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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského 

záměru nové obchodní společnosti. Nejprve je definována podstata 

podnikatelského záměru a sepsány poznatky z literatury. Dalším 

bodem je analýza trhu. Následně je přistoupeno k samotnému 

návrhu, který  obsahuje  finanční a marketingový plán a případná 

rizika. Posledním bodem je ekonomické zhodnocení celého projektu. 

 

Klíčová slova: 

SWOT analýza,  internetový obchod, obchodní společnost 

 

ABSTRACT 

                 

Diploma thesis is engaged in elaboration of a business project 

concerning a brand-new corporation. First of all, the key-stone of this 

business project is defined and the findings from the literature 

retrieval are written down. The next point is the market analysis. 

Consequently is approached a actual proposal which contains a 

financial plan, marketing plan and eventual risks. The last point is an 

economical evaluation of the whole project. 
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ÚVOD, CÍL PRÁCE 

Tato práce se zabývá založením nové obchodní společnosti 

zajišťující nákup a dovoz objednaného zboží prostřednictvím 

internetového obchodu zákazníkem na určité místo v určitou dobu. 

Podnikatelský záměr je zpracován pro zajištění nákupu zboží a 

to převážně potravin ve velkoprodejnách a hypermarketech a jejich 

následné distribuci. Jelikož je v současnosti na trhu velmi málo 

těchto distribučních společností tohoto typu, rozhodli jsme se této 

příležitosti využít.  

Diplomová práce se skládá z pěti hlavních částí. První části je 

úvod, ve kterém najdeme vymezení situace a přístup k řešení. 

V části druhé je definování podstaty podnikatelského záměru, 

teoretické poznatky z odborné literatury, úvaha o tom co vede 

člověka k podnikání, popis podnikatelského plánu a náležitých 

postupů, jak jednotlivé části co nejlépe zpracovat a následně jsou 

popsány podmínky nutné k provozování podnikatelské činnosti 

v České republice. Ve třetí části následuje analýza trhu.  Nejdříve je 

analyzováno okolí podniku, dále jsou zde popsány cíle záměru a 

popis podnikatelského subjektu.  Čtvrtou částí je samotný návrh, 

který zahrnuje finanční a marketingový plán a také jsou zde 

analyzována možná rizika tohoto návrhu. Dalšími cíli práce je 

zhodnotit možné postavení firmy na trhu. Dále je zvolen nejlepší 

možný způsob financování záměru vzhledem k zadaným 

podmínkám. Pátou částí je vlastní ekonomické zhodnocení vložených 

investic pomocí vhodných metod. Poslední částí je závěr, ve kterém 

je celý podnikatelský plán zhodnocen. 

Přínosem práce by měl být celkový pohled na firmu a okolí 

z několika odlišných hledisek, které by měli posloužit nejenom při 

startu podnikání, ale i při následném rozvoji firmy v budoucnu. 
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Cílem tohoto podnikatelského záměru je vytvoření a založení 

společnosti vytvářející přiměřený zisk. Mezi dalšími cíli je vytvoření 

spokojené rozrůstající se sítě stálých odběratelů, zákazníků.       
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1 PODSTATA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU [1] 

1.1 NÁPLŇ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU 
Výsledky technicko-ekonomických studií projektů, investiční 

program firmy a její finanční plán poskytují základní informační 

vstupy pro zpracování podnikatelského záměru projektu, resp. 

skupiny projektů, které hodlá firma realizovat. Tento z slouží 

zpravidla dvěma účelům. Jednak je to určitý vnitřní dokument, který 

slouží jako základ vlastního řízení firmy. Značný význam však má 

externí uplatnění podnikatelského záměru v případě, že firma hodlá 

financovat realizaci projektu využitím cizího kapitálu. případně se 

uchází o některý druh nenávratné podpory. V tomto případě je totiž 

třeba přesvědčit poskytovatele kapitálu o výhodnosti a nadějnosti 

projektu, na jehož financování se tento kapitál použije (poskytovatel 

kapitálu. např. banka, totiž pečlivě zvažuje a hodnotí projekt i firmu z 

hlediska výnosnosti vložených prostředků, jejich návratnosti i 

existujícího podnikatelského rizika). Kvalitně zpracovaný 

podnikatelský záměr může pak významně podpořit získání 

potřebného kapitálu. 

 

Podnikatelský záměr by měl obsahovat tyto základní části: 

 

■ realizační resumé, 

■ charakteristiku firmy a jejích cílů, 

■ organizaci řízení a manažerský tým, 

■ přehled základních výsledků a závěrů technicko-ekonomické             

studie, 

■ shrnutí a závěry, 

■ přílohy. 
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1.1.1 REALIZAČNÍ RESUMÉ 

 

Součástí realizačního resumé by mělo být: 

 

■ název a adresa firmy, číslo telefonu a faxu, kontaktní osoby. 

■ charakteristika produktu, resp. služby, které jsou náplní 

projektu, jejich specifických vlastností a předností vzhledem ke 

konkurenci. 

■ popis trhů, na kterých se chce firma uplatnit, a distribučních 

cest, kterých hodlá využít k dosažení těchto trhů. 

■ strategické zaměření firmy na období příštích 3 až 5 let, 

včetně jejích dlouhodobých cílů, způsobů dosažení těchto cílů i 

uvedení fáze podnikatelské činnosti, ve které se firma nachází, 

■ zhodnocení manažerských zkušeností a kvality klíčových 

pracovníků firmy ve vztahu k danému projektu. 

■ finanční aspekty zahrnující odhady zisku v následujících pěti 

letech, velikost potřebného kapitálu, účel jeho použití a očekávaný 

roční výnos pro poskytovatele kapitálu. 

 

 

 

 

Tento stručný souhrn je sice první částí podnikatelského 

záměru, měl by se však zpracovat až v samém závěru. Vzhledem 

k tomu, že s ním přichází případný poskytovatel kapitálu nejdříve do 

styku, měl by tento souhrn nastínit základní charakteristiky firmy i 

projektu ve stručné a přesvědčivé formě, a to v maximálním rozsahu 

2—3 strojových stránek. 
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1.1.2 CHARAKTERISTIKA FIRMY A JEJÍCH CÍLŮ 

 

Tato část podnikatelského záměru by měla postihnout jak 

minulost firmy, tak i její přítomnost a budoucnost z hlediska 

základních podnikatelských cílů a strategií jejich dosažení.  

 

Součástí této části podnikatelského záměru by měla být: 

 

■ historie firmy, zachycující její činnost od založení (s uvedením 

motivů tohoto založení), výsledky podnikatelské činnosti a dosažené 

úspěchy, vývoj finanční situace firmy v minulosti i současnosti a 

způsob jejího financování, 

■ důležité charakteristiky produktů (služeb), které jsou náplní 

projektu. Přitom je třeba specifikovat jejich současnou fázi (výzkum a 

vývoj či již uvedení na trh) a dobu životnosti, kdo je či bude jejich 

uživatelem a jaké výhody mu budou z uplatnění těchto produktů či 

služeb vznikat, jaké klíčové faktory rozhodují o jejich úspěchu, jaké 

jsou jejich jedinečné rysy, které rozhodují o konkurenční pozici a 

srovnání těchto rysů s konkurencí, jaké jsou způsoby ochrany 

produktů či sužeb (vlastnictví patentů aj.),jaké nové produkty (služby) 

připravuje konkurence. jedinečné rysy strategie výroby, distribuce a 

marketingu, 

■ sledované cíle, zahrnující jednak základní strategické cíle, 

kterých se firma snaží realizací daného projektu dosáhnout 

specifické cíle jednotlivých oblastí firmy, ke kterým patří uspokojení 

poptávky a postavení firmy na trhu, inovace výrobního programu a 

technologie, kvalita produkce, efektivnost a finanční stabilita, sociální 

oblast, rozvoj organizace a řízení, ochrana životního prostředí, 

prestiž a společenské postavení firmy. Stanovené cíle by měly být 

reálné, však současně dostatečně motivující a vyjádřené v konkrétní 
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formě. Pokud to je možné, doporučuje se jejich kvantifikace s tím, že 

by se měly vztahovat k období příštích dvou až pěti let. 

1.1.3 ORGANIZACE ŘÍZENÍ A MANAŽERSKÝ TÝM 

 

Tato část podnikatelského záměru by měla obsahovat: 

 

■ organizační schéma s jasným vymezením pravomoci a 

odpovědnosti jednotlivých manažerů, 

■ charakteristiku klíčových vedoucích pracovníků z hlediska 

jejich rolí, věku, zkušeností, dosažených výsledků, současných i 

budoucích přínosů pro firmu (podstatné je prokázat, že firma 

disponuje vyváženým manažerským týmem, dostatečnými 

kompetencemi v oblasti finanční, marketingové, technické aj.), 

■ politiku odměňování těchto pracovníků včetně uvedení 

platové úrovně, způsobu hmotné zainteresovanosti na výkonnosti 

firmy (především na dlouhodobých hospodářských výsledcích např. 

získáním akcií firmy aj.), 

■ vymezení dlouhodobých záměrů a cílů klíčových manažerů 

včetně jejich vztahu k vlastnictví firmy, 

■ stanovení klíčových řídících pozic, které musejí být obsazeny 

v příštích dvou až třech letech se specifikací požadovaných 

dovedností a zkušeností (tím firma demonstruje schopnost plánovat 

rozvoj podnikatelské činnosti a získat potřebné pracovníky), 

■ základní přístup k řízení firmy (centralizace, resp. 

decentralizace), informační systém pro řízení a jeho budoucí vývoj aj. 

 

Kvalita řízení je jedním z nejdůležitějších faktorů, které 

poskytovatelé kapitálu zvažují, a často je jedním z prvních aspektů, 

které posuzují. Důležité je proto demonstrovat kvalitu, profesionální 

dovednosti, kompetenci a angažovanost manažerského týmu k 

danému projektu. které jsou z předpokladem jeho úspěšné realizace. 
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1.1.4 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH VÝSLEDKŮ A ZÁVĚRŮ 
TECHNOCKO-EKONOMICKÉ STUDIE PROJEKTU 

 

V této části podnikatelského záměru jsou shrnuty základní 

výsledky a závěry technicko-ekonomické studie. týkající se: 

 

■ výrobního programu, resp. poskytovaných služeb, tvořících 

náplň projektu. 

■ analýzy trhu a tržní konkurence, 

■ marketingové strategie, 

■ velikosti výrobní jednotky, technologie, výrobního zařízení a 

základních materiálů, 

■ umístění výrobní jednotky, 

■ pracovních sil, 

■ finančně-ekonomických analýz a finančních záměrů, 

■ analýzy rizika projektu. 

 

uvedeme pouze několik doplňujících poznámek k posledním 

dvěma bodům. 

 

Oddíl věnovaný výsledkům finančně-ekonomických analýz a 

finančním záměrům by měl poskytnout přehledné informace týkající 

se nejen finančně-ekonomické stránky daného projektu, ale celé 

firmy (v případě, že projekt realizuje nově vznikající firma. lze projekt 

ztotožnit s firmou). Pokud jde o daný projekt, je třeba uvést na tomto 

místě podnikatelského záměru jednak přehled hodnot kritérií pro 

posouzení ekonomické výhodnosti projektu, jako jsou rentabilita, 

doba úhrady, čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento a 

index rentability, jednak výsledky posouzení komerční 

životaschopnosti (finanční stability projektu), které představují pro 

poskytovatele kapitálu klíčové informace. 
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Pokud realizuje projekt již existující firma, je třeba integrovat 

projekt s ostatními aktivitami firmy a kromě výše uvedených aspektů 

týkajících se pouze daného projektu bude součástí podnikatelského 

záměru prezentace výsledků hospodaření firmy jako celku. Půjde zde 

o přehledné informace týkající se: 

 

■ výkonnosti firmy v minulém období i současnosti pomocí 

soustavy základních poměrových ukazatelů včetně jejich srovnání s 

konkurencí a průměry odvětví či oboru, kam firma patří, 

■ základních závěrů plynoucích z výkazu zisků a ztrát, rozvahy 

a peněžních toků firmy; důležité je zde specifikovat předpoklady, ze 

kterých údaje těchto výkazů vycházejí (např. vývoj inflace a 

devizových kurzů, úroveň a časový průběh poptávky, výše prodejních 

cen výrobků a nákupních cen surovin. materiálů a energii, časový 

interval od zahájení výzkumu a vývoje až k prvním inkasům z prodeje 

výrobků aj.); vlastní plánové výkazy zisků a ztrát, rozvahy a peněžní 

toky. zpracované pro několik následujících let, je vhodné uvést v 

příloze, 

■ specifikace potřebných finančních prostředků, způsobu jejich 

využití (pořízení dlouhodobého majetku, zvýšení oběžných aktiv, 

výzkum a vývoj, marketing aj.) a způsobu splácení úvěrů, 

■ zadlužení firmy v rozdělení na krátkodobé a dlouhodobé 

závazky, 

■ specifikace pohledávek s uvedením podílu pohledávek, které 

nelze inkasovat a podílu dubiózních pohledávek, 

■ způsobů sledování a kontroly finančních prostředků. 
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Výše uvedené informace převážně číselné povahy představují 

základní informace pro hodnocení investiční příležitosti ze strany 

potenciálního investora (poskytovatele kapitálu). S finančně-

ekonomickou stránkou projektu, resp. firmy, úzce souvisí i otázka 

vlastnictví. Proto je třeba (a to v tomto oddíle podnikatelského 

záměru, resp. v samostatném oddíle věnovaném vlastnictví) 

charakterizovat zvolenou právní formu podnikatelské činnosti, uvést 

objem a formu kapitálu, který se do firmy vnáší (např. vlastní vklady 

zakladatelů, půjčky a úvěry — při zakládání nové firmy je důležité 

demonstrovat, že zakladatelé vnášejí do firmy vlastní kapitál, a jsou 

proto silně zainteresováni na její dlouhodobé podnikatelské 

prosperitě). V případě akciové společnosti je zde vhodné uvést 

seznam akcionářů (jednotlivců i společností) a jejich podíly na 

celkovém objemu akcií (včetně podílu akcií ve vlastnictví 

zaměstnanců a vedoucích pracovníků), při emisi akcií je třeba uvést 

jejich počet, cenu a očekávanou dividendu. 

Závěrečný oddíl této části podnikatelského záměru, týkající se 

rizikové stránky projektu by měl charakterizovat základní výsledky 

analýzy rizika tohoto projektu, a to především klíčové faktory rizika, 

jejich potenciální dopady na firmu, přijatá opatření na snížení 

podnikatelského rizika včetně plánů korekčních opatření, 

umožňujících pružnou a nákladově efektivní reakci firmy na možný 

výskyt rizikových faktorů. 
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1.1.5 SHRNUTÍ A ZÁVĚRY 

 

Tato závěrečná část podnikatelského záměru by měla 

obsahovat jednak shrnutí základních aspektů, rozvedených v 

jednotlivých oddílech tohoto záměru, jednak časový plán realizace 

projektu. 

 

Ve shrnutí by se měla pozornost zaměřit především na: 

 

■ celkové strategické zaměření projektu s uvedením koordinace 

všech jeho aspektů tak, aby byly splněny dlouhodobé cíle firmy, 

■ zdůvodnění očekávaného úspěchu projektu se zvláštní 

pozorností na přínos manažerské- ho týmu k tomuto úspěchu, 

■ uvedení jedinečných rysů firmy, 

■ stanovení požadavků na kapitálové zajištění projektu, 

■ procentní podíl vlastnictví firmy v rukou jejích zakladatelů. 

 

Z časového záměru realizace projektu by měl poskytovatel 

kapitálu získat především informace o době výstavby, době zahájení 

podnikatelské činnosti a o termínech, kdy bude třeba vynaložit 

finanční prostředky. 
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1.1.6 PŘÍLOHY 

 

V přílohách podnikatelského záměru je možné uvést např. 

výpisy z obchodního rejstříku, životopisy klíčových osobností firmy, 

fotografie, resp. výkresy výrobků, výsledky průzkumů trhu. výsledky 

propagačních akcí, technologické schéma výroby, výkazy zisků a 

ztrát, rozvahu a peněžní toky, výsledky analýzy citlivosti projektu, 

propočty kritických bodů, reference významných osobností aj. 
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1.2 POŽADAVKY NA  PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR 

 

Zpracovaný podnikatelský záměr by měl splňovat určité 

požadavky,  

a to: 

 

■ být stručný a přehledný (jeho délka by neměla přesahovat 

padesát strojových stránek),  

■ být jednoduchý a nezacházet do technických a 

technologických detailů (tj. má být srozumitelný pro bankéře a 

investory, což jsou zpravidla osoby bez hlubších technických 

základů), 

■ demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. 

zákazníka (investoři oceňují tržně orientovanou podnikatelskou 

činnost) 

■ orientovat se na budoucnost, tj. ne na to, čeho již firma 

dosáhla, ale na vystižení trendů, zpracování prognóz a jejich využití k 

charakteristice toho, co má být dosaženo, 

■ být co nejvěrohodnější a realistický ( např. otevřené 

ohodnocení konkurence zvyšuje důvěryhodnost podnikatelského 

záměru), 

■ nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, neboť to 

snižuje jeho důvěryhodnost v očích poskytovatele kapitálu, 

■ nebýt však ani příliš pesimistický, neboť při podceňování 

může být daný projekt pro investora málo atraktivní, 

■ nezakrývat slabá místa a rizika projektu ( i případné chyby, 

kterých se firma v minulosti dopustila); jestliže totiž investor odhalí 

určité negativní faktory neuvedené v podnikatelském záměru, může 

to v jeho očích značně oslabit důvěryhodnost projektu — naopak 

identifikace rizik a existence plánu korekčních opatření demonstruje 

připravenost manažerského týmu na zvládnutí případných problémů 

s využitím minulých zkušeností, 
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■ upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy 

a kompetenci manažerského týmu, a to nejen z hlediska nezbytných 

manažerských a podnikatelských dovedností, ale i schopnosti práce 

jako efektivního týmu, 

■ prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v případě užití 

bankovního úvěru k financování projektu. 

■ prokázat, jak může poskytovatel kapitálu formou účasti, 

rizikového kapitálu aj. získat zpět vynaložený kapitál patřičným 

zhodnocením, 

■ být zpracován kvalitně i po formální stránce. 

 

 

Závěrem je třeba uvést, že ani vysoká kvalita podnikatelského 

záměru nezaručuje úspěch projektu, neboť jde stále o rizikový 

projekt. Kvalita přípravy projektu se však projeví příznivě tím, že: 

 

■ zvyšuje naději úspěchu jednotlivých projektů a tím zlepšuje 

hospodářské výsledky firmy z dlouhodobého hlediska, 

■ snižuje podstatně nebezpečí takového neúspěchu projektů, 

který by ohrozil vážně finanční stabilitu firmy a případně i samou její 

existenci. 

 

 

Vzhledem k významnému vlivu kvality přípravy projektů a 

podnikatelského plánování na dosažení prosperity firem v tržním 

prostředí je třeba, aby vedení těchto firem věnovalo zpracování 

podnikatelských záměrů zaslouženou pozornost. Současně je však 

třeba upozornit na to, že zpracovaný podnikatelský záměr nebude 

vzhledem k proměnlivosti podnikatelského okolí platit beze změny 

delší dobu. Podnikatelský záměr je třeba proto chápat jako stále živý 

a vyvíjející se dokument, který je třeba neustále adaptovat a 

upravovat vzhledem k měnícím se podmínkám. 
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1.3 DEFINICE PODNIKATELE 

 

Pojem podnikatele se dále zkomplikuje, když se v něm zohlední 

zásady a podmínky z obchodně pracovní, manažerské a osobní 

sféry. V tomto století byly předmětem nejhlubšího zkoumání právě 

personální a sociologické aspekty podnikání, což se promítlo i v jeho 

nejnovějších definicích. 

Téměř všechny definice podnikání se shodují v tom, že jde o 

druh jednání, který zahrnuje : 

1. chopení se iniciativy,  

2. organizování a reorganizování sociálně-ekonomických 

mechanismů za účelem přeměny zdrojů a situací v praktický 

výsledek,  

3.  zakalkulování rizika neúspěchu.  

 

Pro ekonoma je podnikatelem ten, kdo uvádí zdroje, práci, 

materiál a jiná aktiva do kombinací, jež zvyšují jejich hodnotu oproti 

hodnotě původní, jakož i ten, kdo zavádí změny, inovace a nový řád. 

Z hlediska psychologa je podnikatel osobou motivovanou určitými 

pohnutkami - potřebou něco získat nebo dosáhnout, vyzkoušet si 

něco, něco splnit, nebo třeba zbavit se poručníkování jiných osob. . . 

Jednomu byznysmenovi se určitý podnikatel jeví jako hrozba, jako 

agresivní konkurent, pro jiného týž podnikatel muže být spojencem, 

zdrojem dodávek, zákazníkem či dobrou investiční příležitostí. . . 

Filozofujícímu kapitalistovi se podnikatel bude zdát osobou 

vytvářející blahobyt pro všechny, osobou, hledající cesty k 

dokonalejšímu využití zdrojů a k omezení ztrát, osobou, vytvářející 

pracovní místa, jež ostatní s radostí obsadí. 
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Podnikání je dynamický proces vytváření přírůstkového 

bohatství. Toto bohatství vytvářejí jednotlivci, kteří přejímají hlavní 

rizika z hlediska kapitálu, času anebo kariéry. nebo poskytují hodnotu 

za nějaké zboží či služby. Toto zboží nebo služba může či nemusí 

být nové anebo unikátní, musí však nějakým způsobem obsahovat 

hodnotu, kterou do něj injektoval podnikatel přijetím a vynaložením 

potřebných dovedností a zdrojů. 

 

I když každá z těchto definic zobrazuje podnikatele do jisté míry 

z jiného úhlu. všechny obsahují podobné rysy: novost, organizování, 

kreativitu, blahobyt či bohatství, přejímání rizika. Přesto však jsou 

všechny každá sama o sobě omezující. Podnikatelé se vyskytují 

všude v oblasti vzdělání, medicíny, výzkumu, práva, architektury. 

řízení. sociální péče i distribuce. 

 

A proto s cílem obsáhnout veškeré typy podnikatelského 

jednání bude tato práce vycházet z následující definice: 

 

 

Podnikání je proces utváření čehosi jiného, čemuž náleží 

hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, 

přebírání doprovodných finančních, psychických a společenských 

rizik a získávání výsledné odměny v podobě peněžního a osobního 

uspokojení.  
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1.4 VEDENÍ A ZAMĚSTNANCI 

 

Banky a investiční společnosti rizikového kapitálu se domnívají, 

že o úspěchu či neúspěchu podniku rozhoduje především jeho 

management. Kapitálová účast je pak hlavně investicí do lidských 

zdrojů. Produkty, technologie nebo trhy mají sice také obrovský 

význam, avšak pro zdárnou realizaci podnikatelského záměru jsou 

rozhodující podnikatelské a odborné schopnosti managementu. 

Arthur Rock, legendární finančník, který stál u začátků firem 

jako Apple, Intel a Teledyne, k tomu říká: „Investuji do lidí, ne do 

záměrů.“ 

Banky a rizikoví investoři proto velmi důkladně prověřují vedení 

a zaměstnance příslušného podniku. Šanci získat finanční zdroje 

budete mít pouze tehdy, když budete mít ve firmě lidi, kteří jsou 

schopni úspěšně uskutečnit podnikatelský záměr. 

Pokud z jednání s bankou nebo s investorem vyplyne, že je 

třeba doplnit management, měli byste být ve vlastním zájmu ochotni 

přijmout do podnikového vedení příslušné odborníky. 
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1.4.1 VEDENÍ PODNIKU 

 
 

Uveďte, kdo vede podnik a jaké má odborné a podnikatelské 

know-how. Přitom vyzdvihněte ty schopnosti, které jsou důležité pro 

realizaci vašeho záměru. Profesní zkušenost, znalost oboru, 

dosavadní úspěchy a sociální kompetence většinou znamenají více 

než akademický titul. Poukažte také na chybějící zkušenosti a 

uveďte, jakým způsobem by mělo být doplněno podnikové vedení. 
 
 

1.4.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A ZAMĚSTNANCI 

 
Popište organizační strukturu svého podniku. Uveďte přitom, 

kolik máte zaměstnanců, jakou mají kvalifikaci a jaké je jejich věkové 

složení. Zvlášť důležití jsou v této souvislosti řídící a klíčoví 

pracovníci. Pokud jsou ve významných postaveních nezkušení 

zaměstnanci, odůvodněte to. 

 Úkoly jednotlivých zaměstnanců uveďte v popisech pracovní 

náplně, které mají obsahovat tyto základní prvky: 

 

■ Popis pracovního místa a charakteristiky zaměstnance, který 

je zastává. 

■ odborné požadavky na příslušného zaměstnance. 

■ organizační začlenění pracovního místa (vztahy nadřízenosti 

podřízenosti). 

■ Pracovní náplň určitého místa v podrobnostech. 

■ Kompetence (odborné, kázeňské, delegované pravomoci). 

 

Pro začátek stačí připojit k podnikatelskému plánu jen popis 

manažerských pracovních míst. 
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1.5   OBECNÉ INFORMACE O ZAKLÁDÁNÍ OBCHODNÍCH 

SPOLEČNOSTÍ A ZÍSKÁNÍ ŽIVNOSTENSKÝCH LISTŮ [5] 
 Zakládání obchodních společností se v České republice řídí 

především zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodním zákoníkem. Tento 

právní předpis byl od svého schválení mnohokrát novelizován tak, 

aby co nejvíce odpovídal aktuálním podmínkám podnikatelské praxe. 

Obchodní zákoník upravuje následující oblasti: 
  

• právní postavení podnikatelů v soukroměprávních vztazích, 

• obchodní závazkové vztahy, 

• jiné vztahy související s podnikáním. 
 

V obecném ustanovení druhé části obchodního zákoníku, tj. v § 

56 je obchodní společnost definována takto: 

Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za 

účelem podnikání. 

Obchodními společnostmi dle obchodního zákoníku jsou: 
  

         veřejná obchodní společnost, 

        společnost s ručením omezeným, 
        komanditní společnost, 
        akciová společnost. 

  
Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou 

být založeny i za jiným účelem, než je podnikání, pokud to zvláštní 

zákon nezakazuje. 

 

1.5.1  OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM 
OMEZENÝM 

       Citace zákona 
Postavení společnosti s ručením omezeným upravují § 105–153 

písm. e) obchodního zákoníku. Společností s ručením omezeným je 

společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž 

společníci ručí za závazky společnosti do výše svých nesplacených 
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vkladů, a to podle zápisu v obchodním rejstříku. Společnost s 

ručením omezeným může být založena jednou osobou – ať už 

fyzickou nebo právnickou. Společnost s ručením omezeným s 

jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo 

jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna 

fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností 

s ručením omezeným. Společnost může mít nejvíce padesát 

společníků. Firma společnosti musí obsahovat označení "společnost 

s ručením omezeným", postačí však zkratka „spol. s r.o.“ nebo   

„s.r.o.“  
  

    Ručení společníků 

 

             Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým 

majetkem. Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky 

společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech 

společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem 

splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení společníků 

zaniká. Zaplacením kterémukoliv z věřitelů ručení nezaniká ani se 

nesnižuje jeho rozsah. Plnění za společnost poskytnuté z důvodu 

ručení se započítává na splacení vkladu toho společníka, který 

plnění věřiteli poskytl, a není-li toto splacení možné, může společník 

požadovat náhradu od společnosti. Nemůže-li dosáhnout této 

náhrady, může požadovat náhradu od společníka, jehož vklad nebyl 

splacen, jinak od každého ze společníků v rozsahu jeho účasti na 

základním kapitálu společnosti.  
 

    Statutární orgán 

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 

Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z 
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nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy 

společnosti jinak. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků 

nebo jiných fyzických osob, které jednají na základě pověření 

společníků. Jednatelé jsou oprávněni k obchodnímu vedení 

společnosti.  

 Další orgány společnosti s ručením omezeným 

        Citace zákona 

Valná hromada společníků 
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada společníků. 

Valná hromada rozhoduje o důležitých otázkách týkajících se 

společnosti. Do její působnosti patří činnosti vyjmenované v § 125 

odst. 1 obchodního zákoníku. Jednou z nejvýznamnějších 

povinností/práv valné hromady je rozdělení hospodářského 

výsledku– tj. rozdělení podílu na zisku společníkům.  

 

Dozorčí rada  
Dozorčí rada není povinným orgánem. Zřizuje se, stanoví-li tak 

společenská smlouva. Dozorčí rada má potom za úkol dohlížet na 

činnost jednatelů, nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných 

dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje a přezkoumávat řádnou, 

mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku 

a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Dále předkládá své 

vyjádření valné hromadě a podává jí zprávy ve lhůtě stanovené 

společenskou smlouvou, jinak jednou ročně. Členové dozorčí rady 

jsou voleni valnou hromadou, přičemž členem dozorčí rady nemůže 

být jednatel společnosti. Dozorčí rada musí mít alespoň tři členy.   

Minimální výše základního kapitálu 

Citace zákona 
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Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným 

musí činit alespoň 200 000 Kč. Výše vkladu jednoho společníka musí 

činit alespoň 20 000 Kč. Musí být splněny obě tyto podmínky.  
  

1.5.2  OBECNÉ SCHÉMA ZAKLÁDÁNÍ OBCHODNÍCH 
SPOLEČNOSTÍ 

             
Postup při zakládání obchodních společností je zřejmý z následujícího 
obrázku. 
 

  

 

          Obr. 1-1 Grafické znázornění postupu zakládání obchodních 
společností 
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Z obrázku je zřejmé, že při zakládání obchodních společností 

musí být provedeny kroky I. až V. V rámci těchto kroků budou muset 

být vykonány jednotlivé činnosti, které jsou označeny písmeny A, B, 
C, D, E. 

 

Založení obchodní společnosti 

Obchodní společnost je založena sepsáním společenské 

smlouvy. Bezprostředně po založení společnosti je třeba učinit 

příslušné úkony, vedoucí ke vzniku společnosti. 

  

Vznik obchodní společnosti 

Obchodní společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a 

teprve až okamžikem vzniku (nabytím právní moci „rozhodnutí soudu 

o provedení zápisu“) je oprávněna provozovat svoji činnost 
 

Získání živnostenských oprávnění 

V živnostenském zákonu je stanoveno základní dělení, resp. 

zařazení živností. Toto základní dělení ukazuje následující obrázek. 

 

  
   
  

          Obr. 1-2 Zařazení živností dle živnostenského zákona 
  

• Řemeslné živnosti: jsou mono-profesní činnosti vyžadující 

odbornou způsobilost získanou vyučením v oboru. 
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• Vázané živnosti: jsou činnosti vyžadující zvláštní odbornou 

způsobilost podle zvláštních předpisů. 

• Volné živnosti: jsou činnosti, k jejichž provozování není 

potřeba prokázat vzdělání ani odbornou způsobilost, stačí 

naplnit pouze obecné podmínky provozování živnosti. 

• Koncesované živnosti: jsou činnosti, jejichž provozování 

vyžaduje státní souhlas, vydávané podle zvláštního zákona. 

 

Pro získání příslušných živnostenských oprávnění je třeba 

v kroku III absolvovat základní dílčí činnosti. Na následujícím 

obrázku je zachyceno základní schéma získání živností ohlašovacích 

volných, řemeslných a vázaných a získání koncesovaných živností. 
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Obr. 1-3 Grafické znázornění získání živností (postup v Kroku III.)  
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2 ANALÝZA TRHU 

Abychom mohli sestavit optimální návrh je nutné danou situaci 

nejprve důkladně analyzovat. 
 
2.1 POPIS PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU 
 
 

Společnost zakládají dva společníci se stejnou formou 

majetkové účasti. První z jich je trochu zkušenější, neboť má již malé 

zkušenosti s podnikáním. Je to sice student a podnikání je z jiné 

oblasti, ale každá zkušenost je považována za dobrou. Podniká ve 

zprostředkovatelské činnosti, tedy jedná s lidmi a svým způsobem se 

chová jako obchodník. Neboli prodává svoje informace a služby 

klientům. Je v závěrečném ročníku studia vysoké školy VUT v Brně, 

obor Strojírenská technologie a průmyslový management, kde by měl 

být schopen uplatnit znalosti zde získané a to jak z oblasti 

strojírenské, tak ve větší míře z oblasti ekonomické. Kdy tento obor 

je provázán mezi dvěmi fakultami, strojní a podnikatelskou. Je také 

běžným konzumentem ve smyslu obvyklého zákazníka nakupujícího 

v super a hypermarketech v zamýšlené oblasti působnosti, který si 

dovede představit trávit čas jiným způsobem než právě 

nakupováním. A uvědomuje si, že se mu nevyplatí jezdit pro několik 

levnějších položek jeho nákupu do více různých obchodů. Je také 

přesvědčen, že takových je mnoho a vidí v tom svoji příležitost, 

kterou se bude snažit využít. 

Druhý zakladatel je především schopný pracovník s mnohaletou 

zkušeností jako řidič. Nemá žádné dosažené vyšší vzdělání, ale 

k této činnosti to není nezbytně nutné. Je mnohem lépe orientován 

v geografickém prostředí a těchto jeho zkušeností bude patřičně 

využito jakožto člověka, který bude dané zboží rozvážet klientům. 

Z prvopočátku fungování firmy se tak bude dít při výkonu jeho 
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současného zaměstnání, což mu nebude na překážku díky jeho 

pracovní době.  

Tento malý tým je dostatečný na rozběhnutí podnikání. Veškeré 

organizační záležitosti bude mít na starosti první ze zakladatelů. 

V pozdějších fází při expanzi společnosti se budou smluvně najímat 

především řidiči a nákupčí.    
 

2.2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
 
 

Součástí podnikatelského záměru je analýza obecného i 

oborového okolí firmy. Prostředí, v němž se firmy nachází zahrnuje 

faktory, které na straně jedné vytváří podnikatelské společnosti, na 

straně druhé mohou pro firmu znamenat potenciální hrozby její 

existence. Celý záměr je tedy nutné sestavovat s ohledem na 

prostředí, ve kterém se firma nachází.  

 

2.2.1 Analýza obecného okolí 

 
Obecné okolí firmy lze rozdělit na několik skupin faktorů, které ji 

ovlivňují. Jsou to faktory  ekonomické, sociální, technologické a 

politické.  
 
 

Ekonomické faktory 

 
Současný i budoucí stav ekonomiky silně ovlivňuje situaci firmy. 

Česká republika je již několik let na vzestupu. Růst HDP se již 12 

čtvrtletí pohybuje nad hranicí 6 %. Pro tak vysoký růst je naše 

ekonomika občas nazývána ekonomickým tygrem. Velký vliv na 

takový růst měl pravděpodobně i vstup do EU, kdy se nám otevřely a 

zjednodušily možnosti v mnoha ohledech. Bohužel společně s růstem 

HDP roste i inflace. Zatímco za rok 2007 byla v průměru 2,8 %, tak 
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v březnu 2008 je již meziroční nárůst 4,3 %. Naši firmu by to ale 

nemělo výrazněji ovlivnit, spíše naopak. Lidé začínají více sledovat 

kolik utrácejí za potraviny, což by je mělo více motivovat ke snižování 

nákladů a využít tak případně našich služeb.   
 
 
 
 
 

Sociální faktory 

 
Životní úroveň většiny obyvatel České Republiky stále roste, 

současně se ale zvyšují rozdíly mezi jednotlivými příjmovými 

skupinami. Oproti konci roku 2005 vzrostl počet majetných Čechů o 

necelých 13 % , takže v praxi jde o číslo necelých 15 000 majetných 

lidí s majetkem nad 25 milionů korun. 

Současně se stále více konzumním způsobem života se 

prohlubuje zadluženost obyvatel. Na trhu je mnoho společností 

nabízejících půjčky a to často za velmi nevýhodných podmínek. Je 

s podivem, že i přesto jsou lidé ochotni tyto půjčky splácet namísto 

toho, aby se naučili s penězi efektivně hospodařit a zhodnocovat je. 

Opravdu velkým problémem je porodnost. I když v posledních 

měsících spíše trhá mnohaleté rekordy. Vysvětlení je ale prosté, rodí 

se totiž děti dětí takzvaného „Babyboomu“, silných ročníků ze 70. let 

minulého století. I když jsou školky přeplněné (často také proto, že 

jich mnoho bylo v 90. letech zrušeno), je to spíše období přechodné 

v řádech několika málo let. Toto radostné období zvýšené porodnosti 

(pouze co do absolutních čísel, ne ovšem co do počtu dětí na počet 

žen v plodném věku) nemůže výrazně ovlivnit fakt, že vymíráme. 

Populace stárne a to tempem přímo smrtelným. V roce 2050 se 

odhaduje, že bude více než 50% populace starší věku 60 let. 

Přírůstek 1,17 dětí na ženu a více než jedna třetina dětí narozená 

mimo manželstvím, se stále rostoucí tendencí, je holý fakt. Stát se 
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sice snaží motivovat mladé lidi mít děti, ale mnohem více se snaží 

vzniklou situaci řešit přistěhovalectvím. 

 
 
 
 
 
 

Technologické faktory 

 
 

Zaměření se na technologický rozvoj má především pro 

společnosti výrobního charakteru. Avšak i v našem případě najdou 

uplatnění především systémy pro logistiku. A to systémy na kontrolu 

efektivity a výkonnosti. Jakým způsobem rozdělit dovážené zboží tak, 

aby se co nejvíce ušetřil čas i peníze prostřednictvím pohonných 

hmot. Na to je velmi vhodné použít výdobytek poslední doby a to 

systém navigace GPS. Dnešní dražší typy jsou schopny sestavit 

trasu tak, aby se co nejefektivněji využil čas a především snížily ujeté 

kilometry. Tyto a jiné prostředky jsou vítaným pomocníkem ke 

snížení nákladů. 

V případě expanze se budou muset pronajmout skladovací 

prostory a v nich se uplatní modely pro efektivní využití prostoru, 

které se s oblibou využívají u velkých převážně strojírenských a 

logistických společnostech. Dále se najme více řidičů a to bude 

vyžadovat pozici dispečera, který bude vše  koordinovat a 

monitorovat. A k tomu patřičné technické vybavení. 

Oblast distribuce převážně potravinářských a drogistických 

výrobků bude zpracovávána kompletně prostřednictvím 

internetového obchodu. Veškeré objednávky budou akceptovány 

online, kde klient bude vědět přibližnou cenu a dobu doručení. 

Internetový obchod si vyžádá ohromné množství položek, které 

budou postupně vybavovány fotografiemi a podrobnými popisy.     
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Politické faktory 

 

V současní době se vláda snaží pod tlakem vysokého dluhu 

veřejných financí vybrat na daních co nejvíce a zatěžuje tak 

především mále a střední podnikatele čím dál větším množstvím daní 

a různých poplatků. Stěžuje tak přímo možnosti jejich zakládání. 

Přitom malé a střední podniky se podílejí asi 90% na celkovém 

objemu HDP. Je tedy mylné se domnívat, že největší společnosti, 

především ty mezinárodní, jsou právě těmi tahouny ekonomiky, jak si 

většina lidí myslí. 

Dalším problémem je příliš složitý daňový systém, který patři 

mezi ty nejkomplikovanější v Evropě. V letošním roce se ale zavedla 

možnost podat daňové přiznání prostřednictvím internetu, kdy 

odpadá nutnost vystát dlouhé fronty na daňových úřadech. Rozhodně 

to je krok správným směrem. 

  Je chvályhodné, že se Česká republika snažila a snaží 

sjednotit právní systém se systémy Evropské unie, ale co se jí příliš 

nedaří, je vymahatelnost práva u nás. Soudní spory se mnohdy 

vlečou i roky a nemálo podnikatelů tak bylo nuceno ne vlastní vinou 

své činnosti zanechat, případně i zkrachovat. Stát by se měl snažit 

vylepšit v následujících letech především tuto oblast. 

Za pozitivní lze považovat možnost získání finančních 

prostředků prostřednictvím fondů Evropské unie, jež jsou uvolňovány 

Ministerstvem průmyslu a obchodu. Získávání financí prostřednictvím 

těchto fondů je  ale administrativně náročné a je třeba splnit řadu 

specifických podmínek pro podávanou žádost. 
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2.2.2 Analýza oborového okolí 

 
 

   Společnost, která by měla být na základě této diplomové 

práce založena přichází na trh v době, kdy počáteční boom zakládání 

nových firem v ČR je již minulostí a trhy jsou v mnoha ohledech 

nasyceny. Díky tomu je zde mnohem těžší se prosadit než v období 

restrukturalizace. Tyto mezery byly postupně zaplňovány a dnes již 

není téměř obor, kde by nikdo nepůsobil. Což ale neznamená, že se 

dnes nelze prosadit. Je však nutná kvalitní příprava a mít dobrý plán 

k zavedení nového podniku. 

 V devadesátých letech byl největší zájem zahraničních 

firem, obchodních řetězců působit právě na našem území. Rozsáhlá 

výstavba super a hypermarketů se nevyhnula žádnému většímu 

městu. Stavělo se na okrajích i přímo v centrech. Tehdejší trh byl 

téměř prázdný. Vyskytovaly s pouze kamenné prodejny s malým 

sortimentem, které velmi utrpěly. Velkým nákupním domům nešlo 

konkurovat cenou ani množstvím sortimentu a velká většina jich byla 

postupně zrušena. Lidé si oblíbili nákupy právě v těchto velkých 

centrech, která se postupně rozšířila i o možnost strávení volného 

času jinými aktivitami než pouze nákupem. 

 Lidé si velmi často oblíbí pouze jeden typ nákupního řetězce 

a to ten, který je většinou nejblíže jejich bydliště a navštěvují jej. 

Nakupují většinou velké nákupy pro celou rodinu na týden až dva a i 

když ví, že některé potraviny či jiné zboží je v jiném řetězci levnější 

již se jim nevyplatí pro něj zvlášť zajet a proto nakoupí vše na 

jednom místě. Tím se připravují o nemalé peníze ročně. A mnohdy si 

to ani neuvědomují a žijí v iluzi, že právě jejich oblíbený řetězec je 

ten nejlevnější. A přesně toho chce naše firma využít. Nabídnout 

lidem srovnání cen zboží a jejich substitutů ze všech dostupných 

řetězců z oblasti a také velkoobchodů, kam nemají nepodnikatelé 
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přístup. A toto zboží s různou procentní přirážkou jim dopravit až do 

domu nebo na smluvené místo a to v cenách ne o mnoho nebo 

dokonce nižších než by činil jejich nákup osobně. V této oblasti a 

v tomto oboru se nevyskytuje téměř žádná podobná společnost, 

která by poskytovala tyto služby.   
 
 
 

2.2.3 Analýza zákazníků 

 
 

Každý jednotlivec je pro nás potenciální klient. Každý z nás 

musí jíst a využívat jiných např. drogistických a hygienických 

přípravků. Všichni naši budoucí zákazníci budou muset mít přístup 

k internetu. Máme v úmyslu rozvíjet naše podnikání v okrese Brno-

venkov. Cestu k nám si najdou právě lidé, kteří si uvědomí přínos 

naší služby pro ně. Bude se jednat o celé domácnosti i jednotlivce, 

kteří pravidelně nakupují vetší nákup. Těmto klientům jsme schopni 

poskytnout slevy za věrnost. Dáme jim možnost si dále snížit přirážku 

tím, že nás doporuční svým známým a přátelům. Tím se sice sníží 

zisk na jednotlivci, ale velmi vzroste počet klientů. A to je nutné a 

žádoucí pro expanzi firmy. 
 
 
 
 

2.2.4 Analýza dodavatelů 

 
 

Klíčovými dodavateli všech druhů zboží jsou velké obchodní 

řetězce působící na území města Brna. Jedná se o tyto společnosti: 

Hypernova, Tesco, Interspar, Lidl, Kaufland a Makro. Makro je 

specializováno pouze na podnikatele a lze nakupovat většinou jen 

větší objem od jednoho typu zboží. U ostatních řetězců není žádný 

problém nákupu, poněvadž je primárně určen pro koncového 
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zákazníka tedy běžného nakupujícího. Tím pádem ani  naší 

společnosti nebude činit problém nákup jakéhokoliv typu dostupného 

zboží. Od těchto společností neočekáváme žádné slevy na odběr 

většího množství, protože jsme si vědomi toho, že jsme pro ně 

defacto konkurence. Dále mezi naše dodavatele budou patřit později 

zejména velkoobchody papírem a pekárny, momentálně to bude 

společnost Penam. U těchto dodavatelů do budoucna počítáme se 

slevami při odběru většího množství zboží, ale to až při větším 

množství zákazníků. Vzhledem k tomu, že budeme vybírat ty 

nejlevnější produkty, tak nelze říct kdo bude náš hlavní dodavatel. 

Bude výhodné nejenom pro nás, ale především pro naše zákazníky, 

když budeme mít hodně dodavatelů a nestaneme se závislými pouze 

na jednom nebo několika z nich. 

Dále mezi naše dodavatele budou patřit i firmy, od kterých si 

nakoupíme potřebný materiál na přepravu nakoupených potravin. 

Jedná se o společnosti URBÁNEK- PLASTY s.r.o. a  PRESTO spol. s 

r.o.. První z nich bude dodávat přepravky skládací a druhá termoboxy 

na potraviny zchlazené a zmražené, popřípadě na pečivo. Tyto firmy 

byly vybrány proto, že jejich výrobky splňují naše požadavky a jsou 

nejlevnější na trhu. 
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Obr.2-1 Dostupnost dodavatelů 

 

I – Sídlo firmy   IB   4,6 km   9 minut 

B – Hypernova   BC 4,9 km   10 minut 

C – Tesco    CD 2,8 km  4 minuty 

D – Makro    DE 1,5 km  2 minuty 

E – Lidl    EH  5.4 km   6 minut 

H – Interspar    HG  2,2 km   5 minut 

G – Kaufland    GI   8,1 km   13 minut 

Celkem 29.5 km a 49 minut je celkový čas a vzdálenost 

cestování mezi nákupními řetězci a sídlem společnosti. 
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2.2.5 Analýza konkurentů 

 
Mezi naše hlavní konkurenty nepochybně patří společnosti, 

které nabízejí stejnou nebo podobnou službu. Na českém trhu je jich 

jen několik. Podařilo s nám nalézt pouze tři společnosti, které lze 

považovat za přímé konkurenty.  

Konkurent číslo jedna je pro nás firma Z, spol. s.r.o. působící 

v Praze a okolí. Je pro nás největší hrozbou, poněvadž má nevíce 

zkušeností, na českém trhu působí nejdelší dobu a nejvíce odpovídá 

naší představě o poskytování těchto služeb. Firma Z s.r.o. je 

obchodní společnost provozující síť prodejen potravin pod názvem Z-

market. V současné době provozuje čtyři provozovny. Od roku 1995 

se dále zaměřuje na tzv. kancelářský servis - rozvoz potravin a 

nápojů do kanceláří. Od roku 1996 provozuje internetovou prodejnu. 

Dalším konkurentem, v pořadí druhým je společnost provozující 

projekt „Nákup z domova“. Jedná se projekt, který se snaží 

sdružovat živnostníky po celé ČR. Momentálně působí v těchto 

oblastech: Praha, Praha západ, Praha východ, Litoměřice, Ústí nad 

Labem, Bruntál a Opava. Internetový obchod,  který společnost 

provozuje je nesrovnatelně horší než v předchozím případě. 

Neobsahuje žádné fotografie a jen minimální popisky zboží. 

Společnost se snaží působit národním dojmem, ale nevypadá to, že 

by vyvíjela nějakou větší aktivitu v jejím dalším rozšiřování a 

zkvalitňování služeb. Působí na nás spíše pasivním dojmem a čeká 

jen na to, až se jim živnostníci sami přihlásí o spolupráci. 

Posledním „přímým“ konkurentem je pro nás firma Agentura 
Vivian, paní Olgy Srncové. Působí totiž jako jediná v Brně, ale 

službu našeho typu nabízí pouze okrajově. Její hlavní činností je 

spíše pečovatelská služba a práce spojené s domácností. Dovážku 

nákupu se zabývá pouze v dosahu MHD a navíc v malém množství. 

Neprovozuje žádný internetový obchod. 
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Mezi naše další konkurenty patří ve své podstatě i naši 

dodavatelé, obchodní řetězce. Nikoliv tím, že by nabízely dovoz 

nákupu až do domu ani tím, že by šlo nakoupit přes internet, ale tím 

že stimulují nakupujícího okolními činnostmi nepřímo souvisejícími 

s nákupem. Jedná se o různé restauranty, kavárny, apod., které jsou 

velmi často ve stejném areálu obchodních a zábavních center. 

K dalším činnostem ovlivňujícím nákup je rozesílání akčních letáků, 

kde se snaží nalákat na nákupy u vybraných produktů, akčních slev 

apod. Je ale nerozumné se rozhodovat pouze na základě letáku či 

dostupnosti  daného řetězce.  
 
 
 
 

2.2.6 Porterova analýza pěti faktorového modelu 

 

Je to metoda, která analyzuje postavení firmy vůči vstupům 

nových firem do oboru. Posuzuje se síla dodavatelů i odběratelů, 

jsou zde zhodnoceny možné substituty a v neposlední řadě rivalita 

mezi konkurenty. 

 

Hrozba vstupu nových firem 

 

• Bariéry vstupu nové firmy do odvětví rozvozu nákupů není 

složité. Je až s podivem, že se tu nenajde více společností, které by 

se tím zabývaly. 

 

Vyjednávací síla zákazníků 

 

• Zákazníky naší firmy budou především lidé, kteří nakupují 

pravidelně větší nákupy v určitých časových intervalech a mají 

přístup na internet. Nelze tedy specifikovat, kdo bude pro nás 
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významným nebo měně významným odběratelem. Rozdíly v ceně 

nákupu a v časovém intervalu mohou znamenat jen několik tisíc za 

rok. Riziko ztráty významného odběratele tedy nepociťujeme.  

• Pro pravidelné zákazníky vytvoříme systém slev a bonusů, 

který by je měl motivovat zůstat věrnými 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

 

• Dodavateli klíčových surovin pro naše zákazníky budou ať 

už dobrovolně nebo nedobrovolně velké obchodní řetězce a 

velkoobchody. Nelze tedy počítat s problémy dodávek do budoucna. 

• Dodavateli přepravních boxů a termoboxů jsou společnosti, 

které jsou ochotny nabídnout slevy při odběru většího množství. 

Navíc lze nahradit jinými substituty, tedy nelze očekávat problémy do 

budoucna. 

Hrozby substitutů 

 
• Substitutů je na trhu mnoho. Lidé si mohou vybrat obchodní 

řetězec nebo malý obchůdek, které se stanou jejich oblíbenými. A to i 

navzdory tomu, že vědomě připlácejí za něco co by jinde mohli 

dostat levněji.  

 

Rivalita firem 

 

• V námi zamýšlené oblasti budoucího podnikání, tedy okresu 

Brno-venkov, se nenachází žádná společnost, která by nám mohla 

přímo konkurovat. Alespoň nám to není známo. A město Brno je 

taktéž téměř bez konkurence. Necítíme tedy nějakou výraznou 

hrozbu z brněnských firem. Avšak jsou tu ještě jiné firmy, a to 
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především z Prahy a okolí, které by mohli chtít rozšířit svoje pole 

působnosti i do naší oblasti. 

 
 

2.2.7 SWOT analýza 

V této analýze zohledňujeme všechny relevantní stránky 

fungování firmy a její konkurenční pozici na trhu v daném odvětví. 

Analýza se dělí do čtyř základních skupin podle jednotlivých 

faktorů. Silné a slabé stránky firmy, příležitosti a hrozby, kterým musí 

čelit. Vzájemným propojením jednotlivých faktorů pak získáme 

informace, které nám ukáží možnou pozici firmy na trhu. 

 

 

Silné stránky 

-  vlastní internetový obchod 

-  nejlevnější zboží na trhu 

-  široký sortiment 

-  přijatelné ceny 

-  spolehlivost 

-  geografická orientace 

-  dostupnost 

 
Slabé stránky 

-  malá velikost firmy 

-  finanční slabost 

-  nová na trhu 

-  žádná reputace 

 
 

Příležitosti 

-  naprosto volný trh 
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-  programy pro podporu podnikání 

-  stěhování populace na venkov 

 
 

Hrozby 

-  nečekaný vstup konkurence  

-  možná neochota řetězců 

-  nedostatek zákazníků 

-  ekonomická recese 
 

 

 
 
 
2.3 HLAVNÍ ZÁVĚRY ANALÝZ 
 
 

Mezi nejdůležitější závěry analýz patří: 

-  vlastní internetový obchod 

-  nejlevnější zboží na trhu 

-  nová na trhu 

-  žádná reputace 

-  naprosto volný trh 

-  nedostatek zákazníků 

-  ekonomická recese 
 
 
 
 
2.4 TRŽNÍ POTENCIÁL 
 

Základem úspěchu každého podnikatelského záměru je 

kvalifikovaný odhad velikosti dostupného trhu, tzv. tržní potenciál. 

V tomto případě se bude jednat o čísly podložený přiměřeně reálný 

odhad množství našich budoucích zákazníků. 
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Při sčítání lidu ke dni 1.1.2002 byl v okrese Brno venkov 

evidován počet všech obyvatel v celkovém počtu 160 017 ve 137 

obcích. Z toho bylo 78 463 mužů a 81 554 žen. V městě Brně bylo 

v té době evidováno 373 272 osob, z toho 176 601 můžu a 196 671 

žen ve 29 městských částí. Když budeme uvažovat, že normální 

domácnost je tvořena mužem ženou a dvěma dětmi, tak nám vychází 

40004 domácností na Brno venkov a 93318 na Brno město. I když 

naším záměrem je začít podnikat na území Brno venkov, jen s těží si 

lze představit, že odmítneme zakázku i z oblasti Brno město. Bylo by 

příliš neprozíravé toto učinit. Lze to ale do značné míry ovlivnit 

cílenou reklamou ve formě letáků do schránek domů v námi 

zamýšlené oblasti působnosti. Budeme-li uvažovat, že se nám podaří 

získat za odběratele pro naše podnikání byť pouhé jedno procento ze 

všech domácností, tak je to v číslech 400 v Brno venkov a 932 

v Brně město. Budeme-li dále uvažovat, že naši zákazníci budou 

opravdu nakupovat pouze vetší nákupy, lze z toho odvodit i frekvenci 

nákupů. A to na interval týden až 14 dní. Tedy při pesimistickém 

odhadu bude našich potenciálních 1332 klientů nakupovat pouze 

jednou za 14 dní, dostaneme se na průměrný počet zakázek na 

týden 333. Toto číslo je příliš vysoké a proto při výpočtu peněžních 

toků budeme používat hodnotu sedmkrát menší se vzrůstající 

tendencí. Nesmíme též zapomínat na fakt, že je rok 2008 a tedy 

počet obyvatel v této oblasti narostl. A s ním i počet potenciálních 

odběratelů. [11] 
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3 NÁVRH 

Nosným pilířem každého podnikatelského plánu je návrhová 

část nabízející možnou cestu k realizaci. 
 
3.1 REALIZAČNÍ RESUMÉ 
 

Obchodní firma:    Marin, spol. s r. o. 

Sídlo:     24.dubna 141 

               664 43 Želešice 

Telefon, fax:   547 217 545 

Mobil:     732 785 040 

Obor podnikání:   zprostředkování obchodu a služeb 

IČ:      

DIČ:      

Založení společnosti:   1.7.2008 

Vlastníci(společníci):  Martin Himer 

                                     Milan Himer 

Základní kapitál:           500 000 Kč zapsaný do obchodního 

rejstříku v den vzniku společnosti 

 

Podnikatelský subjekt vede účetnictví a je plátcem DPH. 

Firma bude mít sídlo, kancelář a sklad ve vyhrazených 

prostorech rodinného domu v Želešicích. K dispozici bude prostor o 

velikosti cca 50 m2. Právní formou podnikání této společnosti je 

společnost s ručením omezeným, základní kapitál je tvořen 

peněžitým a hmotným vkladem společníků v poměru: 

Martin Himer, peněžitý vklad 250.000 Kč, obchodní podíl 50 %, 

Milan Himer, hmotný vklad  250.000 Kč, obchodní podíl 50%. 

 

Společnost se zabývá nákupem, prodejem a distribucí 

spotřebního zboží. Smyslem celého podnikatelského záměru je najít 

dostatečně velkou konkurenční výhodu a atraktivitu pro zákazníka. 
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Tato výhoda spočívá ve výběru nejlevnějších zástupců všech druhů 

spotřebního zboží jakými jsou potraviny a drogistické produkty.  

Našimi zdroji se stanou velké řetězce a jiné obchody, které mnohdy 

nabízejí stejné zboží za velmi rozdílné ceny. Našim cílem je tyto 

nejlevnější zástupce vybrat a nabízet s přiměřenou obchodní 

přirážkou prostřednictvím internetového obchodu nadstandardních 

parametrů a následně je distribuovat na místo určené zákazníkem.  

Jedná se o velmi efektivní peníze a čas šetřící způsob nákupu 

z pohodlí domova.    

  Oblast působnosti je cíleně zaměřena především na okres 

Brno venkov. Nicméně je více než pravděpodobné, že se pokryje i 

oblast okresu Brno město. Informovanost potenciálních zákazníků 

bude probíhat formou letákové kampaně. 

 Firma Marin má v plánu do konce tohoto roku získat alespoň 

100 stálých zákazníků. Toho chce dosáhnout nadstandardním 

přístupem a svoji flexibilitou. Příjemným vystupováním a různými 

formami bonusů a slev za věrnost. Do tří let dosáhnout obratu 5 mil. 

Kč.  A velmi vzdálenou vizí a cílem je stát se jedničkou na trhu 

v poskytování těchto služeb nejenom na jižní Moravě, ale v celé ČR.  

Společnost v prvopočátku její fungování povedou a veškerou 

činnost budou vykonávat její zakladatelé a to při jejich současném 

zaměstnání. Jakmile však zisky společnosti dosáhnou jisté hranice, 

najmou se ze začátku na částečný úvazek externí pracovníci. Při 

opravdu velkém objemu zakázek se předpokládá zaměstnání většího 

množství těchto spolupracovníků nebo případné zaměstnání na plný 

úvazek. Záměrem zakladatelů totiž není opuštění jejich současných 

zaměstnaní pakliže firma nebude dostatečně prosperovat. V zhledem 

k faktu, že se bude jednat o pouhých 15 – 20 hodin práce týdně, tak 

to není nikterak zatěžující. Většinu manažerských úkonů bude mít na 

starosti první ze zakladatelů. Vezmeme-li v úvahu jeho právě končící 

studium, měly veškeré nabyté vědomosti a zkušenosti být plně 

dostačující. 
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Finančními propočty je věnována celá kapitola této diplomové 

práce. Nicméně zde sepíšeme její hlavní závěry. Dle našich propočtů 

je vložená peněžní hotovost plně dostačující k pokrytí všech 

případných potřeb společnosti. Většina prostředků je využita právě 

k nákupu zákazníkem vybraného zboží. Systém je nastaven tak, že 

se nestane aby došlo k opožděné platbě. Po rozumné úvaze jsem 

došli k závěru že ideálním způsobem úhrady nákupu bude hotovost 

při předání nebo převodem z účtu do 10-ti pracovních dnů. Tím 

předejdeme dlouhým lhůtám splatnosti a možnému riziku 

nedostatečné finanční rezervy. Očekávaný výnos je nejméně 5% 

ročně. Nicméně z propočtu je patrné, že se na tento výnos 

nedostaneme v prvním roce, tedy do konce roku 2008. Je to 

způsobeno především větším množstvím vložených investic pro 

rozjezd podnikání. Výnosy v následujících letech jsou přinejmenším 

uspokojivé uvážíme-li vložený kapitál a čas strávený samotným 

podnikáním. Je nutné taky zmínit fakt, že celý propočet byl počítán 

jako scénář pesimistický. Není tedy zcela vyloučeno, že se jedná o 

mnohem vyšší a přitažlivější čísla pro potenciálního investora.     
 
3.2  VIZE A CÍLE FIRMY 

 

Vizí firmy Marin je být spolehlivým a levným dodavatelem 

vybraného zboží na trhu prostřednictvím internetového obchodu. 

Mezi cíle firmy patří: 

• Ziskovost  

• Expanze  

• Informovanost spotřebitele 

  
 
3.3 OBCHODNÍ PLÁN 
 

 Naše služby jsem se rozhodli poskytovat prostřednictvím 

internetového obchodu. Jedná se o placený dovoz vybraného zboží 
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na místo určení, nejčastěji do domu, popřípadě do kanceláře. Máme 

v plánu poskytovat tyto služby především v okrese Brno-venkov, tzn. 

že zpočátku při malém objemu zakázek jsme schopni pokrýt 

poptávku rozvozem pouze jeden den v týdnu. Z praxe jiných firem a 

ze zvyku nakupujících to bude čtvrtek. Rozvoz bude realizován 

nákladním autem do 3,5 t, konkrétně Fiat Ducato, který již je ve 

vlastnictví jednoho ze zakladatelů společnosti a plně vyhovuje našim 

požadavkům. V pozdější fázi expanze přicházejí v úvahu dvě 

varianty. První je zakoupení dalšího auta stejné značky nebo 

podobných parametrů. Druhá varianta je zvýšit počet dní rozvozu na 

dva a více.  Je pravděpodobné, že se budu realizovat obě dvě 

varianty, to ale bude podmíněno objemem zakázek. 

Námi nabízené zboží bude zakoupeno ve velkých obchodních 

domech na území města Brna. Jedná se o tyto společnosti: 

Hypernova, Tesco, Interspar, Lidl, Kaufland a Makro. Dále se jedná o 

místní velké pekárny společnosti Penam, a blíže zatím 

nespecifikované velkoobchody papírem. Vše se odvíjí od nákupní 

ceny zboží, která je pro nás prioritní a musí být nejlevnější na trhu 

v této oblasti. Jedině tehdy jsme schopni se stát atraktivními pro 

zákazníky. 

Skladovací prostory jsou v prvních měsících čistě provizorní. 

Jedná se o garážové prostory a části obytných prostor v rodinném 

domě majitelů společnosti. Je to z důvodu minimálních nároků na 

prostor vzhledem k objemu zakázek v prvních fázích podnikání a 

také finanční úspoře, která nebude jistě zanedbatelná. K dispozici 

bude prostor o celkové ploše asi 50 m2, který je plně dostačující. 

Ke svému podnikání a k ulehčení práce s transportem zboží 

budou potřeba přepravní boxy. Jedná se o dva druhy. První z nich 

bude nízkonákladová skládací přepravka, která bude sloužit na 

transport zboží z auta k zákazníkovi a zpět. Tento box jsme zvolili ze 

dvou důvodů. Je levný, tudíž jsme schopni za malou vratnou kauci jej 

nechat klientům do příštího nákupu. A za druhé je skládací, což jistě 
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ocení jak zákazník, tak i řidič při zpětném odvozu. Druhým druhem 

transportního prostředku je Termobox, který je primárně určen na 

transport především chlazených a zmrazených potravin. Tento box je 

nepoměrně dražší než předchozí a proto nepředpokládáme, že jej 

budeme nechávat u klienta který by za něj jistě nebyl ochotný 

zanechat kauci přesahující tisíc korun. Navíc není skládací a je větší. 

Vzhledem k tomu, že mražené potraviny tvoří nanejvýš 10% 

z průměrných nákupů, tak to ani není žádoucí. Počítáme s tím, že 

bude použit pouze na přepravu v dodávce a mražené potraviny 

budou z něj vyjmuty a předány přímo zákazníkovi. 

Vzhledem k tomu, že nejsme žádným způsobem smluvně 

vázáni na žádného subdodavatele, tak není nutné jejich podrobné 

hodnocení. Považujeme to totiž za velmi dobrý tah se na nikom 

smluvně vázat a neohrožovat tak svoje podnikání závislostí na 

jednom či několika dodavatelích.        

 

3.3.1 Popis internetového obchodu 

 

Nosným bodem celého podnikatelského záměru je samotný 

internetový obchod.  Je alfou a omegou celého projektu. Pokusíme 

se zde nastínit alespoň některé z jeho kvalit, které považujeme za 

výjimečné. 

Aby vůbec bylo možné námi nabízené zboží si řádně objednat 

je nejprve nutné, aby se každý nový zákazník zaregistroval. 

Následně mu bude přiděleno zákaznické číslo, podle kterého bude 

veden v databázi. Veškeré jeho zrealizované nákupy budou uloženy 

a bude mít k dispozici jejich historii. Tu může a nemusí využít, ale 

jistě pro něj bude zajímavé vědět, co přesně, kdy a za kolik nakoupil. 

K dispozici tak bude mít i nákupy již realizované, které bude moci jen 

upravovat dle potřeby a ušetří si tak čas se sestavováním nových. 

Bude tak mít kompletní přehled nejenom o svém jídelníčku, ale také 
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o veškerých utracených financích. Považujeme to za námi přidanou 

hodnotu, která bude jistě vítaným zjednodušením evidence výdajů 

domácností nebo jednotlivců.     

Námi nabízené zboží bude přehledně rozděleno do konkrétních 

oddílů, kde si každý vybere dle svého přání. Máme také v úmyslu 

vytvořit několik speciálních sekcí, které budou určené pro konkrétní 

sortu klientů.  Například sekce vegetariánská, kojenecká, sekce 

bezlepkových potravin, sekce nejlevnějších zástupců dané kategorie 

a jiné. Samostatně zmíněná je sekce receptů. V této si klient vybere 

jeden či více receptů, kde po jeho akceptaci mu bude automaticky 

přihozeno do košíku potřebné množství daných surovin v závislosti 

na počtu zvolených porcí.   

Dále bude ke každému druhu zboží podrobný popis složení a 

jeho případných nežádoucích účinků na lidský organismus. Speciální 

upozornění na GMO suroviny či na přidané suroviny tzv. „éčka“. A 

budou k dispozici odkazy na tuto problematiku pro informovanost 

zákazníků. 

Veškeré vybrané zboží bude automaticky analyzováno, zda-li 

v něm nechybí zastoupení některých typů potravin pro zdravý způsob 

stravování. Například je-li nedostatek ovoce či zeleniny, těstovin 

apod. Zákazník bude následně upozorněn a v případě že bude chtít, 

bude mít možnost jedním klikem přejít k těmto kategoriím. 

Dále tu bude prioritní systém. To znamená, že v případě 

nemožnosti koupě té konkrétní potraviny od konkrétního výrobce, 

z důvodu vyprodaných zásob, tak bude klientovi nabídnuta možnost 

si prioritně zvolit jeho substitut. To se může dít i do několika úrovní, 

bude-li mít nabízený druh zboží více variant. V případě, že nebude 

ani jeden k dispozici, bude klient telefonicky kontaktován v den 

nákupu jeho zakázky, zda-li je ochoten si namísto toho vybrat něco 

jiného či nikoliv.  

Při samotném výběru a následného potvrzení konkrétní položky 

je klient okamžitě informován o celkové hmotnosti již vybraného 
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zboží. Dále na základě analýzy jeho nákupu mu bude náhodně 

vygenerováno několik variant zajímavých receptů, které bude 

schopen zrealizovat z již jím vybraných potravin. Popřípadě může jít 

opačnou cestou a v sekci recepty si vybrat recept a nechat si 

nabídnout zástupce potřebných surovin, ze kterých si vybere ty pro 

něj nejvhodnější. 

Jako takový bonus jsme připraveni registrovaným stálým 

klientům dát možnost volby, kterou potravinu či výrobek by rádi 

nechali zanalyzovat v odborné laboratoři a podrobný rozbor nechat 

vyvěsit na webu. Uvědomujeme si, že tento bonus je finančně 

poměrně náročný a proto by se tak konalo v časovém horizontu 

jednoho až tří měsíců. 

Avšak veškeré tyto připravené funkce bude mít klient možnost 

vypnout a kdykoliv zase zapnout. To znamená, že chce-li čistě jenom 

nakoupit a nic jiného, tu možnost mít bude a nebude ničím 

obtěžován. 

Jako poslední a nikoliv méně zásadní je určení doby, kdy klient 

bude mít možnost si danou zásilku převzít. Bude mít k dispozici 

časovou stupnici v rozmezí 30 minut až několika hodin. Podle toho, 

kolik v ten den bude objednaných zakázek a podle míst doručení 

bude optimalizační program sestavovat trasu rozvozu. Po uzávěrce 

přijímání zakázek jsme schopni rozeslat den dopředu s přesností na 

10 až 20 minut kdy přesně se dostavíme na určené místo. Díky tomu 

si může klient lépe a efektivně zorganizovat svůj zbylý čas. V případě 

nepřítomnosti při doručení popřípadě změny doby doručení 

z časových a jiných důvodů bude klient telefonicky kontaktován.    

Veškeré naše požadavky na vzhled a funkce bude mít na 

starosti webhostingová společnost zserver s.r.o. provozující webové 

stránky www.zserver.cz. Návrh je zpracován zdarma, jediné co je 

zpoplatněno je provoz. Měsíční náklady na základní provoz jsou 75 

Kč. Tento základní provoz je pro naše potřeby plně postačující. [12] 

 

http://www.zserver.cz
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3.4 MARKETINGOVÝ PLÁN 

3.4.1 Marketingové cíle firmy Marin s.r.o. 

Marketingové cíle firmy jsou odvozeny od cílů firmy  

• Dosáhnout počtu 100 stálých zákazníků za první rok 

• Mít obrat 5 milionů korun českých do tří let 

• Získat dobrou pověst 
 
 

3.4.2 Marketingový mix 

Produkt 

Produktem firmy je služba.  Jedná se o službu nákupu zboží 

prostřednictví internetového obchodu a  jeho následný rozvoz na 

zákazníkem určené místo. Bude se jednat především o potraviny a 

různé zboží drogistického a kosmetického charakteru. Nemáme 

v úmyslu nabízet zboží, které by podléhalo zákonné záruční lhůtě 

jako je třeba elektronika a bílá technika. Toto zboží bude 

transportováno v přepravních boxech dvou typů. Prvním bude 

skládací přepravka, která bude zanechávána u klienta na kauci a 

bude převzata při příštím nákupu. Druhým je typem je Termobox 

určený primárně pro přepravu zmražených a zchlazených potravin, 

které budou klientům vytaženy a předány až na místě.  

 

Cena 

Cena je a bude určována především trhem. Smyslem našeho 

podnikání je najít na trhu tu nejnižší cenu u každého nabízeného 

produktu a k ní přičíst naši přirážku. Tím jsem schopni se mnohdy 

dostat na cenu srovnatelnou nebo dokonce i nižší než by činila cena 

nákupu zakoupená v jednom obchodě. Zboží do 50 Kč bude v 

našem obchodě přesně o 15% dražší než v supermarketech. 
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Zboží nad 50 Kč a do 100 Kč bude dražší o 14% a zboží nad 100 

Kč bude v našem obchodě dražší o 13%. 

 

Místo a distribuce 

Místo k našemu podnikání jsem zvolili okres Brno venkov. A to 

hned z několika důvodů. Jako prvním a hlavním důvodem bychom 

označili fakt, že většina tzn. velkých nákupů je realizována 

především z oblastí venkova. Na venkově většinou v místních 

obchodech nakupují jen potraviny denní spotřeby jako je pečivo, 

uzeniny, ovoce a zelenina. Pro nákupy většího charakteru jezdí do 

velkých řetězců kdy takový nákup často přesahuje hodnotu několika 

tisíc korun. Jako další důvod bychom mohli považovat ten fakt, že 

v posledních mnoha letech je trendem se stěhovat z měst na venkov, 

tedy že většina majetnějších občanů žije právě v příměstských 

oblastech. Jsou to hodně často lidé velmi zaměstnaní a hlavně 

s přístupem na internet. Ať už přímo doma nebo mají možnost 

přístupu v zaměstnání. Dalším faktorem ovlivňující volbu lokality je 

geografická znalost prostředí, která ale není zase tak zásadní když 

vezmeme v úvahu používání satelitem řízené navigace GPS, 

nicméně je výhodou.  Myslíme si, že je mnohem rozumnější si pro 

rozjezd podnikání zvolit prostředí, které není zatíženo žádnými 

dopravními potížemi jako ve městě Brně. Odhadované najeté 

kilometry by neměly přesáhnout více než 200 km během jednoho dne 

rozvozu.   

 

Propagace 

Forem propagace bude hned několik. Rozdělujeme je podle 

časového harmonogramu využití. Jako úplně první formu propagace 

jsme se rozhodli použít tištěné barevné letáky ve velmi dobré kvalitě 

na křídovém papíru o velikosti A5. Tyto letáky budou primárně 

roznášeny v cílových oblastech našeho zájmu a budou děleny 
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především podle dostupnosti obcí. Brno venkov je okres poměrně 

rozsáhlý a prosto budeme postupovat takzvaným sektorovým 
působením. Tuto oblast jsme si pomyslně rozdělili do několika 

sektorů a budeme postupovat jeden po druhém. Tím jsme schopni 

cíleně ovlivnit oblast působení a koncentrovat tak naše první 

zákazníky do malé oblasti. Tím se sníží čas na rozvoz a spotřeba 

pohonných hmot. V těchto obcích oslovíme poštovní doručovatelky 

nebo tamní distributory reklamních letáků a za malou odměnu nám 

tyto letáky roznesou do schránek obydlí. 

Druhou fází propagace bude internetová reklama na stránkách, 

které souvisejí s naší službou a budou zobrazovány převážně 

v oblasti města Brna.  

Třetí fází propagace bude oslovení všech našich zákazníků a 

bude jim nabídnuta možnost snížit si tak naši přirážku tím, že budou 

sami schopni nám najít další zákazníky. Snížení by bylo v řádu jen 

několika málo procent a v případě, že by jejich doporučený klient byl 

v oblasti jím blízké, tak jsem ochotni také snížit poplatek za dopravu, 

Snížení přirážky u stálého zákazníka bude omezeno jen na několik 

jeho prvních referovaných nových klientů. Za každého další 

referovaného klienta bude referent odměněn buď jednorázovou 

slevou nebo nějakou malou pozorností v podobě reklamních 

předmětů. To ale ovšem necháme na výběru zákazníka. To vše se 

bude dít prostřednictvím zákaznických čísel. Nestane se tedy, že by 

někdo nebyl přiřazen nebo byl přiřazen někomu jinému. Od této třetí 

fáze si slibujeme velké rozšíření naší klientely. Je to sice spojeno 

s ústupkem snížení našeho zisku na zakázce, ale je to 

kompenzováno větším množstvím nových zakázek, tedy zvýšením 

obratu.      
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Obr.3-1 Sektorové dělení oblasti 

Z obrázku 3-1 je jasně patrné sektorové rozdělení oblasti. 

Červená barva značí hranici okresu Brno Venkov. Žlutá barva značí 

sektory, které jsou vzestupně očíslovány podle pořadí, ve kterém 

budou distribuovány reklamní letáky. Fialová hranice uprostřed je 

okres Brno město. Modrá linie je hranice jihomoravského kraje. 

 
 
3.5 ORGANIZAČNÍ PLÁN FIRMY 
 

Organizační plán nám ukáže jaké poměry budou ve firmě 

panovat. Navrhneme zde organizační schéma a vymezíme činnosti a 

pravomoci jednotlivých pracovníků firmy.   

3.5.1 Forma podnikání 

 
Jako formu podnikání jsme zvolili společnost s ručením 

omezeným. 

Vklady jednotlivých společníků do společnosti: 

 

1. společník:  250 000,- Kč 

2. společník:  250 000,- Kč - nákladní automobil 

Celkem :  500 000,- Kč 
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Nákladní automobil byl soudním znalcem odhadnut na 

uvedenou hodnotu. Jde o dlouhodobý hmotný majetek a lze jej tedy 

odepisovat. Volíme lineární odepisování. 
 

3.5.2 Organizační schéma 

 
Organizační schéma bude zpočátku jednoduché. Do budoucna se ale 

počítá s náborem zaměstnanců a tým se bude více specializovat na své 

funkce. Organizační by mělo vypadat přibližně takto: 

VEDENÍ

NÁKUP/PRODEJMARKETING DISTRIBUCE

 
 

 Vedení se bude zpočátku starat o všechny tři oblasti. Postupem času, 

kdy objem zakázek přesáhne určitou hranici se najmou zaměstnanci a firma 

se rozdělí na tři úseky. 

 Marketingová část bude mít na starosti provoz internetového obchodu 

a jeho aktualizaci. Jako například změnu aktuální ceny všech nabízených 

produktů v intervalu jednoho až dvou týdnů. Marketing bude také mít na 

starosti pravidelné monitorování spokojenosti našich zákazníků. Jejich přání 

a stížnosti, popřípadě navrhovat opatření a změny k napravení nebo 

vylepšení. Mezi jeho další činnosti bude patřit hledání nových druhů zboží a 

jejich nejlevnějších variant v oblasti. A také případný monitoring konkurence. 

 Úsek nákup/prodej se bude zabývat pouze samotným nákupem 

objednaného zboží a současně i jeho prodejem. Prodejem se rozumí 
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rozdělení a nachystání do přepravních boxů a to den před samotným 

rozvozem.  

 Sekce distribuce bude mít na starosti rozvoz k zákazníkům. Tedy 

naložení předem připravených přepravních boxů a jejich následnou distribuci. 

U zákazníka se na malou kauci nechají tyto přepravky a vyzvednou se při 

příští objednávce. V případně, že se nebude již opakovat, tak záloha 

propadne a koupí se nové boxy. A to po uplynutí lhůty 3 měsíců od 

posledního nákupu.     
 
3.6 FINANČNÍ PLÁN 

 

Sestavení finančního plánu, který promítá podnikatelský záměr 

do peněžních toků, je završením tvorby podnikatelského plánu. Je 

spojovacím článkem mezi představami a touhami vlastníků podniku, 

případně jeho managementu a realitou. Ověřuje reálnost 

podnikatelského záměru, případně přesvědčuje investora o jeho 

výnosnosti. [podnikatelský z. koráb] 

3.6.1 Rozvaha podniku 

Rozvaha poskytuje statický pohled na majetek podniku (aktiva) 

a jeho financování (pasiva), tj. k určitému dni, ke kterému se rozvaha 

sestavuje. Vzhledem k tomu, že žádná firma nemůže vlastnic víc 

majetku, než má zdrojů, musí platit bilanční rovnost mezi aktivy a 

pasivy firmy.  [podnikatelský z. koráb] 

 

Rozvaha podniku je uvedena v následující tabulce a je 

sestavena k datu založení firmy. Veškeré náklady spojené se 

založením společnosti jsou hrazeny v plné výši společníky.  
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Tab. 3-1 Rozvaha 

  Aktiva celkem (I+II+III) Kč   Pasiva celkem (I+II+III) Kč 
I Stálá aktiva 250000 I Vlastní kapitál 500000 

  
Dlouhodobý nehmotný 
majetek     Základní kapitál 500000 

  Dlouhodobý hmotný majetek     Kapitálové fondy   
   - odepisovaný 250000    - emisní ážio   
   - neodepisovaný      - ostatní kapitálové fondy   
  Dlouhodobý finanční majetek     Rezervní fondy, fondy ze zisku   
II Oběžná aktiva 250000   Výsledek hospodaření minulých let   

  Zásoby     
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období   

  Pohledávky   II Cizí zdroje 0 
  Penežní prostředky, ceniny 250000   Rezervy   
  Krátkodobý finanční majetek     Závazky - krátkodobé, dlouhodobé   
III Ostatní aktiva 0 III Ostatní pasiva 0 
  Náklady příštích období     Výdaje příštích období   
  Příjmy příštích období     Výnosy příštích období   
  Aktiva celkem 500000   Pasiva celkem 500000 

 

 

 

 
 

3.6.2 Plán peněžních toků 

Při sestavování plánu peněžních toků se příjmy i výdaje 

odvozují z plánu prodeje. Tržby z prodeje nelze považovat za příjem, 

protože ve většině případů je zboží prodáváno s poskytnutím 

obchodního úvěru a podnik inkasuje ze prodej se zpožděním. Plán 

příjmů a výdajů navazuje na stav hotovosti na začátku období a měl 

by zahrnovat i finanční rezervu pro případ, že se platby od 

odběratelů opozdí.  

 

Plán peněžních toků (cash-flow) navrhneme na tři roky. První 

rok zhotovíme cash-flow měsíčně. Zbylé dva roky čtvrtletně. Rozhodli 

jsme se tak proto, že při delším časovém horizontu se bude realita 

více a více lišit od předpokládaných hodnot. Vypočtené hodnoty 

budou mít i při menších časových intervalech dostatečně přesnou 
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vypovídající hodnotu. Měsíční členění posledních dvou let bude 

podrobně zpracováno v přílohách.    

 

Pro názornost a jednoduchost budeme přepokládat pouze  

průměrné hodnoty a jediné co se bude měnit s časem je objem 

zakázek. Námi požadovaný minimální nákup bude v celkové hodnotě 

1000 Kč pro jeho rentabilitu. Maximální není ničím omezen ale podle 

našich odhadů by se mohl pohybovat kolem 2500 Kč. U těchto 

hodnot musíme brát ještě v úvahu naši obchodní přirážku. Zboží do 

50 Kč bude dražší o 15 %, zboží nad 50 Kč a do 100 Kč bude 

dražší o 14 % a zboží nad 100 Kč bude v našem obchodě dražší 

o 13 %. Jako průměrnou přirážku tedy budeme uvažovat 14 % a 

průměrnou hodnotu zakázky 1750 Kč. 

 

 

Následující scénář je sestavován jako pesimistický. 

 

 
Tab.3-2 Měsíční plán tržeb a nákupů za rok 2008 

 

  Měsíc    Celkem 
Položka v 
Kč 

1. - 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.  
Počet 
zakázek 0 47 54 62 71 82 95 411 

Tržby 0 84600 97200 111600 127800 147600 171000 739800 
Nákup 
materiálu 0 72149 82895 95175 108991 125877 145833 630921 

Ostatní 
externí 
nákupy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý 
majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 
Tab. 3-3 Měsíční plán nákladů za rok 2008 
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Náklady v 
Kč          Měsíc                 Celkem 

  1. - 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.  

Spotřeba 
zboží 0 72149 82895 95175 108991 125877 145833 630921 

Režijní 
náklady 0 52469 7989 8226 8463 8937 9411 95495 

Odpisy 0 5208 5208 5208 5208 5208 5208 31248 

Náklady 
celkem 0 129826 96092 108609 122662 140022 160452 757664 

 

Z Tab.3-3 leze vypozorovat, že největší část nákladů tvoří 

spotřebované zboží. Druhou největší nákladovou položkou je režijní náklad 

v sedmém, tedy prvním měsíci fungování firmy. Je to způsobeno převážně 

tím, že se muselo nakoupit potřebné vybavení. Jakým je notebook, laserová 

tiskárna, navigace GPS a přepravní boxy to vše v celkové hodnotě přibližně 

čtyřiceti tisíc korun. Zbylá suma v režijních nákladech je rozdělena mezi 

platby za telefon, kancelářské potřeby, tisk letáků, provoz internetového 

obchodu a dokupování skládacích boxů.  

 

 

Z tabulek 3-2 a 3-3, které byli sestaveny na základě odhadů tržeb a 

předběžně stanovených nákladů na provoz, byly získány hodnoty potřebné 

pro stanovení Tab. 3-4, tedy stanovení cash-flow v prvním roce provozu 

firmy. 

 
Tab.3-4 Měsíční plán příjmů a výdajů v roce 2008 

 

Položka       Měsíc       
Celkem za 

rok 

  1. - 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.   

Poč. 
hotovost 
(vklad) 0 250000 209982 216298 224497 234842 247628   
Inkaso z 
prodeje 
okamžitě 0 42300 48600 55800 63900 73800 85500   

do 10 dnů  42300 48600 55800 63900 73800 85500   

Příjmy 
celkem 0 84600 97200 111600 127800 147600 171000 739800 

Platby 
dodavatelům 
za zboží 0 72149 82895 95175 108991 125877 145833 630921 

Daně 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Režijní 
náklady 0 52469 7989 8226 8463 8937 9411 95495 

Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výdaje 
celkem 0 124618 90884 103401 117454 134814 155244 726416 

Saldo příjmy      
- výdaje 0 -40018 6316 8199 10346 12786 15756 13384 
Konečný 
stav 0 209982 216298 224497 234842 247628 263384 263384 

 

 

Z tabulky lze vyčíst, že firma vykazuje dostatečnou finanční rezervu 

v každém měsíci jejího fungování. Jediná záporná hodnota je způsobena 

počáteční investicí do podnikání. 

  

Tab.3-5 Čtvrtletní plán tržeb a nákupů za rok 2009 

                    čtvrtletí     
Položka v Kč 1 2 3 4 Celkem 

Tržby 567000 653400 756000 871200 2847600 

Nákup zboží 483553 557237 644737 742982 2428509 

Dlouhodobý 
majetek 0 0 0 0 0 

 

 

Tab. 3-6 Čtvrtletní plán nákladů za rok 2009 

Náklady v Kč                   čtvrtletí     
  1 2 3 4 Celkem 

Spotřeba zboží 483553 557237 644737 742982 2428509 

Režijní náklady 17435 17909 18620 19094 73058 

Odpisy 15624 15624 15624 15624 62496 
Náklady celkem 516612 590770 678981 777700 2564063 

 

 

 

 

 

 



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE  List  65 

 
 

Tab. 3-7 Čtvrtletní plán příjmů a výdajů v roce 2009 

Položka v Kč              čtvrtletí     

  1 2 3 4 
Celkem za 
rok 

Poč. 
hotovost(vklad) 263384 323789 402043 494686   

Inkaso z prodeje 
okamžitě 283500 326700 378000 435600   

do 10 dnů 283500 326700 378000 435600   

Příjmy celkem 567000 653400 756000 871200 2847600 

Platby 
dodavatelům za 
zboží 483553 557237 644737 742982 2428509 
Daně 5608    5608 
Investice 0 0 0 0 0 

Výdaje celkem 506595 575146 663357 762076 2507174 

Saldo příjmy-
výdaje 60405 78254 92643 109124 340426 
Konečný stav 323789 402043 494686 603810 603810 

 

Tab. 3-8 Čtvrtletní plán příjmů a výdajů v roce 2010 
Položka v Kč              čtvrtletí     

  1 2 3 4 
Celkem za 
rok 

Poč. 
hotovost(vklad) 603810 677483 828184 1004721   

Inkaso z prodeje 
okamžitě 504900 584100 675900 783900   
do 10 dnů 504900 584100 675900 783900   

Příjmy celkem 1009800 1168200 1351800 1567800 5097600 
Platby 
dodavatelům za 
zboží 861184 996272 1152851 1337061 4347368 
Daně 54664 0 0 0 54664 
Investice 0 0 0 0 0 
Výdaje celkem 936127 1017499 1175263 1360895 4489784 
Saldo příjmy-
výdaje 73673 150701 176537 206905 607816 
Konečný stav 677483 828184 1004721 1211625 1211625 
Měsíční dělení plánů na roky 2009 a 2010 jsou součástí přílohy.  
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3.6.3 Výpočet bodu zvratu 

            Určení bodu zvratu je důležitou informací pro management 

podniku, resp. vlastníky, protože stanovuje minimální objem výroby (a 

prodeje), který je nutný v podniku dosáhnout, aby  nebyl ve ztrátě. Podnik 

nebude ztrátový pouze za předpokladu, že objem prodeje bude minimálně ve 

výši, stanovené výpočtem bodu zvratu.  

Bod zvratu se vypočte podle vztahu:    
VaNP

FNQBEP −
=                   

Kde, FN jsou fixní náklady, VaN jsou variabilní náklady na jednotku a P 

je prodejní cena výrobku. [6] 

 

Pro výpočet zvolíme časový úsek jednoho měsíce. Po dosazení 

platných hodnot pro firmu Marin  s. r.o. dostaneme: 

 

4,15
15051750

3775
=

−
=BEPQ  

   

Z výpočtu je patrné, že aby firma nebyla ve ztrátě, musí realizovat 

nejméně 16 zakázek za měsíc. 
 
 
3.7 ANALÝZA RIZIK 

 

Abychom mohli rizika analyzovat je nutné si je nejdříve identifikovat. Po 

jejich analyzování je pak vhodné navrhnout možná opatření. Při jejich 

identifikaci budeme vycházet z analýzy SWOT - slabých stránek a hrozeb. 

 První slabou stránkou naší společnosti je její malá velikost. V případě, 

že by nárůst zákazníků byl přiměřeně plynulý jak jsem modelovali v 

peněžních tocích, tak by mělo vedení společnosti dostatek času se 

přizpůsobit. V případě, že by byl nárůst nepřiměřeně velký, tak by nastal 

problém především ve lhůtách dodání z naší strany. Což by mělo za 
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následek velké množství nespokojených zákazníků a případně šíření 

špatných referencí na společnost. V případě, že by se něco podobného stalo, 

lze výrazně zmírnit nebo úplně eliminovat nedostatek kapacit okamžitým 

najmutím externího přepravce nebo několika a doručit tak zakázky včas. 

Jako druhou slabou stránkou je finanční slabost společnosti, což do 

jisté míry souvisí s předchozí situací. Finanční prostředky jsou dostatečné 

pro malé a menší objemy zakázek. Nikoliv však pro velký nárůst zakázek. 

Řešením by bylo urychlené získání hotovosti a pokrýt tím tak její potřebu. 

Způsobů jak získat hotovost je několik. Mezi dva nejrychlejší patří půjčka z 

bankovních a peněžních ústavů nebo půjčka od příbuzných nebo známých. 

Zbylé dvě slabé stránky - žádná reputace a nová na trhu spolu úzce 

souvisejí. Žádná nově vznikající společnost nemůže mít dobrou reputaci 

ještě před jejím samotným založením.  Tím že je společnost nová se stává 

automaticky pro potenciální zákazníky riziková. Neznají totiž její historii a 

většinou ani její vize. Dobré jméno se buduje jenom velmi těžko, ztratit se dá 

velmi lehko. Má-li ale společnost dobré reference, tak je to ta nejlepší možná 

reklama a zákazníci se dostaví sami. Jediné možné doporučení je, snažit se 

nezkazit si jméno.  

První a jednou z největších hrozeb pro naši společnost je vstup 

konkurence. V horším případě zkušené firmy, které pouze rozšiřuje 

svoje pole působnosti do naší oblasti. V tom lepším by se jednalo o 

taktéž novou začínající společnost. Pro oba dva případy však platí, 

mít neustále konkurenční výhodu. Jen tehdy se může případný 

strach ze vstupu konkurence eliminovat. Znamená to mít něco navíc, 

co je pro zákazníky natolik lákavé, že nepřejdou ke konkurenci. 

Mezi hrozby jistě patří i možná neochota obchodních řetězců. 

Mohlo by se totiž stát, že by si uvědomili naši přítomnost tím, že by 

jim odcházeli zákazníci a klesly by jim tržby. V případě, že by tato 

situace nastala předpokládáme, že by se bránili tím, že by si 

jednotlivec nemohl nakoupit větší množství daného množství a to by 

nám značně zkomplikovalo jeho nákup pro naše účely. Opatření z 

naší strany by byla nejspíš taková, že by se muselo zapojit větší 
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množství nákupčích a uspokojit tím naše potřeby. Nicméně  si 

nemyslíme, že tato hrozba je příliš reálná, minimálně ne v příštích 

několika málo letech. 

Naprosto největší hrozbou a to nejenom pro naši společnost je 

nedostatek zákazníků. Faktorů ovlivňujících jejich ztrátu nebo příliv je 

mnoho. Mezi ty ztrátové patří jistě i poslední hrozba což je 

ekonomická recese. Nastane-li tato situace je to většinou problém 

celé ekonomiky. Tyto dvě období růstu a propadu se většinou 

střídají. To tedy znamená, že opatřením by bylo v období růstu 

nashromáždit dostatečně velký kapitál k překonání krize. Pozitivní 

stimulace růstu počtu zákazníků může být způsobena také tím, že se 

rozšíří sortiment nabízených služeb nebo produktů. Různé slevové 

akce a masivní reklama také patří mezi dobrý způsob získání nových 

zákazníků.     

 
 
 

4 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  [6] 

K hodnocení efektivnosti investice se používají metody statické, 

které nerespektují vliv faktoru času na cenu vložených finančních 

prostředků nebo metody dynamické, které již zhodnocují i budoucí 

hodnotu vložených investic. 
 
4.1 STATICKÉ METODY 

 

Rentabilita celkového kapitálu 

  
RC stanovíme podle vztahu 

RC =(Roční zisk po zdanění/ vlastní kapitál)*100 

100
500000
11376

⋅=CR  

RC =  2,27 % 
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Tab. 4-1 Rentabilita celkového kapitálu v letech 

    Rok 2008   2009    2010 

 RC[%] 2,27  57,87 103,33 

 

 

 
 
4.2 DYNAMICKÉ METODY 

 

Metoda čisté současné hodnoty 

 
 

Čistá současná hodnota investičního projektu představuje dodatečný 

výnos, který se získá realizací projektu nad požadovanou míru výnosnosti. 

Z hlediska teorie podniku se jedná o hodnotu, která zvyšuje tržní hodnotu 

podniku.  

( )t
t

i
CF

ČSH
+

=
1  

ČSH – čistá současná hodnota v Kč 

CFt – plán cash-flow z investičního projektu v jednotlivých letech v Kč 

t – jednotlivé roky životnosti investičního projektu 

i – požadovaná výnosnost investičního projektu v tvaru indexu    

Uvažujeme požadovanou výnosnost 5% za rok. 

  

Tab. 4-2 Čistá současná hodnota v letech 

Rok 2008 2009 2010 

Čistý tok hotovosti 263384 603810 1211625 
Diskontní faktor 0,9523 0,907 0,8638 
Čistá současná hodnota 250476 547655 1046647 
Kumulativní čistá 
současná hodnota 

250476 798131 1844778 
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5 ZÁVĚR 

Diplomová práce měla za cíl navrhnout a podrobně rozebrat 

problematiku založení obchodní společnosti zajišťující nákup a dovoz 

zboží prostřednictvím internetového obchodu. 

 

Teoretický přístup a formální stránka tvorby podnikatelského 

záměru je obsažena v první části. Za využití uvedených zdrojů 

v závěru této práce se k dané problematice přistupovalo na základě 

získaných informací. 

 

Poměrně komplexní analýza všech případných faktorů 

ovlivňujících chod celé společnosti byla provedena v části analýza 

trhu. Bylo zde postupně analyzováno několik faktorů známých pod 

zkratkou SLEPT. Také obecně zohledněni zákazníci, dodavatelé i 

konkurenti a to nezávisle na sobě.  Poté za využití porterova pěti 

faktorového modelu byly tyto faktory ve zkrácené formě vztaženy 

k přímo k firmě. Nezbytnou součástí je také analýza SWOT, ve které 

se přehledně sepsaly slabé i silné stránky podniku.     

 

Závěr analýzy pak byl ve stanovení tržního potenciálu, který 

podobně jako propočet peněžních toků byl ve sféře spíše 

pesimistické. Je lepší být na začátku připraven spíše na dílčí 

neúspěch, který může ale také nemusí být vystřídán celkovým 

úspěchem.  

 

Návrhová část je nosným článkem každého projektu. V této 

části byly velmi podrobně rozebrány a navrhnuty především čtyři 

plány. Obchodní plán s popisem jakým způsobem se bude vše 

realizovat. Marketingový plán je složen z cílů firmy a marketingového 

mixu. Marketingový mix, který obsahuje tzv. 4P místo(place), 
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cenu(price), produkt(product) a způsob propagace(promotion). 

Organizační plán, popisující funkce jednotlivých částí organizační 

struktury. A Jako poslední finanční plán, který rozepisuje členění 

veškerých hotovostních toků a určuje taktéž bod zvratu. 

Na samém závěru návrhové části je zhodnocení všech možných 

předvídatelných rizik a návrhy na jejich řešení nebo zmírnění. 

     

Ekonomické zhodnocení je číselným shrnutím efektivnosti 

vloženého kapitálu a jeho hodnoty v čase. Zda-li se daný kapitál 

zhodnocuje podle představ investora či nikoliv. 

 

Na úplném konci bych rád dodal, že budoucnost firmy Marin, 

s.r.o. vidím v kladných číslech vycházejících z nabízených kvalitních 

služeb pro koncového zákazníka. I když mnou předložený scénář je 

spíše pesimistický. Jsem přesvědčen o tom, že daný projekt má 

šanci na úspěch.  
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK  

 
Kč česká koruna 
DPH daň z přidané hodnoty 
km kilometr 
obr. obrázek 
Tab. tabulka 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
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Příloha 1 Plán peněžních toku na rok 2009 

 
 
 
 
 

Položka               Měsíc               

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Celkem za 

rok 

Poč. 
hotovost 
(vklad) 263384 278760 301616 323789 346739 373596 402043 429524 461178 494686 527494 564710   
Inkaso z 
prodeje 
okamžitě 90000 94500 99000 103500 108900 114300 119700 126000 132300 138600 144900 152100   

do 10 dnů 90000 94500 99000 103500 108900 114300 119700 126000 132300 138600 144900 152100   

Příjmy 
celkem 180000 189000 198000 207000 217800 228600 239400 252000 264600 277200 289800 304200 2847600 

Platby 
dodavatelům 
za zboží 153509 161184 168860 176535 185746 194956 204167 214912 225658 236404 247149 259430 1582675 

Daně 3600 0 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5608 
Režijní 
náklady 7515 4960 4960 7515 5197 5197 7752 5434 5434 7989 5434 5671 73058 

Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výdaje 
celkem 164624 166144 175827 184050 190943 200153 211919 220346 231092 244393 252583 265101 2507174 

Saldo příjmy      
- výdaje 15376 22856 22173 22950 26857 28447 27481 31654 33508 32807 37217 39099 340426 
Konečný 
stav 278760 301616 323789 346739 373596 402043 429524 461178 494686 527494 564710 603810 603810 

 
 
 
 
 
 



Příloha 2 Plán peněžních toku na rok 2010 

 
 
 

Položka               Měsíc               

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Celkem za 

rok 

Poč. 
hotovost 
(vklad) 603810 638901 682532 677483 723354 774431 828184 882296 941905 1004721 1068426 1138157   
Inkaso z 
prodeje 
okamžitě 160200 168300 176400 185400 194400 204300 214200 225000 236700 248400 261000 274500   

do 10 dnů 160200 168300 176400 185400 194400 204300 214200 225000 236700 248400 261000 274500   

Příjmy 
celkem 320400 336600 352800 370800 388800 408600 428400 450000 473400 496800 522000 549000 5097600 

Platby 
dodavatelům 
za zboží 273246 287061 300877 316228 331579 348465 365351 383772 403728 423684 445175 468202 2838377 

Daně 3600 0 51064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54664 
Režijní 
náklady 8463 5908 5908 8700 6145 6382 8937 6619 6856 9411 7093 7330 46246 

Investice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Výdaje 
celkem 285309 292969 357849 324928 337724 354847 374288 390391 410584 433095 452268 475532 4489784 

Saldo příjmy      
- výdaje 35091 43631 -5049 45872 51076 53753 54112 59609 62816 63705 69732 73468 607816 
Konečný 
stav 638901 682532 677483 723354 774431 828184 882296 941905 1004721 1068426 1138157 1211625 1211625 

 



Příloha 3 Přepravní boxy skládací 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Příloha 4 Přepravní termoboxy 

 
 
 

 



Příloha 5 Technické parametry užitkového vozu 
 
Fiat Ducato 2,3 JTD-MAXI 

 
 
 
I. ložná plocha  II. hmotnosti  

délka 3,30m nosnost 1610kg 

výška 1,90m celková hmotnost 3500kg 

šířka 1,80m řp B 

šířka mezi podběhy 1,39m   

 


