

management and limitation of stress. In the first part it contains of theoretical foundations for 

dealing with given topic. The second part is focused on necessary analysis. The last part 

contains specific proposal of solution. 
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ÚVOD 

 

Neustále sílící konkuren ní prost edí nejenom na eském trhu, ale dnes i na stále více 

aktuálních trzích Evropské unie s sebou pochopiteln  nese zvyšování nárok  na ty, jež se 

cht jí na t chto trzích prosadit. Prvním krokem na cest  jak reagovat na takto zvyšující se 

nároky je nepochybn  vzd lání. S rostoucí mírou globalizace m žeme pozorovat, jak se 

výroba pomalu p esouvá od našich hranic sm rem na východ, kde je pracovní síla levn jší, 

tudíž se u nás m ní charakter práce z manuální na kreativní. lov k, který si tento trend 

uv domuje a chce se prosadit, si lehce spo ítá, že pro tento druh práce je v tší míra vzd lání 

nezbytná a investice na vzd lání vynaložená se mu bohat  vrátí. 

Psát podnikatelský zám r zam ený práv  na vzd lávání pro mne znamená logický krok, 

jelikož se vzd lávání sám již n kolik let aktivn  v nuji, mimo jiné i ve spole nosti mého otce 

Managerial Trainings s.r.o.  

Vzorem pro založení vzd lávací spole nosti mi byly p edevším zahrani ní spole nosti a 

blogge i, které, díky své znalosti angli tiny, se zaujetím pravideln  sleduji a jejichž modelem 

vzd lávání se nechávám inspirovat.  

V první ásti této bakalá ské práce jsem se zam il na teoretické poznatky, které jsou spjaty 

s podnikáním a psaním podnikatelského plánu. 

Druhá ást pat í analýzám, a to v prvé ad  marketingové analýze, která byla provedena 

dotazníkovým pr zkumem. Další analýzy se potom zabývají vn jším prost edím spole nosti, 

ve kterém bude p sobit, konkuren ním prost edím, a poznatky z t chto analýz jsou potom 

promítnuty do SWOT analýzy. 

T etí ást této práce se zabývá samotným návrhem a to jak marketingového mixu, který by 

m l, za pomoci r zných nástroj , pomoci prodeji produktu, tak i návrhem finan ního plánu, 

kde jsou, mimo jiné, popsány náklady, které bude pot eba vynaložit na zahájení innosti a 

také o ekávané tržby spole nosti pro první t i roky fungování. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

 

Ruku v ruce s technologickým pokrokem lidstva a globalizací celého sv ta krá í neustále se 

zvyšující nároky, které jsou na jednotlivce kladeny. Všechny tyto nároky vytvá ejí množství 

stresor , které, pokud se s nimi neumíme vypo ádat, mohou vést až ke zdravotním 

problém m. Školy, jsou dnes z velké míry orientované na tzv. tvrdé dovednosti, to znamená 

že je kladen velký d raz na p edm ty jako je matematika, chemie, fyzika atd. Naproti tomu 

nedostate ná pozornost je v nována tzv. m kkým dovednostem, totiž dovednostem, které by 

nám poradily jak se lépe u it, jak komunikovat, jak si organizovat as, nebo jak se vypo ádat 

se stresem. 

Toto je hlavní d vod, pro  jsem se rozhodl zabývat se mimoškolním vzd láváním a p edávat 

svoje poznatky dál. 

Cílem této práce je vytvo ení podnikatelského zám ru spole nosti. Tato spole nost by m la 

poskytovat kurzy pro zlepšení kreativity, omezení stresu, a nabídnout systém, který by 

umož oval zvýšení kontroly nad svým životem. Spole nost by dále m la mít minimální 

množství fixních náklad  a poskytovat potenciál r stu jako nová vzd lávací platforma. 

Zárove  bych cht l, aby mi tato spole nost umož ovala v novat dostatek asu na ostatní 

innosti spojené se vzd láváním, avšak ne p ímo s touto spole ností a aby mi nebránila 

v ú asti v dalších budoucích projektech.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

V této ásti se budu zabývat teoretickými východisky pro psaní podnikatelského plánu, stejn  

jako definicí vybraných pojm  z oblasti podnikání v eské republice. 

 

1.1 Definice podnikání 

Obchodní zákoník definuje podnikání podle zákona .513/1991 Sb.1 takto: Podnikáním se 

rozumí soustavná innost provád ná samostatn  podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 

odpov dnost za ú elem dosažení zisku. 

V tomto zákon  je dále uvedeno, že podnikatelem je:  

a) osoba zapsaná v obchodním rejst íku, 

b) osoba, která podniká na základ  živnostenského oprávn ní, 

c) osoba, která podniká na základ  jiného než živnostenského oprávn ní podle 

zvláštních p edpis , 

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

zvláštního p edpisu. 

Dále se tento zákon ješt  zabývá místem podnikání: 

Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním 

rejst íku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel, který je fyzickou osobou, je 

povinen zapisovat do obchodního rejst íku nebo do jiné zákonem upravené evidence své 

skute né místo podnikání. Podnikatel je povinen mít k zapsaným prostorám právní d vod 

jejich užívání po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány jako jeho místo 

podnikání. Sídlem organiza ní složky podniku (§7) se rozumí adresa jejího umíst ní. 

Podnik 

,,Podnikem se pro ú ely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží v ci, práva a jiné majetkové hodnoty, které 

                                                 
1 Obchodní zákoník. [online]. [cit. 2012-27-12]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx 
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pat í podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto 

ú elu sloužit.‘‘2 

Obchodní firma 

,,Obchodní firma (dále jen "firma") je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního 

rejst íku. Podnikatel je povinen init právní úkony pod svou firmou. 

Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a p íjmení (dále jen "jméno"). Firma fyzické 

osoby m že obsahovat dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se 

zpravidla k této osob  nebo druhu podnikání. 

Firmou obchodní spole nosti nebo družstva a dalších právnických osob, které vznikají 

zápisem do obchodního rejst íku, je název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejst íku. 

Firmou právnické osoby, která se zapisuje do obchodního rejst íku na základ  zvláštního 

právního p edpisu a která vznikla p ed tímto zápisem, je její název. Sou ástí firmy 

právnických osob je i dodatek ozna ující jejich právní formu.‘‘3 

 

1.2 Právní formy podnikání 

V eské republice lze podnikat bu to jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba. 

  

1.2.1 Podnikání fyzických osob 

Podnikání fyzických osob v eské republice upravuje v živnostenský zákon. Aby mohla 

fyzická osoba za ít podnikat, tak pot ebuje získat živnostenské oprávn ní. Aby mohlo být toto 

živnostenské oprávn ní vydáno, musí osoba spl ovat minimáln  tyto všeobecné požadavky: 

a) dosažení v ku 18 let, 

b) zp sobilost k právním úkon m, 

c) bezúhonnost. 4 

 

                                                 
2 Obchodní zákoník. [online]. [cit. 2012-27-12]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx 
3 tamtéž. 
4 Živnostenský zákon. [online]. [cit. 2012-27-12]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx 
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Živnosti se dále d lí na: 

 ohlašovací 

 koncesované5 

Živnosti ohlašovací 

Jsou to takové živnosti, které sm jí být provozovány p i spln ní stanovených podmínek na 

základ  ohlášení.6 Tyto živnosti se dále rozlišují na: 

Živnosti emeslné, které vyžadují prokázání se dokumentem o n jakém druhu odborné 

zp sobilosti (nap . výu ní list, maturitní zkouška, vysokoškolské vzd lání, jiná odborná 

kvalifikace apod.) 

Živnosti vázané, které vyžadují odbornou zp sobilost definovanou zákonem (nap . praxe 

v oboru, rekvalifika ní kurz apod.) 

Živnosti volné, které nevyžadují prokázání se jakoukoliv odbornou zp sobilostí.7 

Živnosti koncesované 

Jsou to živnosti, které mohou vzniknout na základ  správního rozhodnutí. Pro získání tohoto 

živnostenského osv d ení je pot eba splnit podmínky odborné zp sobilosti uvedené v zákon  

a zárove  je nutné kladné vyjád ení orgánu státní správy. Jsou to živnosti velice specifické 

(nap . poh ební služby, prodej zbraní, výroba lihovin apod.)8 

 

1.2.2 Podnikání právnických osob 

Podnikání právnických osob je upraveno v obchodním zákoníku a je rozd leno na obchodní 

spole nosti a družstva.9  

 

 

                                                 
5 Živnostenský zákon. [online]. [cit. 2012-27-12]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast1.aspx 
6 tamtéž. 
7 Živnostenský zákon. [online]. [cit. 2012-27-12]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/cast2.aspx 
8 tamtéž. 
9 Obchodní zákoník. [online]. [cit. 2012-27-12]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d1.aspx 
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Družstvo 

Družstvo je spole enstvím neuzav eného po tu osob založeným za ú elem podnikání nebo 

zajiš ování hospodá ských, sociálních nebo jiných pot eb svých len . Družstvo musí mít 

minimální po et len  (p t fyzických, nebo dv  právnické osoby). Základní kapitál družstva 

je tvo en souhrnem vklad  jednotlivých len  a musí init min. 50 000K .10 

 

Obchodní spole nosti 

Podle po tu zakládajících osob, nutnosti po áte ního vkladu a mírou ru ení rozd lujeme dva 

základní druhy spole ností: 

Osobní spole nosti (ve ejná obchodní spole nost, komanditní spole nost), které jsou 

zakládány alespo  dv ma osobami. V tomto typu spole ností ru í spole níci neomezen  za 

závazky spole nosti. Po áte ní vklad je nutností pouze pro komplementá e u k.s. a to ve výši 

5 000 K . 

Kapitálové spole nosti (spole nost s ru ením omezeným, akciová spole nost), které mají 

povinnost složení základního kapitálu jako ur itého vkladu, jehož výši ur uje zákon.  

 

Spole nost s ru ením omezeným 

Je to kapitálová spole nost, jejíž základní kapitál je tvo en vklady spole ník , kte í spole n  

ru í za závazky spole nosti až do výše nesplacených vklad . M že být založena jedinou 

osobou a m že mít až 50 spole ník . Minimální základní kapitál je zákonem stanoven na 

200 000 K , p i emž minimální vklad spole níka je 20 000 K . Tento vklad m že být i 

nepen žitý. Firma spole nosti také musí obsahovat ozna ení "spole nost s ru ením 

omezeným", sta í však i jenom zkratka "spol. s r.o." nebo "s.r.o.".11 

 

 

                                                 
10 Obchodní zákoník. [online]. [cit. 2012-27-12]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h2.aspx 
11 Obchodní zákoník. [online]. [cit. 2012-27-12]. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d4.aspx 
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Orgány spole nosti 

Valná hromada – je nejvyšším orgánem spole nosti. Koná se nejmén  jedenkrát ro n  a 

schvaluje nap íklad rozd lení zisku, ú etní záv rku, stanovy spole nosti atd. Co se tý e 

schválení ú etní záv rky nebo rozd lení zisku, pak v p ípad , že spole nost má pouze jednoho 

spole níka, sta í „Rozhodnutí jediného spole níka“ a není t eba svolávat valnou hromadu.12 

Statutární orgán – je tvo en jedním, nebo více jednateli. V p ípad  více jednatel  je každý 

z nich oprávn n jednat samostatn , pokud spole enská smlouva nestanoví jinak.  

Dozor í rada – tento orgán není povinn  vytvá ený. Dohlíží na innosti jednatel . Je volena 

valnou hromadou a jedna osoba nem že být zárove  jednatelem a lenem dozor í rady. 

 

Založení spole nosti 

Pro založení spole nosti s ru ením omezeným je pot eba vykonat následující kroky: 

Spole nost se zakládá podpisem spole enské smlouvy, nebo zakladatelské listiny (pokud 

spole nost zakládá pouze jedna osoba)  

Spole enská smlouva musí mít následující náležitosti: 

a) firmu a sídlo spole nosti, 

b) ur ení spole ník  uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a 

bydlišt  fyzické osoby, 

c) p edm t podnikání ( innosti), 

d) výši základního kapitálu a výši vkladu každého spole níka v etn  zp sobu a lh ty 

splácení vkladu, 

e) jména a bydlišt  prvních jednatel  spole nosti a zp sob, jakým jednají jménem 

spole nosti, 

f) jména a bydlišt  len  první dozor í rady, pokud se z izuje, 

g) ur ení správce vkladu, 

h) jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.13 

                                                 
12Obchodní spole nosti. [online]. [cit. 2012-27-12]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/obchodni-
spolecnosti-zmeny-opu-4622.html 
13 Obchodní zákoník. [online]. [cit. 2012-28-12]. Dostupné z:  
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d4.aspx 
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Další podmínkou pro založení spole nosti je složení základního jm ní spole nosti (p ípadn  

jeho ásti). Zp sob složení vklad  stanoví spole enská smlouva. Obvykle se volí složení 

vklad  na bankovní ú et. Nejjednodušším zp sobem je založení nového bankovního ú tu na 

jméno správce vklad  a složení vklad  na tento ú et. Banka na vyžádání vydá potvrzení o 

složení vklad  a o jeho výši. K vydání tohoto potvrzení vyžaduje banka p edložení 

spole enské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Potvrzení poté slouží jako jeden ze 

zakladatelských dokument  a dokládá se p i podání návrhu na zápis do obchodního 

rejst íku.14 

Dalším úkonem nutným pro založení spole nosti je získání živnostenských oprávn ní na 

všechny innosti, které bude spole nost vykonávat. 

Následujícím úkonem je podání návrhu na zapsání spole nosti do obchodního rejst íku, který 

se podává u p íslušného rejst íkového soudu. Tento návrh musí být podepsán všemi jednateli 

a musí být ú edn  ov en. K návrhu se p ikládají jako p ílohy: 

Za spole nost: 

1. spole enská smlouva nebo zakladatelská listina, 

2. oprávn ní k podnikatelské innosti, 

3. výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 m síc  osv d ující vlastnické právo k 

prostorám, do nichž spole nost umístila své sídlo, 

4. doklad o spln ní vkladové povinnosti. 

Za každého jednatele: 

1. výpis z Rejst íku trest  ne starší 3 m síc , 

2. estné prohlášení jednatele, že 

a) je pln  zp sobilý k právním úkon m, 

b) spl uje podmínky provozování živnosti, 

c) spl uje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku. 

                                                 
14 Obchodní zákoník. [online]. [cit. 2012-29-12]. Dostupné z: 
 http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/zalozeni.aspx 
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V p ípad , že rejst íkový soud zjistí formální chyby návrhu na zápis spole nosti, požaduje 

opravu nebo dopln ní tohoto návrhu. V tomto p ípad  ale návrh neztrácí svoje p vodní po adí 

ve front  na zápis spole nosti.15 

Spole nost vzniká zápisem do obchodního rejst íku a od tohoto dne má také povinnost vést 

ú etnictví.  

První povinnosti nov  vzniklé spole nosti je její registrace k p íslušnému finan nímu ú adu. 

 

Výhody s.r.o. 

 lepší podmínky pro rozvoj spole nosti oproti OSV  

 ru ení za závazky pouze do výše nesplacených vklad  

 spole nost nezanikne p i odchodu spole níka 

 spole nost lze lehce majetkov  expandovat navýšením vklad  stávajících spole ník , 

p ípadn  p istoupením nových spole ník  

 z podíl  na zisku vyplácených spole ník m net eba platit p ísp vek na sociální 

pojišt ní 

 

Nevýhody s.r.o. 

 podnikatelské riziko 

 pot eba základního kapitálu 

 náro n jší na administrativu 

 zisk spole nosti se musí zdanit daní z p íjmu právnických osob a dále podíly 

vyplácené spole ník m jsou ješt  zdan ny srážkovou daní 

 

1.3 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán nebo také podnikatelský zám r, p ípadn  business plán je dokument brzy-

vzniklé i existující spole nosti. V podnikatelském plánu je popsaná samotná spole nost, od 

jejích údaj , p es smysl existence po cíle, které spole nost chce dosáhnout v ur itém asovém 

                                                 
15 Obchodní zákoník. [online]. [cit. 2012-29-12]. Dostupné z: 
 http://business.center.cz/business/pravo/formypodn/sro/zalozeni.aspx 
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horizontu a plán a strategie, jak t chto cíl  dosáhnout. Dále je t eba dbát na to, že podnik bude 

umíst n na trhu, který je t eba dob e znát, proto jeho sou ástí jsou i analýzy vnit ního a 

vn jšího prost edí.  

Tento dokument m žeme psát p ed zahájením podnikání (v tomto p ípad  ho nazýváme 

zakladatelský podnikatelský plán) nebo pak dále v pr b hu podnikání, když t eba chystáme 

náro n jší zm nu. Od toho se odvíjí, za jakým ú elem je podnikatelský plán psaný. 

Rozlišujeme interní a externí ú el. V p ípad  psaní plánu pro externí ú el, tak nej ast ji 

dokument slouží pro investory, tudíž nám plán pomáhá získat prost edky na zahájení naší 

podnikatelské innosti nebo prost edky pro rozší ení i zm ny. Interní ú el slouží vedení 

podniku jako nástroj plánování. Vedení ho používá jako podklad pro další plánování a s tím 

spojená i rozhodnutí, ale zárove  ho m že použít i jako nástroj kontroly, zda opravdu 

spole nost plní definované cíle a zda se drží strategie a plán .  

 

1.3.1 K emu slouží podnikatelský plán 

Napsání podnikatelského plánu je žádoucí pro každou spole nost a je to vyžadováno všemi 

stakeholdery a to jak interními, tak i externími. M žeme podle n j i rozpoznat serióznost 

podnikatelského zám ru. Interní uživatelé, což jsou p evážn  majitelé a manaže i, si mohou 

lépe uv domit r zné hrozby a jak je eliminovat, pak jsou tu i výše popsané d vody (snadn jší 

rozhodování a kontrola). Dobrý podnikatelský plán m že i „p ilákat“ investory, pro n ž je 

tento dokument nutností, protože na základ  n j se rozhodují, zda do projektu uvolní své 

finan ní prost edky i ne. Zájmové skupiny jsou v podstat  t i: 

 Majitelé - plán píši pro sebe a pomáhá jim se strategickým plánováním. Je pak menší 

pravd podobnost, že se odchýlí od svých cíl .  

 Manaže i - asto bývají zapojeni do samotného psaní podnikatelských plán , ale 

p evážn  jsou uživateli a p íjemci výhod podnikatelských plán  - používají je jako 

plánovací nástroj.  

 Investo i - investory nejvíce zajímá, zda investované peníze dostanou zp t, což by 

m li vy íst z podnikatelského plánu. Banky hledají jistotu pravidelného a 

bezproblémového splácení jistiny i úroky. Investo i si po ítají procenta ze zisku nebo 

pak p ípadný zisk z prodeje spole nosti.16 

                                                 
16 KORÁB, Vojt ch, PETERKA, Ji í, REŽ ÁKOVÁ, Mária. Podnikatelský plán. 2007, s. 22. 
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1.3.2 Zásady p i psaní podnikatelského plánu 

Pokud píšeme podnikatelský plán pro externí uživatele, tak bychom se m li  držet ur itých 

zásad, protože je nutné, abychom zaujali.  

 Musí být n ím ojedin lý. Bu  popisovat n co, co na trhu ješt  není, ale existuje pro 

to místo, nebo uvést i podobný výrobek i službu, co už na trhu existuje, ale my 

v plánu musíme popsat to, v em je práv  naše spole nost jedine ná.  

 Má popisovat hrozby, které nás b hem podnikání mohou potkat a zárove  objasnit, jak 

tyto hrozby minimalizovat, p ípadn  zcela odstranit. Tato kapitola p idává na 

serióznosti pro externisty, protože tak dáváme najevo, že si za projektem stojíme i p es 

tyto rizika a známe dokonale prost edí, kterému se dokážeme rychle p izp sobit.  

 Údaje v plánu musí být pravdivé a v rohodné. 

 Plán musí být srozumitelný a p ijateln  stru ný. 

 Všechny údaje musí být náležit  podloženy a vzájemn  by si nem ly odporovat. 

 Doporu uje se pro p ehlednost používat grafy, obrázky a tabulky (pokud to 

charakteristika plánu dovolí) 

 

1.3.3 Struktura podnikatelského plánu 

Níže je popsána struktura podnikatelského plánu dle Korába17  

Titulní strana 

Na titulní stránce je obvykle uveden: 

 název spole nosti a sídlo,  

 jména jednatele/  a spole ník  v etn  kontaktních údaj  na n  

 popis spole nosti a forma podnikání 

 zp sob financování a stru ná struktura 

Exekutivní souhrn 

Jedná se o jednu z nejzásadn jších ástí, pokud je plán ur en pro externí ú ely. Exekutivním 

souhrnem musíme zaujmout a p ímo tzv. „investora navnadit“ na další tení. Exekutivní 

souhrn je jinými slovy extrakt neboli souhrn toho nejd ležit jšího z celého podnikatelského 

plánu, a to: hlavní myšlenka, silné stránky, o ekávání, stru ný finan ní plán.  

                                                 
17 KORÁB, Vojt ch, PETERKA, Ji í, REŽ ÁKOVÁ, Mária. Podnikatelský plán. 2007, s. 36-38. 
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Tato kapitola se obvykle píše až nakonec a má být opravdu stru ná.  

Analýza odv tví  

Kapitola, kde analyzujeme jak trh, tak i naši spole nost je v tšinou velmi rozsáhlá a podrobná. 

Do analýzy odv tví adíme analýzu trhu, odv tví, hlavních konkurent  a zákazník .  

Popis podniku 

Zde najdeme údaje o podniku a tím potencionálnímu investorovi projekt lépe p iblížíme. 

Investor by m l získat p edstavu o velikosti podniku i jeho záb ru. Tato kapitola by m la 

vycházet pouze z doložitelných fakt  popisujících založení spole nosti, úsp chy, cíle, plány, 

strategie… Dále by m la popisovat klí ové prvky projektu a t mi jsou: 

 produkt / služba 

 sídlo, provozovna, velikost podniku 

 personál podniku / organiza ní struktura 

 majetek podniku 

 informace o podnikateli / vedení spole nosti (znalosti, praxe, p ípadn  reference) 

Výrobní plán / Obchodní plán 

Kapitola Výrobní plán by se m la vyskytovat v podnikatelských plánech pro výrobní 

podniky. Avšak pokud podnik nic nevyrábí, ale nabízí služby, je vhodn jší používat název 

Obchodní plán.  

Zde by m ly být uvedeny informace o nákupu materiálu/zboží a služeb, o dodávkách i 

subdodávkách (v etn  informací o dodavatelích), ale také celý výrobní proces i proces 

poskytování služby.  

Marketingový plán 

Marketingový plán nám má objasnit jaké výrobky, za jakou cenu, jakým zp sobem a s jakou 

propagací se dostanou na trh. Sou ástí marketingového plánu mohou být také odhady objemu 

produkce nebo služeb a z toho následn  m žeme odhadovat rentabilitu podniku.  
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Organiza ní plán 

Tato kapitola je v nována lidem, kte í tvo í danou spole nost. Sou ástí bývá organiza ní 

struktura, popis vedení a nejd ležit jších zam stnanc , kde bývá uvedena i jejich nápl  práce, 

mzda, pracovní zkušenost atd.  

Hodnocení rizik 

Kapitola o rizikách m že investorovi hodn  napov d t, do jaké míry je podnikatel „nohama 

na zemi“. Jednak jestli podnikatel rizika zvládne identifikovat a reáln  odhadnout a dále jestli 

si dokáže s riziky poradit - bu  eliminovat nebo je odstranit. Protože i strategie na 

minimalizaci rizik je sou ástí této kapitoly.  M že se jednat o rizika od konkurent , 

zam stnanc , rizika vyplývající z našich slabých stránek nebo t eba živelných pohrom, 

legislativních zm n a politických na ízení… 

Finan ní plán  

Finan ní plán vícemén  kopíruje p edchozí kapitoly a íseln  je vyjad uje. Zde se dozvídáme, 

zda je daný podnikatelský plán reálný i nikoliv.  

 Vy ísluje náklady, výdaje a hospodá ský výsledek obvykle na následující t i roky.  

 Odhaduje vývoj cash-flow (hotovostních tok ) obvykle na následující t i roky.  

 Shrnuje v rozvaze aktiva spole nosti, závazky a pohledávky, rozložení kapitálu… 

P ílohy 

Do p íloh jsou obvykle vkládány podrobné informativní materiály, technické dokumentace, 

ceníky, kopie d ležitých smluv, detailní podklady pro finan ní plán atd. 

P ílohy jsou velmi individuální a pro n které plány nejsou nutností, ale jedná se spíše o 

výjimky.  

 

1.4 Analýza 

Tato kapitola popisuje jednotlivé analýzy, které monitorují jak situaci v samotné spole nosti, 

tak i vn  - na trhu, ve krém se spole nost bude vyskytovat.  
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1.4.1 SLEPT analýza 

SLEPT analýza nebo také n kdy nazvaná PEST analýza nám poskytuje komplexní p ehled o 

prost edí státu a jeho zm n, které ovliv ují naše podnikání. Analýza mapuje jak sou asnou 

situaci, tak budoucí vývoj nebo jen p edpoklad vývoje. Zakládá se na zkoumání sociálních, 

legislativních, ekonomických a ekologických, politických a technologických faktor . SLEPT 

jsou za áte ní písmena t chto faktor ; PEST analýza je identická, jen po et a po adí faktor  

se m ní.  

Následn  si jednotlivé faktory rozebereme blíže: 

Sociální faktor 

 demografie (v k populace, struktura, velikost…) 

 trh práce (míra nezam stnanosti, struktura trhu práce, dostupnost pracovní síly, 

odbory…) 

 sociáln -kulturní aspekty (p . životní úrove )  

Legislativní faktor 

 zákony, vyhlášky… (a jejich srozumitelnost) 

 autorská práva 

 soudní systém a vymahatelnost práva 

Ekonomický faktor 

 makroekonomické ukazatele (HDP, inflace, úrokové míry) 

 dan  a cla 

 získání a p ístup k finan ním zdroj m  

 rozvoj jednotlivých odv tví pr myslu 

Polický faktor 

 stabilita vlády  

 politicko-ekonomické faktory (p . postoj k privátnímu sektoru) 

 lobby  

Technologický faktor 

 Vývoj a výzkum státu (výše výdaj ) 
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 technologická úrove  a pokrok (aplikace, d sledky, dostupnost)18 

 

1.4.2 Porterova analýza konkuren ních sil 

Porterova analýza konkuren ních sil spo ívá v identifikaci p ti základních initel , kterými 

jsou:  

 Ohrožení ze strany nov  vstupujících firem 

 Intenzita soupe ení mezi stávajícími konkurenty 

 Tlak ze strany náhradních výrobk  - substitut  

 Vyjednávací vliv odb ratel  

 Vyjednávací vliv dodavatel  

Cílem této analýzy je nalézt v odv tví takové postavení, ve kterém spole nost bude odolávat 

konkurenci, p ípadn  p sobení konkurence obrátit ve sv j prosp ch.  

Ohrožení ze strany nov  vznikajících firem 

Tato hrozba závisí na existujících p ekážkách vstupu a sou asn  na reakci stávajících 

ú astník , kterou m že spole nost, která vstupuje na trh, o ekávat. Pokud jsou tyto p ekážky 

vysoké, p ípadn  pokud je reakce stávajících ú astník  ostrá, je tím pádem malá hrozba nov  

vstupujících firem. 19 

Intenzita soupe ení mezi stávajícími konkurenty 

K soupe ení mezi konkurenty dochází z d vodu, že jeden nebo více konkurent  by rádi 

vylepšili svoji pozici nebo poci ují konkuren ní tlak. Ve v tšin  odv tví mají kroky jedné 

spole nosti vliv na její konkurenty. M žeme tedy íct, že firmy jsou na sob  vzájemn  závislé. 

Vyhrocení takových akcí pak m že vést až k tomu, že všechny firmy v odv tví mohou trp t. 20 

Tlak ze strany náhradních výrobk  – substitut  

Substituty ur ují cenové stropy, jež mohou firmy ú tovat, aby ješt  dosáhly zisku, a tím 

limitují potenciální výnosy v odv tví. Identifikováním substitut  rozumíme nalezení takových 

produkt , které mohou plnit stejnou funkci jako produkt daného odv tví. Nejv tší pozornost 

bychom m li v novat zejména t m substitut m, které jsou vyráb ny odv tvími, které dosahují 

                                                 
18 JOHNSON, Gerry; SCHOLES, Kevan. Cesty k úsp šnému podniku, 2000, s. 90. 
19 PORTER, Michael E. Konkuren ní strategie. 1994, s.7. 
20 Tamtéž s.17. 
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velkého zisku a t m, kterým jejich zlepšující se cenová pozice umož uje p iblížit se 

potenciální produkci odv tví. 21 

Vyjednávací vliv odb ratel  

Vliv skupiny odb ratel  je závislý na n kolika faktorech, zejména pak na její tržní situaci a na 

relativní d ležitosti jejich nákup  v porovnání s celkovým objemem prodeje v odv tví. 

Skupina odb ratel  je silná, jestliže p ipadá velká ást prodeje na konkrétního odb ratele, 

produkty, které nakupuje, p edstavují významnou ást odb ratelových náklad , nakupované 

produkty jsou standardní nebo nedefinované, nebo jestliže mu nehrozí velké p echodové 

náklady. Pokud je také odb ratel pln  informován o poptávce a skute ných tržních cenách, 

obvykle to posílí jeho pozici. 22 

Vyjednávací vliv dodavatel  

D ležitým vstupem pro odb ratelovo podnikání je dodavatel v produkt. Dodavatel m že 

uplatnit svoji p evahu, jestliže pohrozí nap . zvýšením cen, nebo snížením kvality svých 

statk  a služeb. Stejn  tak jeho pozice m že být oslabena, pokud se dodavatel pohybuje v 

siln  konkuren ním prost edí. Podmínky, které ur ují vliv t chto dodavatel  jsou asto mimo 

kontrolu firem a navíc asto podléhají zm nám. 23  

 

1.4.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je nejpoužívan jší z uvedených analýz. M la by totiž reflektovat jak vnit ní, 

tak vn jší faktory a také použité analýzy shrnout. Proto SWOT analýza také bývá mezi 

analýzami poslední.  

Ozna ení SWOT je vlastn  zkratka ty  hlavních faktor  analýzy.  

 Strengths  (silné stránky),   

 Weaknesses  (slabé stránky),  

 Opportunities (p íležitosti),  

 Threats (hrozby). 

                                                 
21 PORTER, Michael E. Konkuren ní strategie. 1994, s.23. 
22 PORTER, Michael E. Konkuren ní strategie. 1994, s.25. 
23 Tamtéž s.27. 
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První dv  písmena S + W charakterizující silné a slabé stránky, popisují vnit ní faktory 

spole nosti. Jde o faktory, které spole nost m že ovlivnit, zatímco O + T, nebo-li p íležitosti 

a hrozby, jsou faktory, které spole nost ovlivnit nem že, m že je pouze identifikovat a 

p ipravit se na n  nebo jich využít.  

  



28 
 

2 ANALÝZA SOU ASTNÉHO STAVU 

 

V této ásti se budu zabývat r znými analýzami, které by mi m ly alespo  áste n  vytvo it 

podklady pro zpracování návrhové ásti. 

 

2.1 SLEPT analýza 

 

2.1.1 Sociální faktory 

K 1.1.2012 byl celkový po et obyvatel R 10 721 315, z toho 5 010 731 muž  a 5 242 294 

žen. Po et osob starších 15ti let byl 8 820 643. Potenciálních zákazník  by na základ  t chto 

údaj  mohlo být zhruba až 8 milion . 

 

V eské republice hraje významnou roli malé a st ední podnikání a to jak z pohledu 

zam stnanosti (více jak 60% podíl), tak z pohledu tvorby HDP a vynakládání investic (více 

než polovi ní podíl vynaložených investic v rámci R).24 

O podpo e podnikání sv d í také tvorba podnikatelských inkubátor , které podporují 

za ínající podnikatele v nastartování jejich podnikání.  

Dalším sv dectvím o d ležitosti sektoru malého a st edního podnikání je fakt, že Evropská 

unie považuje tento sektor za páte  evropské ekonomiky a hybnou sílu inovací. eská 

republika je již zemí, ve které má tento sektor podstatný dopad na celkový ekonomický a tím i 

sociální vývoj zem .25 

Z tohoto se dá usuzovat, že malé a st ední podnikání má v R, a nejen v ní, budoucnost a 

m žeme o ekávat rozvoj tohoto segmentu. 

 

Nezam stnanost se v sou asné dob  (listopad 2012) pohybuje okolo 8,7%. I p es tuto 

nezam stnanost nemají spole nosti snadný úkol p i hledání dostate n  kvalifikovaných 
                                                 
24 Podnikání v R. [online]. [cit. 2012-29-12]. Dostupné z: http://www.ceskepodnikani.cz/about/ 
25 Malé a st ední podnikání. [online]. [cit. 2012-29-12]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/dotace-a-
financovani/male-a-stredni-podnikani.html 
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pracovník . Zejména se objevují problémy, kdy uchaze i o práci nemají pot ebné dovednosti, 

aby mohli zastávat zejména manažerské pozice, které pot ebují spole nosti obsadit. Tyto 

spole nosti (zejména zahrani ní velcí zam stnavatelé) jsou pak nuceny dovést si pracovní sílu 

ze zahrani í a tím omezit možnosti práce pro eské uchaze e. 

Co se tý e pr m rné m sí ní mzdy, tak jak m žeme vid t na grafu jedna, zatímco pr m rná 

hrubá nominální mzda s mírnými výkyvy roste, tak reálná mzda klesá. Nutné je také zmínit 

fakt, že na tuto mzdu v R nedosáhnou zhruba 2/3 pracujících. 

 

Graf 1: Pr m rná m sí ní mzda v R Q2/10-Q2/12 (Zdroj: 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz090312.doc) 

 

Pokud se však podíváme na výši plat  podle vzd lání a srovnáme ji s pr m rnou mzdou, tak 

zjistíme, že vysokoškolsky vzd laní lidé mají podstatn  vyšší platy, než ástka, která je 

uvád na jako pr m rná. 
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Tab. 1: Vývoj pr m rných plat  podle vzd lání v R (Zdroj: 

http://finexpert.e15.cz/rozdilnost-platu-aneb-co-ovlivnuje-vysi-mzd) 

 
 
 

2.1.2 Legislativní faktory 

Legislativa doznává neustálých zm n a podnikatelé jsou nuceni na n  odpovídajícím 

zp sobem reagovat. Obzvlášt  v poslední dob  je obtížné p edpovídat legislativní zm ny, 

díky velice nestále politické situaci, která se promítá do legislativy.  

V sou asné dob  (prosinec 2012) je v R u moci pravicová koalice, která se ovšem snaží 

prosadit n která legislativní na ízení, která by m la spíše negativní d sledek na podnikatele 

(nap . tzv. milioná ská da ).  

Opozi ní strany se nechaly slyšet, že v p ípad  jejich zvolení dozná legislativa velkých zm n, 

zejména legislativní na ízení p ijatá stávající vládou. Vzhledem k tomu, že sou asná vláda 

eší vládní krizi prakticky každý m síc, musíme mít na pam ti, že p ed asné volby, k nimž by 

došlo p i svržení vlády, a které by podle nyn jších pr zkum  vyhrála levice, by znamenaly 

velké množství legislativních zm n. 

Sazba DPH se zvyšuje ze sou asných 14% a 20% v roce 2012 na 15% a 21% v roce 2013. 

Vláda po ítá se sjednocením horní a dolní sazby DPH na 17,5% v roce 2016. Musíme však 

mít op t na pam ti, že v p ípad  p ed asných voleb a vít zství opozice by mohly tyto sazby 

dostát zm n.  

 

Rok základní vzd lání SŠ bez maturity SŠ s maturitou VŠ II. stupn  

2008 16 238 K  17 746 K  21 537 K  31 248 K  

2009 16 449 K  17 844 K  21 890 K  31 533 K  

2010 16 586 K  17 835 K  22 360 K  32 331 K  

2011 16 690 K  17 962 K  23 010 K  33 536 K  

2012 16 845 K  18 183 K  23 593 K  34 528 K  
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2.1.3 Ekonomické faktory 

V sou asné dob  (prosinec 2012) to vypadá, že se eská ekonomika dostala do druhé vlny 

ekonomické krize, která v roce 2008 a 2009 ude ila na celém sv t . Vývoj HDP, jak je možno 

vid t na grafu 2, se po menším oživení v letech 2010 a 2011, v roce 2012 op t dostal do 

minusových ísel. Aktuáln  ve 3. tvrtletí roku 2012 byl na hodnot  -1,3%. 

 

Graf 2: Vývoj HDP v R meziro n  v % (Zdroj: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/) 

 

Dalším problémem by mohla být neustálá vysoká nezam stnanost. Ta má sice klesající 

tendenci, ale po ád má hodnotu 8,5%, což znamená 496 762 nezam stnaných. Vývoj 

znázor uje graf 3. 
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Graf 3 : Vývoj míry nezam stnanosti v R v % (Zdroj: 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/) 

 

Míra inflace zaznamenala nár st v roce 2012 na tém  4% oproti pr m rné 2% inflaci roku 

2011. Bohužel má i nadále rostoucí tendenci a aktuální hodnotu 3,4% viz graf 4. Pr m rný 

index spot ebitelských cen je nyní 3,3%. 

 

Graf 4: Meziro ní inflace v R v % (Zdroj: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/inflace/) 
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2.1.4 Politické faktory 

Sou astná politická situace v eské republice je velice nestálá. Volby v roce 2010 vyhrála 

pravice a to konkrétn  strany ODS, TOP 09 a V ci ve ejné, které vytvo ily koalici. Kv li 

r zným skandál m se však strana V ci ve ejné rozd lila a z ásti jejích poslanc  vznikla nová 

strana LIDEM, která je nyní místo V cí ve ejných v koalici s ODS a TOP 09.  

Politická nejistota v R pramení zejména z faktu, že tak ka všichni p vodní minist i sou asné 

vlády už byli odvoláni a také z neshod uvnit  koalice. Díky t mto skute nostem neustále ve 

vzduchu visí hrozba svržení vlády a p ed asných voleb. 

P edpov di v tšiny ekonomických expert  z doby t sn  po volbách se nepotvrdily a to 

nap íklad p edpoklad, že pravicová vláda nebude zvyšovat dan . Vlád  se poda ilo prosadit 

zvýšení dan  z p idané hodnoty na 15% a 21% s vyhlídkou sjednocení sazby na 17,5% v roce 

2016. Nov  také byla p ijata 7% da  pro ob any s p íjmy nad 100 000 K  m sí n . 

Dále vláda prosadila da ovou reformu, která však sklízí kritiku ze strany ekonomických 

expert , mimo jiné i proto, že po ítá se zvyšujícím se v kem odchodu do d chodu. 

Aktuáln  se poda ilo schválit rozpo et na rok 2013, který po ítá se schodkem 100 miliard 

korun. Tento rozpo et po ítá s r stem ekonomiky o 0,7% a s pr m rnou inflací 2,1%. 

P íští rok se také po ítá s volbou prezidenta. Aktuáln  jeden z vy azených kandidát , Tomio 

Okamura, podal stížnost k ústavnímu soudu, kterou se tento bude muset zabývat, a tudíž je 

volba, která je naplánovaná na 11. a 12. ledna, ohrožena. 

 

2.1.5 Technologické faktory 

V poslední dob  vzniká v eské republice, za velkého p isp ní pen z z EU, mnoho 

inova ních a vzd lávacích center zam ených na podporu konkurenceschopnosti a 

vzd lanosti.  

Jedno z nejvýznamn jších na jižní Morav  je Jihomoravské inova ní centrum, které v roce 

2011 získalo t etí cenu v celosv tové sout ži o nejlepší inova ní centrum. Toto centrum 

pomáhá šikovným student m, firmám a výzkumným pracovník m s podporou inovativního 

podnikání. Za cíle do roku 2020 si dává: 

 Vytvo ení 1 nové firmy s miliardovým ro ním obratem 
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 Vytvo ení 3 regionálních spole ností s celosv tovým dosahem 

 Vytvo ení 500 mezinárodn  konkurenceschopných firem 

 Vytvo ení 2020 vysoce kvalifikovaných pracovních míst 

Inova ní centra, jako je toto, významnou m rou pomáhají p i p enosu technologií a získávání 

investic do v dy a výzkumu. 

 

2.2 Porterova analýza konkuren ních sil 

 

Tato analýza zkoumá hybné síly konkurence v odv tví. 

 

2.2.1 Ohrožení ze strany nov  vstupujících firem 

Toto riziko je aktuální, jelikož pro tuto innost nepot ebuje podnikatelský subjekt žádné 

speciální povolení. Riziko je o to v tší, že p i znalosti angli tiny si tento podnikatelský 

subjekt m že p i vynaložení minimálních náklad  vytvo it vlastní know-how (musí však 

v d t kde hledat a to se m že ukázat jako asov  náro né). Jelikož však nebudu omezen jen 

na jeden nebo dva regiony a mám v úmyslu p sobit celorepublikov , tak v ím, že trh nového 

konkurenta ješt  snese. 

 

2.2.2 Intenzita soupe ení mezi stávajícími konkurenty 

Na eském trhu už existuje n kolik konkurent , kte í nabízí stejný (ve výjime ných 

p ípadech), nebo podobný produkt.  

Jediný velmi podobný produkt nabízí Ing. Mira Vlach. Formou webiná e se jedná o školení 

zam ené na projekt management, v rámci kterého p edstavuje také metodu GTD. Tento 

webiná  nabízí skrze spole nost Idealine Solutions s.r.o., která nabízí i další webiná e. 

Poslední webiná , který obsahoval GTD byl uskute n n, podle jejich webových stránek, 22. 

1. 2010. Vypadá to tedy, že tento seminá  již aktivn  nenabízí. 
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Z dalších konkurent  jsem vybral nejznám jší nebo nejpodobn jší mému zám ru: 

Institut celoživotního vzd lávání VUT v Brn  

ICV zajiš uje systematický rozvoj celoživotního vzd lávání na VUT v Brn . Nabízí adu 

kurz , z nichž nap íklad Kreativita I., nebo Timemanagement by mohly být p ímými 

konkurenty mému kurzu. 

Silnou stránkou tohoto konkurenta je pom r cena/kvalita kurz  – 2 hodinové až 1 denní kurzy 

jsou nabízeny bu  úpln  zdarma, nebo za poplatek 100-250,- K  pro studenty VUT, 500,- K  

pro studenty jiných univerzit a 1000,- K  pro nestudenty.   

Nevýhodou je omezená kapacita jednotlivých kurz  (10-15 ú astník ), p sobnost omezená na 

Brno a pom rn  málo vypisovaných termín  (v dob  pr zkumu jsem nenašel ani jeden aktivní 

termín, ze zkušenosti jsem vid l max. 1 za semestr). 

Nau mese s.r.o. 

Projekt zam ený na spojení lektor , kte í si uspo ádají kurz na jakékoliv téma a t ch, kte í by 

se rádi n co nau ili. Projekt funguje zhruba rok a nabízí tak ka 100 kurz  v Praze, 13 v Brn  a 

pár v ostatních m stech R. Kurz , které by mohly konkurovat je hned n kolik, zam ených 

na kreativitu, time management a dokonce i na samotné GTD. Tyto kurzy se cenov  pohybují 

od 0,- K  do 1 499,- K  a jsou po ádány v Praze, Brn  i Ostrav . 

Výhodou tu m že být cena kurzu. I když projekt zatím není moc známý, rychle se se ší í 

pov domí o n m mezi ,,správnými“ lidmi. 

Nevýhodou je fixace na konkrétní m sto, nemožnost ov it kvalitu kurzu/lektora a ob as 

minimální požadovaný po et ú astník  (nap . min. 4 ú astníci, aby se kurz uskute nil).  

Pavel íha 

Pom rn  nedávno (21. listopadu) spustil tento podnikatel projekt s názvem Škola návyk . 

Formou video-tréninku hodlá u it klienty jak m nit svoje návyky. I když to v jeho promo 

videu není p ímo e eno, domnívám se, že v n jaké form  využívá i metodu GTD. Kurzy jsou 

rozd leny na bezplatná videa a placený 10ti týdenní kurz za cenu 7500,- K . 

Za výhodu považuji velice p íjemnou webovou prezentaci v etn  informa ního videa, které 

m že nalákat potenciálního klienta. Dále pak možnost absolvovat kurz online. 
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Nevýhodou m že být erstvost projektu a vzbuzovaná ned v ra, jelikož není možné se nikde 

do íst, o jaké metody se konkrétn  jedná. Také vysoká cena m že být p ekážkou. 

Edu online s.r.o. 

Spole nost, která se v nuje vzd lávání dosp lých p es internet. Spole nost nabízí celou adu 

zajímavých kurz . Z t ch podobných tomu mému pak webiná  Projektové ízení za 650,- K .  

Výhodou je již n kolikaletá existence spole nosti a vybudovaná zákaznická základna, pak 

také profesionální lekto i a záruka vrácení pen z v p ípad  nespokojenosti. 

Nevýhod u této spole nosti moc neshledávám, ale jelikož bych se cht l zam ovat na trochu 

odlišnou cílovou skupinu, nep edstavuje tato spole nost zásadní problém. 

Petr Mára 

Podnikatel, který se profesionáln  metod  GTD a jejímu u ení v nuje nejdéle v R. Zam uje 

se, i podle jeho referencí, na vzd lávání zam stnanc  velkých nadnárodních spole ností, 

z ehož lze odvodit, že ceny za jeho kurzy budou tomu úm rné. Stejn  jako v p edchozím 

p ípad  se i Petr Mára zam uje na jinou cílovou skupinu a z tohoto d vodu nep edstavuje 

veliké riziko. 

Z pr zkumu konkurence vyplývá, že sice existuje spousta subjekt , kte í se zabývají v té, i 

oné form  podobným vzd láváním, avšak na eském trhu v tuto chvíli není p ímý konkurent. 

Jejich seminá e jsou bu to vázané na konkrétní m sto nebo nenabízí p ímo produkt GTD. 

Podobné seminá e se pohybují v rozmezí 2-8 hodin za pr m rnou cenu 500-2000,- K . 

V každém p ípad  nelze podce ovat i nep ímé konkurenty.  

 

2.2.3 Tlak ze strany náhradních výrobk  – substitut  

Substitutem m žou být kurzy time managementu a to jako online, tak prezen ní. Jejich 

nabídka je široká. Zejména prezen ním kurz m mohu lidé v sou asné dob  dávat p ednost, 

p ed online kurzy, jelikož tento styl vyu ování je jim bližší. Tyto jsou však vázány na jedno 

místo a pokud se nap íklad konkrétní kurz nenabízí v mém m st , pak za ním musím cestovat 

a náklady spojené s kurzem rostou. V ím však, že d íve i pozd ji se i k nám dostane trend, 

p edevším z Anglie a USA, a online webiná e stejn  jako metoda GTD získají na v tší 

popularit . 
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2.2.4 Vyjednávací vliv odb ratel  

Odb ratelé budou p edevším koncoví zákazníci. Jejich vyjednávací vliv bude znatelný co se 

nápln  a skladby jednotlivých webiná  tý e. Bude d ležité, aby byli zákazníci maximáln  

spokojeni s produktem, aby poté mohli ší it svoje nadšení a spole nost získala nové 

zákazníky. Z toho d vodu bude žádoucí, aby spole nost zjiš ovala spokojenost se svými 

produkty a úm rn  na ni reagovala. Odb ratelé by nem li mít vliv na cenu.  

 

2.2.5 Vyjednávací vliv dodavatel  

Dodavatel  bude mít spole nost n kolik. V prvé ad  to budou dodavatele Hardwaru a 

dodavatele softwarového systému na po ádání webiná . Ani v jednom p ípad  neo ekávám 

velký vyjednávací vliv dodavatel . V prvním p ípad  proto, že dodavatel  hardware je velké 

množství a ve druhém p ípad  jelikož spole nost bude využívat software GoToWebinar, jež 

má pevn  daný ceník za využití služeb a p í p ípadném neúnosném zdražení se dá prakticky 

z hodiny na hodinu p ejít na jiný software. Dalším dodavatelem bude spole nost, která zajistí 

návrh a výrobu internetové prezentace (webové stránky), optimalizaci pro webové 

vyhledáva e a internetovou propagaci. Vzhledem k p edchozí zkušenosti jsem se rozhodl 

oslovit spole nost HiPromotion. Ta je schopná zajistit veškeré online služby. Díky 

nadstandardním vztah m s majitelem spole nosti zde také neo ekávám velký vyjednávací 

vliv. 

 

2.3 Marketingový pr zkum 

Abych zjistil, zda by byl zájem o tento typ vzd lávacích webiná , provedl jsem 

marketingový pr zkum. Konkrétn  jsem realizoval kvantitativní výzkum formou 

dotazníkového šet ení s celkovou ú astí 120 respondent . Dotazník jsem vytvo il online a 

nechal ho vyplnit lidmi, o kterých se domnívám, že by mohli mít o kurz zájem.  

Na sociální síti Facebook.com jsem poprosil o vypln ní na stránkách Business Heroes, což je 

stránka sdružení, která pomáhá za ínajícím podnikatel m sdílet, prezentovat a vytvá et nové 

podnikatelské zám ry. Druhou stránkou kde jsem požádal o vypln ní je Coworking Brno 

Scala, což je organizace kolem coworkingového centra, které umož uje pronájem prostor 

lidem na volné noze a krom  toho organizuje i networkingové ve ery. Bohužel nemám data 

kolik lidí ze které skupiny dotazník vyplnilo, nicmén  pro pr zkum jsou d ležité vypln né 



 

odpov di, které jsem zám rn

nutnosti v d t odkud je.  

V dotazníku jsem použil v tšinu otázek uzav

nutnosti odpovídat. Tyto otev

zám r. 

Pr zkumu se zú astnilo 63 žen a 57 muž

Respondenti dle pohlaví 

Graf 5: Rozd lení respondent  dle pohlaví (Zdroj: vlastní zpracování)

Jak je vid t z grafu, mírná nadpolovi

Zam stnání respondenta 

Graf 6: Zam stnání respondenta (Zdroj: vlastní zpracování)
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rn  formuloval tak, abych m l p edstavu o vypl

tšinu otázek uzav ených, ale nechal jsem i pár otev

ené otázky m ly posloužit jako inspirace pro m

astnilo 63 žen a 57 muž . 

 dle pohlaví (Zdroj: vlastní zpracování) 

nadpolovi ní v tšina respondent  byly ženy. 

stnání respondenta (Zdroj: vlastní zpracování) 

edstavu o vypl ujícím, bez 

ených, ale nechal jsem i pár otev ených bez 

ly posloužit jako inspirace pro m j podnikatelský 

 

 



 

Tento dotaz m l sloužit pro lepší p

vid t, že v tšina respondent  byla studenty VŠ. Na základ

jen mezi skupinami, které se aktivn

studenty, kte í uvažují o podnikání jako o svém budoucím (p

V k respondenta 

 

Graf 7: V k respondenta (Zdroj: vlastní zpracování)

Další dotaz pro lepší identifikaci respondenta. Pod

respondent  mezi 20 a 35 lety

usuzovat, že tato v ková kategorie lidí se ve své v

nezajímá.  

Aktivní mimoškolní vzd lávání

Graf 8: Aktivní mimoškolní vzd
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l sloužit pro lepší p edstavu o tom, kdo byl respondentem dotazníku. M

 byla studenty VŠ. Na základ  toho, že jsem dotazník rozši

jen mezi skupinami, které se aktivn  zajímají o podnikání, usuzuji, že se jedná o aktiv

í uvažují o podnikání jako o svém budoucím (p ípadn  aktuálním) živobytí.

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Další dotaz pro lepší identifikaci respondenta. Podle o ekávání je naprostá v

 mezi 20 a 35 lety. Kategorie 45+ nebyla zastoupena v bec, z

ková kategorie lidí se ve své v tšin  již o za átky podnikání moc 

lávání 

lávání respondenta (Zdroj: vlastní zpracování) 

edstavu o tom, kdo byl respondentem dotazníku. M žeme 

toho, že jsem dotazník rozši oval 

 zajímají o podnikání, usuzuji, že se jedná o aktivní 

 aktuálním) živobytí. 

 

ekávání je naprostá v tšina 

bec, z ehož m žu 

átky podnikání moc 

 



 

Dotaz, jestli se respondent aktivn

mají lidé zájem se vzd lávat i po ukon

další vzd lávání. Jak je vid t 

mimoškoln  vzd lávají. Smysl to tedy má.

Zp sob vzd lávání 

Graf 9: Jak se respondent vzd lává (Zdroj: vlastní zpracování)

Následoval dotaz, jakou formu vzd

respondenti ozna it více odpov

ozna ení u jednotlivých odpov

vzd lává samostudiem (nap . internet, literatura apod.)

obojí. Zde bych cht l také zmínit, že p

pro mne velmi dobrý signál, že o webiná

respondent  se jich již nyní ú
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Dotaz, jestli se respondent aktivn  mimoškoln  vzd lává, mi m l dát p edstavu o tom, jestli 

lávat i po ukon ení školy a tudíž jestli má v bec smysl nabízet jim 

t z grafu, tak více, než 2/3 respondent  uve

lávají. Smysl to tedy má. 

lává (Zdroj: vlastní zpracování) 

Následoval dotaz, jakou formu vzd lávání v sou asné dob  využívají. U této otázky mohli 

odpov dí, proto graf neukazuje procentuální výsledky, ale po

ení u jednotlivých odpov dí. Z grafu vyplývá, že se alespo  polovina respondent

. internet, literatura apod.) nebo navšt vuje seminá

l také zmínit, že p tina respondent  uvedla, že se ú astní webiná

pro mne velmi dobrý signál, že o webiná ích nejen že panuje lehké pov

astní. 

edstavu o tom, jestli 

bec smysl nabízet jim 

 uvedly, že se již nyní 

 

 využívají. U této otázky mohli 

lní výsledky, ale po ty 

 polovina respondent  

vuje seminá e, p ípadn  

astní webiná , což je 

ích nejen že panuje lehké pov domí, ale ást 



 

as v novaný vzd lávání 

Graf 10: Kolik asu respondent v

Dotaz na asovou investici respondent

k tomu, abych dokázal ur it, jaká forma seminá

konání (nap . týdenní intenzivní kurz vs. 

jsou vesm s vyrovnané s výjimkou každodenního vzd

dotázaných. Z výsledku m žu usuzovat, že pr

m síc.  

Informovanost o webiná ích

Graf 11: Slyšel respondent už n kdy o webiná
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asu respondent v nuje mimoškolnímu vzd lávání (Zdroj: vlastní zpracování)

asovou investici respondent  do jejich mimoškolního vzd lávání mi m

it, jaká forma seminá  by byla nejvhodn jší z

. týdenní intenzivní kurz vs. m sí ní pozvoln jší kurz). Odpov

výjimkou každodenního vzd lávání, kterému se v

žu usuzovat, že pr m rn  nejoblíben jší frekvence je n

ích 

kdy o webiná ích? (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

lávání (Zdroj: vlastní zpracování) 

lávání mi m l posloužit 

 hlediska frekvence 

jší kurz). Odpov di na tento dotaz 

lávání, kterému se v nuje jen 15% 

kvence je n kolikrát za 

 



 

Dotaz, jestli respondent už n

konkrétní p edstavu o tom, jaké

dotázaných odpov d la, že o webiná

vzd lávání v R ješt  není zcela rozší

Ú ast na webiná ích 

Graf 12: Absolvoval už n kdy respondent n

Odpov di na tento dotaz m

p edchozího. Jelikož jsem se dozv

pokud p edpokládám, že ti, kte

18% respondent , kte í se zú

než každý druhý respondent, který n

mne bylo velice p íjemné zjišt

oslovilo a dá se p edpokládat, že pokud zvolí

kurzy potenciáln  zájem. 
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kdy slyšel o webiná ích byl vícemén  dopl

aké mezi respondenty panuje pov domí o webiná

la, že o webiná ích už n kdy slyšela, což potvrzuje, že trend online 

 není zcela rozší en, avšak n jaký základ už tu je.  

kdy respondent n jaký webiná ? (Zdroj: vlastní zpracování)

di na tento dotaz m žeme zajímav  interpretovat spole n  s

edchozího. Jelikož jsem se dozv d l, že 33% respondent  už n kdy slyšel

pokládám, že ti, kte í o webiná i nikdy neslyšeli, se ani žádného nezú

astnili n jakého webiná e m žu interpretovat následovn

než každý druhý respondent, který n kdy slyšel o webiná ích se n jakého i zú

íjemné zjišt ní, jelikož to potvrzuje, že online vzd lávání tyto respondenty 

edpokládat, že pokud zvolím vhodnou formu propagace, mohl by být o 

 dopl kový, abych m l 

domí o webiná ích. Jen t etina 

kdy slyšela, což potvrzuje, že trend online 

 

? (Zdroj: vlastní zpracování) 

 s výsledky dotazu 

kdy slyšelo o webiná ích a 

i nikdy neslyšeli, se ani žádného nezú astnili, tak 

žu interpretovat následovn : více 

jakého i zú astnil. Toto pro 

lávání tyto respondenty 

propagace, mohl by být o 



 

Co pot ebuje respondent 

Graf 13: Poci uje respondent pot

Tento dotaz se už zabýval konkrétní náplní 

pomáhat klient m ešit, skute

ozna ení více možností. Ze 

respondent . Na druhém a t etím míst

zvládání více v cí. Myslím, že výsledek dostate

problémy vnímají a tudíž má cenu se t

Ochota absolvovat webiná  

Graf 14: Byl by respondent ochoten absolvovat webin

uvedených aspekt ? (Zdroj: vlastní zpracování)
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uje respondent pot ebu zlepšit n který z aspekt  jeho života? (Zdroj: vlastní zpracování)

Tento dotaz se už zabýval konkrétní náplní seminá e, a sice jestli to, co by m

ešit, skute n  ešit cht jí. Otázka byla op t koncipována jako možnost 

ty  aspekt  vnímá jako problém kontrolu a plánování 65 

etím míst  se s 40 a 33 hlasy, umístily odpov

cí. Myslím, že výsledek dostate n  ilustruje, že respondenti tyto svoje 

problémy vnímají a tudíž má cenu se t mto v novat. 

Graf 14: Byl by respondent ochoten absolvovat webiná , který by mu pomohl zlepšit n

? (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 jeho života? (Zdroj: vlastní zpracování) 

e, a sice jestli to, co by m l seminá  

pována jako možnost 

 vnímá jako problém kontrolu a plánování 65 

umístily odpov di úrove  stresu a 

že respondenti tyto svoje 

 

, který by mu pomohl zlepšit n který z výše 



 

Op t dopl ující dotaz, zda by byl respondent ochoten absolvov

pomoci ešit n který z výše uvedených aspekt

respondenti jsou naklon ni myšlence online vzd

Ochota investovat as do web

Graf 15: Kolik asu by byl ochoten respondent investovat do takovéh

zpracování) 

Tento dotaz byl zam en na p

respondent  by byla ochotna investovat do jedné hodin

druhá polovina by byla ochotná investovat více než 

v rozmezí 2-3 hodin, aby si respondent odnesl co nejvíce znalostí za p

Kolik by byl respondent ochoten zaplatit

Graf 16: Kolik by byl respondent ochoten zaplatit za tak
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ující dotaz, zda by byl respondent ochoten absolvovat webiná

výše uvedených aspekt . 75% odpov dí ano op

myšlence online vzd lávání. 

as do webiná e 

asu by byl ochoten respondent investovat do takového webiná

p edstavu o ideálním formátu jednotlivých seminá

 by byla ochotna investovat do jedné hodiny svého asu, což ovšem znamená, že 

druhá polovina by byla ochotná investovat více než hodinu. Ideáln  se mi zde jeví seminá

, aby si respondent odnesl co nejvíce znalostí za p ijatelnou dobu

Kolik by byl respondent ochoten zaplatit 

16: Kolik by byl respondent ochoten zaplatit za takový webiná ? (Zdroj: vlastní zpracování)

, který by mu mohl 

dí ano op t potvrdilo, že 

 

o webiná e? (Zdroj: vlastní 

jednotlivých seminá . Polovina 

asu, což ovšem znamená, že 

 se mi zde jeví seminá  

ijatelnou dobu. 

 

? (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Poslední uzav ený dotaz byl sm ován na cenu za webiná . I když není specifikován rozsah 

tohoto webiná e, tak p edpokládám, že v tšina respondent  odpovídala v reakci na p edchozí 

dotaz, který se týkal po tu hodin webiná e. Jak je vid t, tak v tšina respondent  by byla 

ochotna zaplatit do 500 K  za webiná . T etina by byla ochotna zaplatit do 1000 K . Jen 

hrstka by byla ochotna zaplatit do 5000 K  a nikdo by nekoupil webiná  p i cen  5000 K  a 

víc. Toto zjišt ní vezmu v potaz p i tvorb  ceny. 

Otev ené otázky 

V rámci dotazníku jsem sestavil i dv  otev ené otázky, které mi m ly posloužit jako inspirace 

p i tvorb  mého plánu. 

První otázka se ptala, jaký webiná  už respondent absolvoval. Odpov di na tuto otázku se mi 

sešly t i: Asertivita, Marketingové kampan  a Ženy sob . 

Druhá otázka se ptala, jestli respondent ví o n jaké metod , která by mu mohla pomoci 

posunout ho v život  dál. Odpov dí na tuto otázku se sešlo více: meditace, nabrat odvahu na 

zm nu, kou ink, zkušenosti, d lat a nesed t, Psylocibinové houby. 

Odpov di na tyto otázky nesplnily moje o ekávání, a proto jsem se rozhodl tyto poznatky 

dále nevyužít. 

 

Marketingový pr zkum mi poskytl cenné informace o potenciálních klientech spole nosti, o 

jejich preferencích a požadavcích. Dozv d l jsem se, že lidé v mojí cílové skupin  se aktivn  

vzd lávají, poci ují svoje slabiny, které cht jí ešit a že by online vzd lávání mohli být 

naklon ni, za p edpokladu že bude v rozumném asovém formátu a za rozumnou cenu. 

Poznatky zde nabyté promítnu do návrhové ásti p i sestavování konkrétního plánu. 

  

2.4 SWOT analýza 

 

V následující tabulce jsem se zabýval silnými a slabými stránkami spole nosti, stejn  jako 

p íležitostmi a hrozbami, které na ni ekají a se kterými by firma m la po ítat. 
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Tab. 2: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 

 Celorepublikový dosah 

 Moje zkušenosti se seminá i 

 Relativn  malé fixní náklady 

 Dostatek kapitálu na založení spole nosti 

 

 Malé zkušenosti s ízením a 

administrativou s.r.o. 

 erstvá spole nost 

 Malé pov domí o webiná ích mezi lidmi 

 

P íležitosti Hrozby 

 Rozši ování nabídky kurz  

 Expanze na zahrani ní trhy 

 

 Vznik nového konkurenta 

 Prohloubení druhé vlny ekonomické 

recese a následná špatná ekonomická 

situace zákazník  

 

 

 

2.4.1 Silné stránky 

Celorepublikový dosah 

Už z povahy webiná  vyplývá, že online vzd lávání není vázáno na konkrétní umíst ní, ale 

na p ipojení k internetu a po íta . Takto nejsem vázán konkrétním m stem, nebo krajem, 

mohu oslovit potenciální klienty celorepublikov , aniž bych se musel starat o jejich umíst ní. 

Moje zkušenosti se seminá i 

V sou asné dob  se již druhým rokem aktivn  v nuji práci ve vzd lávací spole nosti mého 

otce Managerial Trainings s.r.o. Za tuto dobu jsem na erpat spoustu zkušeností spojených 

s p ípravou i vedením seminá  pro nejr zn jší klienty (nap . ŠLP Masaryk v les K tiny, 

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, ESA group s.r.o., Letišt  Brno a.s. a další) a 
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dokonce jsem m l i možnost n které seminá e áste n  vést. Domnívám se, že tyto zkušenosti 

dokážu zužitkovat natolik, abych dokázal vytvo it a podat zákazníkovi kvalitní produkt. 

Relativn  malé fixní náklady 

Jelikož kurzy, které hodlám nabízet, budou po ádány online, odpadají mi, na rozdíl od 

n kterých konkuren ních kurz , náklady na pronájem místnosti. Samoz ejm  mi vznikají jiné 

náklady a to zejména na pronájem aplikace pro po ádání webiná . Tyto náklady jsou ale 

zanedbatelné v porovnání s pronájmem celé místnosti. P edpokládám, že nejv tší výdaje 

budou spojené s internetovou propagací, která se však dá velmi dob e optimalizovat a snížit 

tak tyto náklady na minimum. 

 Dostatek kapitálu na založení spole nosti 

Jak už jsem zmi oval, tak jsem posledních n kolik let aktivní ve spole nosti mého otce. Toto 

mi umožnilo nashromáždit dostatek volného kapitálu pro investici do spole nosti. Nemusím si 

proto brát žádný úv r od banky, který bych musel s úroky splácet. 

2.4.2 Slabé stránky 

Malé zkušenosti s ízením a administrativou s.r.o. 

I p es to, že už pár let v s.r.o. funguji, v noval jsem se zejména produkt m a marketingu a 

proto mám stále málo zkušeností s vlastním ízením a zejména pak s administrativou s.r.o. Na 

odstran ní tohoto nedostatku nicmén  mohu pracovat a také pracuji a v ím, že se mi ho 

poda í brzy odstranit. 

erstvá spole nost 

Pro novou spole nost bude prvním problémem a zárove  její slabou stránkou absence 

zákaznické základny. Pov domí o spole nosti a jejích produktech bude proto podporováno 

marketingovou kampaní, která bude popsána v kapitole Marketingový mix. V prvních 

n kolika m sících bude klí ové získat dostatek spokojených zákazník , kte í budou o 

spole nosti a jejich produktech informovat své známé a s trochou št stí tak vytvo í tzv. efekt 

sn hové koule, kdy se budou noví zákazníci objednávat na doporu ení stávajících zákazník . 

Malé pov domí o webiná ích mezi lidmi 

V eské republice, jak mi potvrdil i marketingový pr zkum, není pov domí o webiná ích 

jako možnosti online vzd lávání, p íliš velké. Na tuto slabou stránku by cht l, podobn  jako 
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v p edchozím p ípad , reagovat marketingovou kampaní, která bude popsána v kapitole 

Marketingový mix.  

 

2.4.3 P íležitosti 

Rozši ování nabídky kurz  

Pokud by webiná e m ly úsp ch, tak jako p íležitost vidím rozší ení nabídky kurz  nap . o 

kurzy na využití mobilních aplikací pro pot eby kreativity, time manegentu apod. Tento krok 

bude pravd podobn  nevyhnutelný, jelikož náklady na získání jednoho zákazníka dalece 

p evyšují náklady na jeho udržení a v p ípad , že by spole nost z stala u nabídky jednoho 

kurzu, p išla by o možnost t mto jejím zákazník m prodat n co dalšího. 

Expanze na zahrani ní trhy 

Jak už bylo mnohokrát e eno, online vzd lávání má velikou výhodu v tom, že nevyžaduje, na 

rozdíl od toho prezen ního, p ítomnost ú astníka. V rámci eské republiky není problém 

prakticky ihned za ít cílit velkoplošn . V p ípad  expanze na zahrani ní trh však narazíme na 

jazykovou bariéru. Pokud by se však p ipravil kurz nap . v angli tin , bylo by takto možné, 

nap . p i spojení s n jakým zahrani ním partnerem, p i vynaložení malých náklad  

expandovat na nové trhy. 

 

2.4.4 Hrozby 

Vznik nového konkurenta 

Této hrozb  se podnikatel nevyhne tém  nikdy. P ekážky pro vstup na trh odv tví jsou velice 

omezené, a tak je pot eba po ítat i s touto možností. Spole nost by na tuto hrozbu m la 

reagovat velkým d razem na kvalitu a aktuálnost produktu, stejn  jako na komunikaci se 

zákazníkem. 

Prohloubení druhé vlny ekonomické recese a následná špatná ekonomická situace 

zákazník  

Jako velice reálná hrozba se v sou asné dob  jeví i špatná ekonomická situace potenciálních 

klient  vinou druhé vlny ekonomické recese. Ta ve spojení s aktuální politikou zvyšování 

daní by mohla zp sobit, že lidé budou mít k dispozici mén  prost edk  a v d sledku t eba 
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nebudou ochotni do kurzu investovat. Na tuto hrozbu m že spole nost reagovat upravením 

cenové politiky, pokud to uzná za vhodné.  
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3 NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁM RU 

 

3.1 Popis podniku 

 

Obchodní firma: WebEd 

Právní forma: Spole nost s ru ením omezeným (s.r.o.) 

Sídlo: Vaculíkova 535/12, Brno 638 00 

Obor podnikání: Mimoškolní výchova a vzd lávání, po ádání 

kurz , školení, v etn  lektorské innosti 

Vlastníci (spole níci): Martin H la 

Základní kapitál: 200 000 K  

Založení spole nosti: 1.5.2013 

Subjekt není plátcem DPH. 

 

3.1.1 Právní forma podnikání 

Jako právní formu podnikání jsem zvolil spole nost s ru ením omezeným. Reálnou 

alternativou pro mne mohlo být podnikání na živnostenský list, nicmén  po zvážení všech pro 

a proti jsem se rozhodl pro s.r.o. Jako s.r.o. ru ím jen do výše nesplaceného základního 

kapitálu a ne celým svým majetkem. Dále jako právnická osoba budu vzbuzovat v tší d v ru, 

než jako živnostník. Do rozhodování o právní form  jist  zasáhl i fakt, že pro mne nebude 

takovým problémem složení základního kapitálu, jelikož mám k dispozici zdroje 

z p edchozího podnikání. Dále pak možnost výb ru vhodného jména spole nosti a 

s p ihlédnutím k budoucímu rozvoji spole nosti i fakt, že kdybych zamýšlel nap . ú ast 

v n kterém z projekt  financovaných z fond  EU, jednou z podmínek p ijetí je i minimální 

po et let historie spole nosti. 

Za hlavní nevýhodu považuji zejména v tší da ovou zát ž, nutnost vedení ú etnictví, nebo 

více administrativy. Jsem však p esv d en o tom, že výhody s.r.o. p evažují tyto nevýhody. 
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3.1.2 Organiza ní plán 

Organiza ní struktura této spole nosti bude tvo ena pouze mojí osobou, která bude jediným 

majitelem a zárove  jednatelem spole nosti.  

Základní kapitál bude mít hodnotu 200 000 K  a bude vložen tímto jedním majitelem (mnou). 

Podle úsp chu/neúsp chu spole nosti zde budou p sobit i další lekto i, se kterými bude 

podepisována dohoda o provedení práce. Tito budou vypláceni na základ  provizí z kurz . 

M lo by se jednat nejlépe o osoby mladšího v ku (studenti/absolventi VŠ) s p irozeným 

zájmem o vzd lávání, kte í budou mnou proškoleni. Jejich p sobení ve spole nosti a jejich 

po et však bude záležet na poptávce po kurzech. 

 

3.1.3 Obchodní plán 

Kurzy bude spole nost nabízet výhradn  po internetu. Klient, který na webové stránky zavítá, 

bude mít možnost informovat se o náplni kurzu, jeho cen  a referencích na internetové 

stránce, kde se bude mít možnost zárove  také objednat. Kurzy se budou pravideln  odehrávat 

jednou týdn , klient bude mít tedy také p ehled o obsazenosti jednotlivých kurz , aby si mohl 

vybrat jemu vyhovující termín. Objednání bude závazné a jeho sou ástí bude zárove  platba 

kurzu. Po zaplacení klient obdrží email s potvrzením o platb , dopl ujícími informacemi 

k pr b hu webiná e a prezentaci. Pro realizaci samotného webiná e bude používán software 

GoToWebinar. Tento je jedním z nejv tších sv tových zprost edkovatel  webiná  a 

dohromady s jeho platebními plány m že nabídnout kvalitu služeb za cenu, která bude 

vyhovovat aktuálním pot ebám spole nosti. Po absolvování webiná e bude klient m rozeslán 

email s žádostí o jejich feedback, p ípadn  s nabídkou dalších produkt . 

Webiná  bude rozd len na základní a pokro ilé, p i emž p edpokladem pro p ihlášení se do 

pokro ilého je absolvování základního. Pro zajišt ní kvality produkt  by bylo vhodné, aby 

lektor absolvoval certifikovaný vzd lávací program p ímo od Davida Allena, zakladatele 

GTD. Tento certifikát nepovažuji za nezbytn  nutný, nicmén  mohl by poskytnout zna nou 

konkuren ní výhodu. Náklady na tento kurz jsou však zna né, díky faktu, že seminá e jsou 

po ádány v USA a výjime n  i v UK. V tuto chvíli nejsou spole ností David Allen Co. 

vypsány žádné seminá e v UK. Cht l po kat, až se tak stane a absolvovat n který z kurz  

v Anglii. 
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Samotnou náplní webiná  bude time management na základ  metody GTD a to jak v teorii, 

tak v praxi p i ukázkách aplikace této metody za použití r zných technologií (r zný software, 

chytré telefony, tablety…). Touto metodou se, v jejích r zných mutacích, úsp šn  zabývá celá 

ada spole ností a to jak zahrani ních, tak v omezené mí e i eských. Jedním z d vod  

celosv tové popularity této metody je i kniha GTD, která se stala bestsellerem. V eské 

republice se tato metoda vyu uje v tšinou jako podp rný prvek projektového plánování a ne 

jako systém osobního time managementu, jak je tomu nap . v Anglii. I proto si myslím, že by 

tato metoda a její využití mohlo mít na eském trhu úsp ch. 

 

3.2 Marketingový mix 

 

3.2.1 Místo 

Vzhledem k povaze tohoto podnikatelského zám ru, není zvolení místa podnikání nijak 

zásadní. Webiná e budu vést z domova, kde budu mít k tomuto ú elu pot ebné vybavení 

(po íta , webkamera a mikrofon). Procesy, p i kterých p ijde spole nost do styku se 

zákazníkem, se budou odehrávat výhradn  ve virtuálním prost edí. V p ípad  dalších lektor  

bude výb r místa v jejich režii-pravd podobn  také u nich doma. 

 

3.2.2 Cena 

Cena se bude lišit podle toho, jestli zákazníkem bude student, nebo ne. V cen  kurzu budou 

zahrnuty 2 hodiny webiná e + podkladové materiály v digitální podob  (prezentace). Cena 

pro studenta bude 590 K . Cena pro ostatní bude 890 K . Obdobn  bude ocen n i pokro ilý 

kurz, který bude také trvat 2 hodiny a klient op t obdrží prezentaci. Cena pokro ilého kurzu 

bude op t 590 K  pro studenty a 890 K  pro ostatní. P i tvorb  t chto cen jsem p ihlédl 

k výsledk m marketingového pr zkumu, který mi p iblížil cenu, kterou by byl zákazník 

ochoten akceptovat a také nazna il, že velké množství mých zákazník  by mohlo být 

studenty, kte í nemají stálý p íjem. 
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3.2.3 Produkt 

Produktem bude poskytování online kurz , které se budou zam ovat na zlepšení kreativity, 

kontroly nad svým životem a snižování stresu skrze populární time managementovou metodu 

GTD. Tyto kurzy budou rozd leny na základní a pokro ilé. 

Základní kurz 

Základní kurz bude zam en na seznámení s metodou GTD a p iblížení jejích základních 

princip , tj. princip  horizontální kontroly sestávající s p ti bod  (sesbírej, procesuj, 

organizuj, kontroluj a ud lej) a vertikální perspektivy, která se zam uje na plánování blízké i 

vzdálené budoucnosti (úkoly, projekty, zodpov dnosti, cíle, zám ry, smysl). V rámci tohoto 

kurzu si klienti také na vlastní k ži vyzkouší n které mýty o produktivit  práce p i r zných 

cvi eních (nap íklad mýt multitaskingu). V praktické ásti bude p edvedeno n kolik možností 

produktivního uspo ádání fyzických v cí a osv d ené návyky pro lepší fungování. asy 

konání tohoto kurzu se budou lišit, avšak vždy by m ly probíhat minimáln  jednou týdn  

v odpoledních hodinách (nejlépe v asech 18:00 až 20:00, aby se ho mohli ú astnit i 

pracující). 

Pokro ilý kurz 

Pokro ilý kurz se bude do hloubky zabývat principy horizontální kontroly a vertikální 

perspektivy a jejich vzájemného spolup sobení a jak je využít ke svému prosp chu. Dalším 

bodem bude seznámení se s produktivními aplikacemi a jejich modelovým využitím v praxi. 

Po absolvování tohoto kurzu by m l klient pocítit okamžitou zm nu ve svém život . asy 

konání tohoto kurzu se budou lišit, avšak vždy by m ly probíhat minimáln  jednou týdn , 

v odpoledních hodinách (nejlépe v asech 18:00 až 20:00) a tak, aby se nekryly se základním 

kurzem. 

 

Všechny kurzy, které bude spole nost nabízet (a  už zde uvedené nebo budoucí), budou 

zam eny na klientovo maximální využití v praxi ve svém život  tak, aby byl tento klient 

schopen snadno identifikovat tuto zm nu a tím aby m l pro n j kurz v tší cenu. 

Velký d raz bude také kladen na feedback ú astník , kte í mohou být zdrojem pro úpravu 

kurz  a jejich zdokonalení. Za tímto ú elem bych rád vytvo il internetovou komunitu, která 

mi bude tyto zp tné vazby poskytovat a zásobovat m  i novými nápady. 
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D raz by m l být také kladen na aktuálnost kurz  a tím pádem na jejich neustálou aktualizaci. 

Základní a pokro ilý kurz by m ly sloužit také jako ,,zkušební“ kurzy, díky kterým získám 

dostatek informací o tom, co zákazník m vyhovuje a co je naopak trápí, a tyto informace by 

m ly sloužit také k výb ru vhodných kurz  k realizaci v budoucnu, tak aby se nabídka kurz  

neustále zv tšovala. 

 

3.2.4 Propagace 

Pokud se o našem produktu nedozví zákazník, tak neprodáme ani sebelepší produkt. Produkt, 

popsaný výše, bude dle mého mín ní dostate n  kvalitní, aby byl zákazník spokojen. Nyní je 

na ad  postarat se o to, aby se o produktu dozv d l a koupil ho.  

Jelikož bude spole nost p sobit výhradn  na internetu, p ijde mi logické zam it svoji inzerci 

práv  tam.  

Základním kamenem budou webové stránky spole nosti. Skrze tyto stránky se potenciální 

zákazník m že seznámit s konkrétními produkty, rozhodnout se ke koupi a tu také ihned 

uskute nit. Zde bude velkou roli hrát p ehlednost a dostupnost informací, stejn  jako líbivý 

,,kabátek“ a bude v nejlepším zájmu spole nosti nepodcenit ani jedno, jelikož potenciální 

zákazník, který se dostane na web spole nosti skrz placenou reklamu, stojí tuto spole nost 

peníze, ale zárove  se dá p edpokládat, že má potenciální zájem o produkt. Pokud web 

nebude uživatelsky p íjemný, tato investice spojená s p ivedením potenciálního zákazníka na 

stránky bude zma ená. Z toho d vodu jsem se rozhodl p enechat tvorbu webové prezentace 

profesionál m ze spole nosti HiPromotion. Na tvorbu Webu a grafiky s ním spojené jsem 

vy adil 30 000 K  v . DPH. 

Abychom dostali zákazníka na stránky, rozhodl jsem se pro n kolik druh  internetové 

reklamy. 

PPC kampan  

PPC kampan , neboli proklikové kampan  ve vyhledáva ích jsou velice efektivním a zárove  

nep íliš nákladným zp sobem internetové reklamy. Princip spo ívá ve vytvo ení krátkých 

textových reklam svázaných s ur itým klí ovým slovem. Když potenciální zákazník zadá do 

vyhledáva e toto slovo, zobrazí se mu p ednostn  ve vyhledávání práv  tato reklama. Inzerent 

platí až ve chvíli, kdy je na tuto reklamu kliknuto a tudíž m že p edpokládat, že osoba, která 
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na reklamu klikla má o produkt potenciální zájem. Tuto reklamu jsem schopen si nastavit a 

udržovat sám. M sí n  jsem se rozhodl do PPC kampaní investovat 1000 K  na vyhledáva i 

Google. 

E-building 

Jedná se o vytvá ení lánk , které se o spole nosti nebo produktu vyjad ují kladn  na 

relevantních diskuzích. Tento specifický druh reklamy nechám spravovat spole nost 

HiPromotion. Cena bude paušální 4000 K  v . DPH za m síc. 

Vytvo ení internetové komunity 

Abych podpo il zájem o produkty spole nosti a ší ení poznatk  a feedbacku, cht l bych 

vybudovat internetovou komunitu, kde by se mohli lidé seznámit se základy time 

managementu a osobní produktivity aniž by museli n co platit. Jako vhodná forma se nabízí 

blog, podpo ený facebookovými stránkami a twitterem. Cílem je platforma pro komunikaci se 

zákazníky a také vytvo ení aktivní skupiny ,,nadšenc “, kte í zdarma ší í pov domí o 

spole nosti. Blog, stejn  jako stránky na sociálních sítích, si dokážu vytvo it a udržovat sám, 

bez dalších náklad . 

Osobní propagace 

Krom  reklamy na internetu bych rád p edstavoval spole nost i osobn . V Brn  je v pr b hu 

roku po ádána celá ada akcí, které jsou zam eny na rozvoj podnikání, podporu student  a 

mladých podnikatel  a networking. Mezi organizace, které tyto akce po ádají, pat í také nap . 

Coworking Brno Scala, nebo Business heroes. Na akcích t chto organizací se dá domluvit 

možnost prezentace a následné diskuze p ímo s potenciálními zákazníky. Lidé, kte í se t chto 

akcí ú astní, jsou z pravidla aktivní mladí podnikatelé, o kterých si myslím, že by mohli mít o 

kurzy zájem. 

 

3.3 Finan ní plán 

 

3.3.1 Finan ní náklady 

P ed zahájením innosti bude pot eba vynaložit následující náklady: 

 Náklady na založení spole nosti 
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 Náklady na nákup pot ebné techniky 

 Náklady na vytvo ení webových stránek 

Náklady na založení spole nosti 

Jedná se o náklady, které je pot eba vynaložit v souvislosti se samotným založením 

spole nosti. Jejich p ehled je v následující tabulce.  

Tab. 3: Náklady na založení spole nosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Nákladová položka Cena (K ) 

Sepsání spole enské smlouvy u notá e 3200 

Výpis z trestního rejst íku 50 

Výpis z katastru nemovitostí 150 

Výpis z živnostenského rejst íku 20 

Návrh na zápis spole nosti do obchodního rejst íku 5000 

CELKEM 8420 

 

Náklady na nákup pot ebné výpo etní techniky 

K podnikání budu pot ebovat pouze po íta , webkameru a mikrofon. Tyto náklady jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 4: Náklady na nákup výpo etní techniky (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena (K ) 

Apple iMac MC812CZ/A 34 990 

Logitech HD Pro Webcam C920 2 507 

Mikrofon Koss M18 731 

CELKEM 38 228 

 

Náklady na vytvo ení webových stránek 

Jak už jsem zmínil d íve, webové stránky si nechám naprogramovat v etn  grafického návrhu 

u spole nosti HiPromotion. Cena bude 30 000 K  v . DPH. Spole n  s náklady na výrobu 

webových stránek bude nutné vynaložit také prost edky na zaregistrování domény ve výši 140 

K . 
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Celkové z izovací náklady 

V následující tabulce jsou uvedeny celkové z izovací náklady spole nosti. 

Tab. 5: Celkové z izovací náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena (K ) 

Náklady na založení spole nosti 8420 

Náklady na nákup výpo etní techniky 38 228 

Náklady na vytvo ení webových stránek 30 140 

CELKEM 76 788 

 

Mzdové náklady 

Ve spole nosti bude pouze jeden zam stnanec, kterým budu já. V prvním roce se však z eknu 

platu v zájmu spole nosti. Plat v následujících letech je znázorn n v tabulce níže. Plat 

p ípadných brigádník  bude ešen provizn , v prvních letech fungování spole nosti s nimi 

však nepo ítám. 

Tab. 6: Mzdové náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Náklady zam stnance (K ) 

Hrubá mzda zam stnance 10 000 

Sociální pojišt ní zam stnavatele (25%) 2500 

Zdravotní pojišt ná zam stnavatele (9%) 900 

CELKEM 13 400 

 

Náklady na provoz podniku 

V následující tabulce jsou uvedeny náklady na provoz podniku, které bude pot eba vynaložit 

každý m síc. 
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Tab. 7: Náklady na provoz podniku (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena (K ) 

Propagace 5000 

GoToWebinar (aplikace pro weibná e) 1466 

Hosting 20 

Internet  399 

Telefon 699 

CELKEM 7584 

 

Ro ní náklady na provoz 

V následující tabulce jsou celkové ro ní náklady na provoz podniku, jež jsou sou tem 

mzdových náklad  a náklad  na provoz podniku. 

Tab. 8: Ro ní náklady na provoz (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka Cena (K ) 

Mzdové náklady 13 400 

Náklady na provoz podniku 7584 

CELKEM 20 984 

 

 

3.3.2 Odhad o ekávaných tržeb 

Odhad tržeb bude kalkulovaný podle pr m rného po tu ú astník  jednoho kurzu.  

V prvním roce budu po ítat s tím, že jednoho základního kurzu se zú astní 5 zákazník  a 

zárove  30% ú astník  základního kurzu si koupí i kurz pokro ilý. V následujících dvou 

letech budu po ítat s nár stem zákazník  v každém roce a to z 5 na 6 v roce 2014 a ze 6 na 7 

v roce 2015. Pr m rn  budu po ítat s tím, že polovina zákazník  budou studenti a druhá 

polovina ostatní. 

Odhad tržeb na t i roky dop edu znázor uje následující tabulka, p i emž po ítám se 

zahájením innosti od kv tna 2013. 
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Tab. 10: Odhad o ekávaných tržeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

Odhad o ekávaných tržeb (v K ) 

 Rok 

Typ kurzu 2013 2014 2015 

Kurz základní 118 400 195 360 214 896 

Kurz pokro ilý 34 410 58 608 64 469 

CELKEM 152 810 253 968 279 365 

 

3.3.3 Zahajovací rozvaha 

V následující tabulce je uvedena zahajovací rozvaha ke dni 1. 5. 2013 

Tab. 11: Zahajovací rozvaha (Zdroj: vlastní zpracování) 

Zahajovací rozvaha k 1. 5.2013 (zjednodušená podoba) 

Aktiva K  Pasiva K  

I. Stálá aktiva 76 788 I. Vlastní kapitál 200 000 

1. Dlouhodobý nehmotný majetek 38 560 1. Základní kapitál 200 000 

2. Dlouhodobý hmotný majetek 38 228 2. Kapitálové fondy 0 

3. Dlouhodobý finan ní majetek 0 3. Rezervní fondy, fondy ze zisku 0 

  4. Výsledek hospoda ení minulých let 0 

  5. Výsledek hospoda ení b žného 

ú etního období 

0 

II. Ob žná aktiva 123 212 II. Cizí zdroje 0 

1. Zásoby 0 1. Rezervy 0 

2. Pohledávky 0 2. Krátkodobé závazky 0 

3. Krátkodobý finan ní majetek 123 212 3. Dlouhodobé závazky 0 

Aktiva celkem 200 000 Pasiva celkem 200 000 

 

3.3.4 Finan ní výkazy 

Plány cash flow 

V následující tabulce jsou uvedeny plány cash flow na roky 2013-2015. 
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Tab. 12: Plány cash flow (Zdroj: vlastní zpracování) 

Plán cash flow v K  

Položka +/- 2013 2014 2015 

Po áte ní hotovost  123 212 195 938 196 392 

P íjem ze služeb + 152 810 253 968 279 365 

Propagace - 40 000 60 000 60 000 

GoToWebinar - 11728 17 592 17 592 

Internet - 3192 4788 4788 

Telefon - 5592 8388 8388 

Hrubá mzda - 0 120 000 120 000 

Soc. a zdrav. pojišt ní - 0 40 800 40 800 

Hosting - 240 240 240 

Da  z p íjmu - 19 332 1706 21770 

Kone ná hotovost  195 938 196 392 202 179 

 

Výkaz zisku a ztráty 

V následující tabulce je uveden výkaz zisk  a ztrát za roky 2013-2015. 

Tab. 13: Výkaz zisku a ztráty (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výkaz zisku a ztráty v K  

 Položka 2013 2014 2015 

1. Tržby za prodej zboží (+) 0 0 0 

2. Náklady vynaložené na prodej zboží (-) 0 0 0 

3. Tržby za prodej vlastních výrobk  a služeb (+) 152810 253968 279365 

4. Zm na stavu vnitropodnikových zásob vlastní 

výroby (+-) 

0 0 0 

5. Aktivace (+) 0 0 0 

6. Spot eba materiálu, energie, služeb (-) – z toho: 60752 91008 91008 

6.1 Materiál 0 0 0 

6.2 Energie 0 0 0 

6.3 Nájem 0 0 0 

6.4 Cestovné 0 0 0 

6.5 Ostatní služby 60752 91008 91008 
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7. Osobní náklady (-) – z toho: 0 160800 160800 

7.1 Mzdové náklady 0 120000 120000 

7.2 Pojišt ní 0 40800 40800 

8. Dan  a poplatky (-) 0 0 0 

9. Ú etní odpisy (-) 0 0 0 

10. Jiné provozní výnosy (+) 0 0 0 

11. Jiné provozní náklady (-) 0 0 0 

12. Ostatní provozní výnosy a zú tování 0 0 0 

13. Ostatní provozní náklady a zú tování 0 0 0 

I. Provozní výnosy celkem (ú tová t ída 6) 152810 253968 279365 

II. Provozní náklady celkem (ú tová t ída 5) 60752 251808 251808 

a) Provozní výsledek hospoda ení (I-II) 92058 2160 27557 

14. Finan ní výnosy (+) 0 0 0 

15. Finan ní náklady (-) 0 0 0 

16. Zú tování p ísl. Položky do výnos  0 0 0 

17. Zú tování p ísl. Položky do náklad  0 0 0 

b) Finan ní výsledek hospoda ení 0 0 0 

18. Základ dan  z p íjm  (a+b) 92058 2160 27557 

19. Položky upravující základ dan  z p íjm  0 0 0 

20. Základ dan  z p íjm  92058 2160 27557 

21. Splatná da  z p íjm  za b žnou innost (-) 19 332 454 5787 

A) Výsledek hospoda ení za b žnou innost 72726 1706 21770 

22. Mimo ádné výnosy (+) 0 0 0 

23. Mimo ádné náklady (-) 0 0 0 

24. Da  z p íjm  za mimo ádnou innost splatná (-) 0 0 0 

B) Mimo ádný výsledek hospoda ení 0 0 0 

C) Výsledek hospoda ení za ú etní období (A+B) 72726 1706 21770 
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3.4 Hodnocení rizik 

V následující kapitole jsem uvedl nejv tší rizika, která by mohla spole nost potenciáln  

ohrozit, velikost jejich hrozby a strategie na jejich zvládnutí. 

3.4.1 Identifikace rizik a jejich hodnocení 

Pro pravd podobnost rizika, jakožto i pro jeho závažnost je uvedena škála 1-10, kde 1 

vyjad uje nejmenší pravd podobnost/závažnost a 10 vyjad uje nejv tší 

pravd podobnost/závažnost. Jejich seznam jsem uvedl v následující tabulce. 

Tab. 14: Hodnocení rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 

. Riziko Pravd podobnost Závažnost 

1 Malý zájem o kurzy 5 10 

2 Nezájem o online vzd lávání 3 9 

3 Vstup konkuren ní spole nosti 5 5 

4 Hospodá ská krize 8 5 

5 Legislativní zm ny 9 2 

6 Výpadek poskytovatele webiná  (GoToWebinar) 2 10 

 

3.4.2 Mapa rizik 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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3.4.3 Strategie zvládnutí rizik 

Malý zájem o kurzy 

Toto riziko je pro spole nost nejzávažn jší, jak je vid t i z mapy rizik. Nezájem zákazník  o 

kurzy by v dlouhodobém asovém horizontu znamenal zánik spole nosti. Bude velmi 

d ležité, aby spole nost, pokud zaznamená malý zájem o kurzy, zvýšila investice do 

propagace a dala tak o nich v d t v tší skupin  lidí. Velice d ležité bude získávat od 

zákazník  feedback, který bude spole nosti sloužit k úprav  produkt  a marketingu. 

Nezájem o online vzd lávání 

V eské republice ješt  stále není vzd lávání prost ednictvím internetu nijak zvláš  

zpopularizované. Je otázkou, jak na n j budou eši reagovat a zda jim bude tento zp sob 

vyhovovat. Pokud by tento zp sob vzd lávání nevyhovoval, znamenalo by to zna ný zásah do 

fungování podniku a bylo by na zvážení, jakým zp sobem zm nit kurzy. Nabízí se možnost 

p ed lat kurzy do prezen ní formy, což by ale znamenalo zvýšené náklady na prostory. 

Vstup konkuren ní spole nosti 

Trh mimoškolního vzd lávání je na vzestupu a tento r stový trend mu odborníci predikují i do 

budoucna. Vstup nového konkurenta na trh je ur it  reálnou hrozbou. Nejlepší obranou proti 

konkurenci je poskytování co nejlepších služeb a vytvá ení dialogu se zákazníky. Pokud se na 

trhu objeví n jaká p ímá konkurence, bude vhodné ji pe liv  sledovat a uzp sobit tomu sv j 

marketing. 

Hospodá ská krize 

Toto riziko by potenciáln  mohlo znamenat zhoršení ekonomické situace zákazník  a tím 

jejich úbytek. Z tohoto rizika by se ovšem mohla stát i p íležitost, jelikož spole nosti mají 

v p ípad  škrt  tendenci snižovat výdaje na marketing. Pokud by je v této chvíli moje 

spole nost naopak zvýšila, mohla by získat dokonce i zákazníky konkurence. 

Legislativní zm ny 

Zm ny v legislativ  mohou p inést komplikace, stejn  jako úlevu. V každém p ípad  je t eba 

tyto zm ny sledovat a na jejich vývoj být pat i n  p ipraven. Sledování politické situace a 

programové nápln  jednotlivých stran m že spole nosti napov d t, na jaké zm ny by se asi 

m la nachystat. 
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Výpadek poskytovatele webiná  (GoToWebinar) 

Technické komplikace by mohly zásadním zp sobem ovlivnit kurzy a v krajním p ípad  je 

úpln  znemožnit. Našt stí je, díky výb ru dodavatele, toto riziko velmi malé. Kdyby 

k technickým potížím p eci jen došlo, je možné kurz p esunout. V p ípad  opakovaných 

technických problému by pak bylo na zvážení zm na dodavatele. 
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4 ZÁV R 

 

Tuto práci jsem psal s myšlenkou, že na základ  tohoto podnikatelského zám ru bych svoji 

spole nost opravdu cht l založit. Snažil jsem se klást d raz na jednoduchost a proveditelnost 

vzhledem k mým vlastním možnostem. Žádný podnikatelský plán na sv t  nedokáže pokrýt 

všechny alternativy, které mohou nastat p i jeho realizaci. Nejinak je tomu i v p ípad  tohoto 

plánu. Jsem si v dom, že i v p ípad , že by se všechny mé domn nky, spojené s tímto plánem 

vyplnily, stále bude velice obtížné se na trhu prosadit a bude to vyžadovat spoustu úsilí a 

asu.  

Tuto práci jsem rozd lil do t í hlavních ástí.  

V první ásti se zabývá teoretickými poznatky, které jsou ve své v tšin  zam eny na 

podnikání jako takové a sestavení podnikatelského zám ru. Tyto teoretické poznatky 

jsem psal s v domím, že se v p ípad  této práce bude jednat o založení spole nosti s ru ením 

omezeným a tudíž jsem tomu p izp sobil i obsahovou stránku této ásti. Dále jsem se zam il 

na podstatné body podnikatelského plánu a sice co to v bec podnikatelský plán je, k emu a 

komu slouží a jak takový plán psát. 

Druhá ást obsahuje analýzy, které jsem v souvislosti s tímto podnikatelským plánem 

vypracoval. Jedná se o Marketingovou analýzu, kterou jsem provedl formou dotazníkového 

šet ení na vzorku dvou skupin potenciálních zákazník . Dalšími analýzami byly analýza 

SLEPT, která mi p iblížila obecné okolí spole nosti a upozornila na n které nástrahy, 

Porter v model konkuren ních sil, za pomocí kterého jsem zanalyzoval konkuren ní vlivy 

spole nosti a hlavn  zanalyzoval možné konkurenty a nakonec analýza SWOT, která mi 

poskytla p ehled o hlavních hrozbách a slabinách, ale i silných stránkách a p íležitostech. 

Poslední ást byla ástí návrhovou. Zde jsem ze všeho nejd ív popsal spole nost a její 

obchodní a organiza ní plán, abych následoval marketingovým mixem, kde jsem p iblížil 

nástroje, které hodlám použít pro úsp šné proniknutí na trh.  Finan ní ást se pak zabývá 

nezbytnými po áte ními náklady, o ekávanými náklady a výnosy pro první t i roky 

fungování podniku a je dopln na i o nezbytné finan ní výkazy. Jako poslední bod jsem zvolil 

analýzu rizik a strategii pro jejich eliminaci.  

Tento plán mi velice pomohl ut ídit si myšlenky, co se podnikání tý e. Také m  donutil 

vypracovat všechny nezbytné analýzy a finan ní plány, díky kterým jsem p ehodnotil n které 
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své plány a vypracoval nové. Záv rem lze íci, že cíle práce byly spln ny, podnik by mohl být 

životaschopný a po vynaložení odpovídajícího úsilí by mohl být i úsp šný. 
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P ílohy 

 

Poptávka po vzd lávacích webiná ích 

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jestli byste m l/a zájem ú astnit se webiná  zam ených na zvýšení 

kreativity, zlepšení organizace asu a snížení stresu. Základní kurz by m l 2 hodiny s možností 

absolvovat následný pokro ilý kurz. 

* Required 

 

Pohlaví * 

 Muž 

 Žena 
 

Jsem * 

 student VŠ 

 absolvent VŠ 

 OSV  

 adový zam stnanec 

 zam stnanec na manažerské úrovni 

 jiné 
 

V k * 

 <20 

 20-35 

 35-45 

 45+ 
 

Vzd láváte se mimoškoln ? * 

 Ano 

 Ne 
 



 
 

Pokud se vzd láváte mimoškoln , jakou cestou? * 

 samostudium (internet, knihy...) 

 navšt vuji seminá e 

 ú astním se webiná  

 jiné 
 

Kolik asu v nujete mimoškolnímu vzd lávání? * 

 Každý den 

 N kolikrát týdn  

 N kolikrát za m síc 

 Mén  
 

Slyšel/a jste už n kdy o webiná ích? * 

 Ano 

 Ne 
 

Absolvoval/a jste už n kdy n jaký webiná ? * 

 Ano 

 Ne 
 

Pokud jste absolvoval/a n jaký webiná , na jaké téma?  

 

Poci ujete pot ebu zlepšit n který z následujících aspekt  vašeho života? * 

 úrove  stresu 

 kreativní myšlení 

 kontrola a plánování 

 zvládání více v cí 

 jiné 

 Nepoci uji 
 

 



 
 

V p ípad , že poci ujete pot ebu n co zlepšit, byl/a byste ochoten/na absolvovat webiná  (seminá  

vedený p es internet), který by Vám pomohl zlepšit n který z výše uvedených aspekt ? * 

 Ano 

 Ne 
 

Kolik asu byste byl/a ochoten/na investovat do takového webiná e? * 

 do jedné hodiny 

 2-3 hodin 

 3-8 hodin 

 více než 8 hodin 
 

Pokud ano, kolik byste by/a až schopen/na zaplatit za takovýto webiná ? * 

 <500 K  

 500-1000 K  

 1000-5000 K  

 5000+ K  
 

Víte o n jaké metod , o které si myslíte, že by Vás mohla v život  posunout dál? Nepovinná otázka.

 


