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Abstrakt: 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu pro založení 

soukromé mateřské školy v oblasti Brno-venkov, přímo v obci Želešice. Na základě 

osobních a zjištěných poznatků a z analýzy vnitřního a vnějšího prostředí je sestaven 

podnikatelský plán, který se zabývá realizací záměru. 

Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů související s podnikáním 

v daném oboru, společně s možnostmi založení a financování mateřských školek.  

V praktické části se zabývám konkrétním podnikatelským záměrem – založením 

soukromé mateřské školky s podrobným finančním plánem na prvních 5 let podávající 

důležité informace o finančním vývoji podniku a vyhodnocení nejlepší možnosti 

financování a zjištění, zda je podnikatelský záměr vůbec realizovatelný.  

Klíčová slova:  

Podnikatelský plán, školství, mateřská škola, financování, finanční plán, podnik 

 

Abstract: 

The main objective of this thesis is a business plan elaboration concerning the 

establishment of a private nursery school in Brno region, in the village of Želešice. The 

business plan is set up on the basis of personal and general findings from the internal 

and external environment analysis and the plan deals with it own implementation . 

The theoretical part is focused on defining the basic concepts related to business in the 

field, together with the possibility of establishing and financing kindergartens. 

The practical part deals with a specific business goal - the establishment of a private 

kindergarten with a detailed financial plan for the first 5 years, giving important 

information about the financial performance of the company and evaluating the best 

financing options, finally determining whether the business plan is feasible at all.  
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Úvod 

Téma bakalářské práce Podnikatelský plán – založení soukromé mateřské školy jsem 

zvolila z důvodu obtížného umístění dětí do stávajících mateřských škol. Tato situace se 

dá posoudit jako tzv. mezeru na trhu, a proto jsem se rozhodla využít této podnikatelské 

příležitosti k založení soukromé mateřské školy. 

V minulých letech značně klesl zájem o umístění dětí do mateřských škol. Stalo se tak 

v důsledku úbytku narozených dětí, které vedlo k hromadnému zrušení těchto státních 

zařízení. Naopak začátek 21. století byl ve znamení značného narození dětí tzv. 

babyboomu, avšak bez znovu otevření mateřských škol, což bylo příčinou nedostatku 

volných míst pro přijetí do mateřských škol. 

Analýza současného stavu předškolních zařízení v oblasti zájmu, fungování a financo-

vání se tak stala pro mě výzvou ke zpracování tohoto podnikatelského plánu. 
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1  Cíl práce, metody a postupy zpracování 

Populační exploze posledních let v návaznosti na sníženém počtu mateřských škol z dob 

minulých je velkým problémem, který v dnešní době řeší rodiny s dětmi. Význam 

rodiny, rodinné výchovy a prostředí pro vývoj dítěte v období od jeho narození po jeho 

vstup do školy je naprosto nezastupitelný. Součástí tohoto vývoje dítěte je i kontakt 

s vrstevníky, rozvoj jeho schopností a dovedností a postojů k sobě i okolí. Komunikační 

dovednosti, zvládnutí pravidel sociálního a kulturního chování a další cíle předškolní 

výchovy jsou naplňovány v mateřských školách. Počet míst ve státních mateřských 

školách je naprosto nedostačující. Rodiče hledají umístění v mateřské škole pro své děti 

nejen z hlediska přirozeného vývoje dítěte, ale také z hlediska vyššího ekonomického 

zajištění rodiny a proto roste obliba soukromých mateřských škol. Soukromé mateřské 

školy i přes jejich vysokou cenu vyhledává stále více rodičů, a proto v založení 

soukromé mateřské školy je nyní spatřována příležitost pro úspěšný podnikatelský 

rozvoj. Vizí tohoto podnikání je kvalitní zajišťování předškolní výchovy, upevnění 

pozice na trhu a získání věhlasného jména v tomto oboru a v neposlední řadě 

dosahování zisku. 

1.1 Cíle práce 

Cílem této bakalářské práce je zpracování podnikatelského plánu pro založení soukromé 

mateřské školy v oblasti Brno-venkov, konkrétně pro obec Želešice a její okolí. 

V návaznosti na demografický vývoj lokality a spolupráci s obcí v oblasti školství, tak 

ukázat na konkrétní možnost zvýšení kapacity předškolních zařízení v Želešicích a blíz-

kém okolí. 

Dílčím cílem je návrh fungování mateřské školy a na to navazující návrh financování 

předškolního vzdělávání. V této práci budou použity reálné hodnoty z důvodu reálného 

vyhodnocení nejefektivnějšího financování a případné realizace podnikatelského plánu. 

Mezi dílčí cíle přispívající ke splnění cíle hlavního patří: 
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 získání a shromáždění teoretických informací pro zpracování podnikatelského 

plánu 

 analýza současného stavu, vnějších a vnitřních podmínek 

 šetření formou dotazníku 

 návrh marketingového plánu 

 sestavení počátečního finančního plánu a finančního plánu do budoucna 

 zhodnocení rizik 

1.2 Metody a postup řešení 

V teoretické části se vymezují základní pojmy podnikání, uvádějí možnosti výběru 

právní formy podnikání, sestavuje podnikatelský plán, jeho struktura a určují právní 

předpisy s tím související. V této části bakalářské práce se také řeší možnosti 

poskytování dotací soukromým mateřským školám včetně pravidel pro jejich získávání. 

Dále jsou zde teoreticky popsány prakticky použité analýzy – SLEPT analýza, analýza 

oborového prostředí a SWOT analýza. 

Praktická část je do konkrétní podoby rozpracovaná část teoretická tak, aby vyjadřovala 

ucelený zdroj informací pro rozhodování při reálném použití tohoto podnikatelského 

plánu. Obsahuje reálně zpracované analýzy zmiňované v teoretické části. Pro bližší 

definování potenciálních zákazníků a jejich požadavků byl zpracován průzkum formou 

dotazníkového šetření a pro zjištění, jak se hodlá společnost prosadit vůči konkurenci na 

trhu, byl sestaven marketingový plán. 

Velká pozornost je věnována finančnímu plánu, kde jsou rozpracovány náklady na 

založení společnosti, mzdové náklady, očekávané měsíční a roční příjmy a výdaje. 

Pracuje se s různou kapacitní obsazeností školky. Je zpracována rozvaha a výkaz zisků 

a ztrát pro prvních 6 let podnikání, včetně výkazu cash flow. V závěru praktické části se 

hodnotí rizika projektu a je zde podán rozbor návrhů na zlepšení případných slabých 

stránek. 
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2 Teoretická východiska práce 

Pro zpracování podnikatelského záměru je zapotřebí objasnit pojmy, které se běžně 

používají. Za pomoci odborné literatury jsou v následujících odstavcích položeny 

teoretické základy bakalářské práce. 

2.1 Úvod do podnikání 

„Podnikání je samostatná soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, jeho 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. „(13) 

2.1.1 Podnik 

Podnik je možné definovat nejrůznějšími způsoby. Můžeme jej charakterizovat jako 

subjekt, ve kterém dochází k přeměně vstupů na výstupy, nebo jako základní jednotku, 

v níž je realizovaná výroba nebo která poskytuje služby. (6) 

V obchodním zákoníku (13) je podnik definován jako soubor hmotných, 

nehmotných a osobních složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové 

hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své 

povaze mají tomuto účelu sloužit.  

2.1.2 Podnikatel 

„Podnikatelem je podle obchodního zákoníku:  

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,  

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,  

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů,  
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d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle 

zvláštního předpisu.“ (13) 

 

Za podnikatele je považována každá osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku, bez 

ohledu na jakékoliv jiné skutečnosti.  

Fyzická osoba, která je podnikatelem, se zapíše do obchodního rejstříku vždy, jestliže 

výše jejích výnosů nebo příjmů snížených o daň z přidané hodnoty, je-li součástí 

výnosů nebo příjmů, dosáhla nebo přesáhla za dvě po sobě bezprostředně následující 

účetní období v průměru částku sto dvacet milionů korun českých. (13) 

Podnikatelem může být jak fyzická osoba, tak i právnická osoba.  

„Právnickými osobami jsou:  

a) sdružení fyzických nebo právnických osob,  

b) účelová sdružení majetku,  

c) jednotky územní samosprávy,  

d) jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.“(11) 

2.1.3 Podnikání 

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“(13)  

O soustavnou činnost se jedná v případech, kdy je prováděna pravidelně nebo 

opakovaně. Samostatná činnost podnikatele spočívá v tom, že není ve vztahu 

podřízenosti vůči tomu, pro něhož činnost vykonává. Výkonem činnosti vlastním 

jménem a na vlastní zodpovědnost se rozumí, že do smluvních vztahů při podnikání 

(13)vstupuje podnikatel pod vlastním jménem a odpovídá za jejich porušení celým 

svým majetkem. Podnikání za účelem dosažení zisku je úmysl zisk realizovat, není však 

rozhodující, zda činnost zisk skutečně přinesla či nikoliv. (6) 



16 

 

2.1.4 Podnikatelský záměr 

Základem dlouhodobě prosperujícího a úspěšného podnikání je kvalitně vypracovaný 

podnikatelský záměr neboli podnikatelský plán. Představuje nejúčinnější metodu 

snižování podnikatelského rizika. Podnikatelský plán slouží převážně k tomu, aby 

přesvědčil investory, banky nebo další věřitele k tomu, že je projekt reálný a že se 

finanční prostředky věřiteli vrátí. Při jeho psaní je nutné se držet několik zásad, aby byl 

podnikatelský plán co nejlepší. 

2.1.5 Požadavky podnikatelského záměru 

Podnikatelský záměr by měl splňovat následující podmínky:  

 „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 v minulosti 

firma dopustila) atd.,  
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 upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci 

manažerského týmu, a to nejen z hlediska nezbytných manažerských a podni-

katelských dovedností, ale i schopnosti páce jako efektivního týmu,  

 prokázat schopnost firmy hradit úroky a splátky v případě užití bankovního úvěru 

k financování projektu,  

 získat zpět vynaložený kapitál s patřičným zhodnocením,  

 být zpracován kvalitně i po formální stránce, musí být prezentovatelný.“ (3)  

2.1.6 Struktura podnikatelského záměru 

1. Titulní strana 

Titulní strana představuje základní informace o obsahu podnikatelského plánu a měla by 

uvádět informace jako je název a sídlo společnosti, jména podnikatelů a kontakty, popis 

podniku a povaha podnikání či způsob financování a jeho struktura. 

2. Exekutivní souhrn 

Tato kapitola je určena především pro investory. Mezi základní fakta, která by měla 

v souhrnu být uvedena, patří představení hlavní myšlenky podnikatelského plánu, 

výhody produktů nebo služeb, které bude podnik nabízet, popis potencionálních 

zákazníků, ekonomicko – finanční charakteristika podniku a zdroje financování. 

3. Analýza trhu 

V této části se podnikatel zaměřuje zejména na analýzu konkurenčního prostředí, kde 

jsou zahrnuti všichni významní konkurenti, včetně jejich silných a slabých stránek. Dále 

se zde uvádí analýza odvětví z hlediska vývojových trendů, definice potencionálních 

zákazníků a odhad objemu prodeje. 

4. Popis podniku 

Zde se uvádí podrobný popis podniku. Je důležitý pro pochopení logiky 

podnikatelského plánu. 

Mezi hlavní složky, na které se kapitola zaměřuje, patří organizace a řízení podniku, 

charakteristika společnosti, umístění provozovny, výrobky nebo služby, plán investic, 
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přehled personálu podniku, veškeré technické vybavení a v neposlední řadě průprava 

podnikatele, jeho znalosti, zkušenosti, předchozí praxe. 

5. Obchodní plán 

Obchodní plán se tvoří tehdy, kdy plánovaný podnik není výrobního charakteru. 

Mezi důležité informace se zde řadí informace o nákupu zboží a služeb, plán 

dodavatelů, případné skladovací prostory, plán prodejů a tržeb a plán nákladů. 

6. Marketingový plán 

V této kapitole podnikatel využije tzv. SWOT analýzy, ve které se analyzují převážně 

tyto oblasti: prodejní výsledky v posledním roce a trendy vývoje, finanční zdraví a síla 

podniku, konkurenční pozice firmy na trhu, její tržní podíl a organizační struktura 

podniku se zaměřením na obchodně – marketingový tým. 

Dále se zde objasňuje, jakým způsobem budou výrobky či služby distribuovány a pro-

pagovány a jaké si zvolil podnikatel marketingové strategie. Tato část podnikatelského 

plánu je pro investory nejdůležitější součást zajištění úspěchu podniku. 

7. Hodnocení rizik 

Za rizika je nutné považovat všechny faktory, které by mohly negativně ovlivnit 

podnikání. Mohou vyplynout z konkurence, ze změn cen, z nevhodného marketingu, 

výroby, či manažerského týmu. Z tohoto důvodu musí podnikatel v této části navrhnout 

náhradní řešení a strategie, aby si byl investor vědom, že v případě ohrožení si je 

podnikatel rizik vědom a je schopen jim úspěšně čelit. 

8. Finanční plán 

Finanční plán tvoří velice důležitou součást podnikatelského plánu. Podnikatel zde 

posuzuje potřebu finančních zdrojů a jejich zabezpečení a následně sestavuje prognózu 

hospodářských výsledků v prvních letech hospodaření. K určení hospodářských 

výsledků je nutné, aby podnikatel stanovil předpoklad příjmů a výdajů s výhledem 

alespoň na tři roky vycházejících z počátečních rozvah, a dále vypočítal cash-flow 

v příštích třech letech. 
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9. Přílohy 

Do příloh se zahrnuje podpůrná dokumentace, která nelze začlenit přímo do samotného 

podnikatelského plánu. Patří sem například různé ankety, dotazníky, korespondence, 

výpis z obchodního rejstříku, fotografie, srovnávací grafy, živnostenské oprávnění, 

popřípadě smlouvy s dodavateli a nájemní smlouvy. (20) 

2.1.7 Druhy plánů 

Vyjma již uvedeného podnikatelského plánu existují i odlišné druhy plánů, díky těmto 

aspektům můžeme v podniku plánovat jakoukoli činnost. Tyto plány mohou doplňovat, 

anebo být přímo součástí podnikatelského plánu.  

1. Strategický plán 

Tento plán popisuje způsob budoucího rozvoje společnosti, pomocí kterého dosáhne 

předem stanovených cílů. Jedná se o dlouhodobý plán. (5)  

2. Marketingový plán  

Pomocí marketingového plánu navrhujeme a plánujeme možnosti prosazení se na 

trhu a hodnotíme, jaké výhody má vlastní podnik proti konkurenci. Často je tento plán 

součástí podnikatelského plánu. (5)  

3. Výrobní plán  

Obsahem tohoto plánu je zachycení uceleného výrobního procesu (popis strojů a za-

řízení, použitých materiálů, dodavatelů, množství vyráběných výrobků atd.). Výrobní 

plán se používá hlavně u výrobních podniků, v ostatních případech se nazývá „obchodní 

plán“. (5)  

4. Organizační plán  

V tomto plánu jsou charakterizováni vlastníci podniku, jeho management, je zde určena 

podřízenost a nadřízenost vedoucích a uvádíme zde i popis pracovních postavení, platy 

a benefity pracovníků. (5)  
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5. Finanční plán  

Tento plán určuje potřebné finanční prostředky na provoz podniku, jeho rentabilitu a další 

ukazatele. Součástí plánu je výkaz zisku a ztráty, rozvaha a cash-flow. (5)  

6. Plán řízení kvality  

Nazýváme plán řízení jakosti a jeho nejvýznamnějším úkolem je přezkoumávání a do-

zor nad tím, jak se rozvíjí zavedený systém (TQM, ISO). (5)  

7. Plán výzkumu a vývoje  

Zde stanovujeme jaké výrobky či služby se budou vyvíjet, v jakém časovém horizontu 

bude vývoj probíhat a z jakých finančních zdrojů bude vývoj financován. (5) 

2.2 Výběr právní formy podnikání 

Volba právní formy podnikání má nesmírný význam pro každý podnik. Jde o podnika-

telské rozhodnutí, které bude mít pro společnost dlouhodobé ekonomické, právní a da-

ňové důsledky. Při výběru právní formy je třeba zvážit veškerá rizika, která jsou s pod-

nikáním spojena. Pro podnik neexistuje žádná optimální právní forma, protože každý 

podnik má různou výchozí situaci, existují nutně také různá řešení. Dále nemusí být 

trvale výhodné zachovávat jednu zvolenou právní formu, jelikož se podmínky pro 

podnik mohou dříve či později změnit. (9) 

V České republice máme možnost podnikat jako fyzická nebo právnická osoba.  

Při výběru konkrétní právní formy podniku postupujeme podle použité odborné 

literatury „Manažerská ekonomika“ od autora Synka (9) podle následujících kritérii:  

 způsob a rozsah ručení - existují dvě varianty, ručení omezené a neomezené  

 oprávnění k řízení - zastupování podniku navenek, vedení podniku apod.  

 počet zakladatelů  

 nároky na počáteční kapitál  

 administrativní náročnost založení podniku a rozsah výdajů spojený se založením a 

provozováním podniku  
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 účast na zisku (ztrátě)- míra rizika podnikatele je úměrná jeho účasti na zisku 

(ztrátě)  

 daňové zatížení - daňové hledisko je velmi důležité při volbě právní formy 

podnikání.  

Při zvážení všech výše uvedených aspektů možností jednotlivých právních forem 

podnikání se rozhodujeme založit pro mateřskou školku společnost s ručením 

omezeným. 

2.2.1 Společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je dle statistik nejrozšířenějším typem obchodní 

společnosti v České republice. Jde o kapitálovou společnost, jejíž základní kapitál je 

tvořen vklady společníků, ale tato společnost může být založena i jen jednou osobou.  

V tomto případě je založena Zakladatelskou listinou. Společnost s ručením omezeným 

může být založena i až padesáti společníky, potom je sepsána Společenská smlouva. 

(13) 

 

Základní kapitál  

Obchodní zákoník ukládá povinnou minimální výši základního kapitálu 200 000 Kč, 

přičemž výše vkladu jednoho společníka musí činit minimálně 20 000 Kč. Výše vkladu 

může být pro jednotlivé společníky stanovena rozdílně, musí však být dělitelná na celé 

tisíce. Celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti. (13)  

Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno 

celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30%. Celková 

výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů 

musí však činit alespoň 100 000 Kč. Je-li společnost založena jedním zakladatelem, 

může být zapsána do obchodního rejstříku, jen když je v plné výši splacen její základní 

kapitál. 
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Ručení  

„Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu 

nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. 

Po zápisu o splacení všech vkladů do obchodního rejstříku jejich ručení zaniká.“(13) 

Obchodní firma  

Obchodní firma společnosti s ručením omezeným musí obsahovat označení „společnost 

s ručením omezeným“, postačí však zkratka „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“ (13) 

Statutární orgán  

Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Jeli jednatelů více, je 

oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská 

smlouva nebo stanovy jinak. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo 

jiných fyzických osob. (13) 

Valná hromada  

Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem společnosti. Do její působnosti spadá 

především jednání o jmenování a odvolávání jednatelů, změny společenské smlouvy a sta-

nov a schvalování účetní uzávěrky. Valná hromada může jmenovat i členy dozorčí rady, 

což je nepovinný, zřídkakdy zřizovaný orgán společnosti.  

Výhody: Omezené ručení (do výše nesplacených vkladů).  

 Do společnosti je možné vložit i nepeněžitý vklad.  

 Relativně nízká hodnota minimálního základního jmění.  

 Vyplacené podíly na zisku společníkům nepodléhají pojistnému sociálnímu 

pojištění.  

 Lze ustanovit kontrolní orgán- dozorčí radu.  

 Malá administrativní náročnost.  

 Podnikatelský statut společnosti je vysoký. 

Nevýhody: Nutný základní kapitál.  

 Částečnou nevýhodou pro začínající podnikatele je v tomto případě 

nutnost vedení (podvojného) účetnictví.  
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2.2.2 Postup založení společnosti s ručením omezeným 

Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutné vykonat následující úkony:  

1. Uzavřít společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu formou notářského 

zápisu.  

2. Složit základní kapitál společnosti, nebo jeho části.  

3. Získat živnostenská oprávnění.  

4. Zapsat společnost do obchodního rejstříku.  

5. Registrovat společnost u finančního úřadu. (21) 

 

ad 1) Sepsání a podpis společenské smlouvy  

Společnost s ručením omezeným je založena sepsáním a podpisem Společenské 

smlouvy (pokud je společnost zakládána pouze jedinou osobou, sepisuje se 

Zakladatelská listina). Samotný vznik společnosti je spojen s podáním návrhu na zápis 

společnosti do obchodního rejstříku. Společenskou smlouvu je nutné sepsat formou 

notářského zápisu. (21) 

ad 2) Složení vkladů  

Způsob složení vkladů se určí ve společenské smlouvě. Obvykle se volí složení vkladů 

na bankovní účet, nejlépe na nově založený účet, který je veden na jméno správce 

vkladů. Banka na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladů a o jeho výši. K vydání 

tohoto potvrzení vyžaduje banka předložení společenské smlouvy nebo zakladatelské 

listiny. Potvrzení poté slouží jako jeden ze zakladatelských dokumentů a dokládá se při 

podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Společnost vzniká zápisem do 

obchodního rejstříku. Jejím vznikem se vklady stávají jejím majetkem a společnost s ni-

mi může volně disponovat. (21) 

ad 3) Ohlášení živnosti  

Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku je nutné, aby jednatelé společnosti 

zažádali o vydání příslušných oprávnění k podnikání (živnostenský list, koncese, apod.)  

Právnická osoba provádí ohlášení živnosti na místně příslušném živnostenském úřadě.  
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Mezi přílohy ohlášení patří např.:  

 výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce,  

 doklad o zaplacení správního poplatku za každou ohlašovanou živnost,  

 doklady o odborné způsobilosti požadované u řemeslných a vázaných živností,  

 doklad o tom, že právnická osoba byla založena, nebo je zřízena (společenská 

smlouva nebo výpis z obchodního rejstříku).  

V případě formálních nedostatků ohlášení vyzve živnostenský úřad právnickou osobu, 

aby do 15 dnů odstranila chyby. Živnostenský úřad je povinen vystavit živnostenský list 

do 15 dnů od správného ohlášení. (21) 

ad 4) Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku  

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu, 

podepisují jej všichni jednatelé a podpisy musí být úředně ověřeny. 

Jako přílohy se k návrhu přikládají:  

a) za společnost  

 společenská smlouva nebo zakladatelská listina,  

 oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenské listy apod.),  

 listina osvědčující právní důvod užívání místností, a to výpis z katastru nemovitostí 

ne starší 3 měsíců osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost 

umístila své sídlo, a pokud není vlastníkem, souhlas (spolu)vlastníka těchto prostor, 

nebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto 

správce,  

 doklad o splnění vkladové povinnosti (potvrzení banky, posudky znalců).  

b) za každého jednatele  

 výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,  

 čestné prohlášení jednatele, že:  

1. je plně způsobilý k právním úkonům,  

2. splňuje podmínky provozování živnosti a nenastala u něho skutečnost, jež je 

překážkou provozování živnosti. (21) 
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ad 4) Zápis společnosti do obchodního rejstříku  

Rejstříkový soud vydá Rozhodnutí o zápisu. Zápisem do obchodního rejstříku vzniká 

společnost s ručením omezením a tímto dnem nastává povinnost vést účetnictví. (21) 

ad 5) Registrace společnosti u finančního úřadu  

Nově vzniklá společnost se musí zaregistrovat u místně příslušného finančního úřadu. 

(21) 

2.3 Analýza trhu a prostředí 

Analyzování je neodmyslitelnou součástí téměř každého lidského konání a provádíme je 

takřka na každém kroku. Samozřejmě i příprava podnikatelského plánu, respektive 

každého plánu vůbec, je podložena výstupy analýzy, která v případě plánování bývá 

výrazně strukturovanější a formalizovanější než analýza při dennodenních 

rozhodováních. Už samotný nápad založit si podnik byl bezesporu spojen s určitou, 

možná i ne zcela uvědomovanou, analýzou situace, možností a prvotních podmínek 

typu „co by to znamenalo, kdyby…“(5) 

Pro tvorbu solidního podnikatelského plánu bude účelné analýzu záměru výrazně 

zdokonalit, prohloubit a jejím výstupům i východiskům dát formalizovanou podobu. 

Pro strukturovanější provádění analýzy je účelné a běžné odlišit analýzy vnitřních a vněj-

ších podmínek a využít některých doporučovaných analytických nástrojů jako je 

SWOT, SLEPT, Porterův model konkurenčních sil, Marketingový mix, apod. 

Postup při analyzování prostředí 

1. Vnější vlivy 

a) SLEPT analýza (faktory sociální, technické a technologické, ekonomické, 

politické, legislativní, přírodní a ekologické 

b) analýza trhů 

c) analýza konkurence – pětifaktorový Porterův model konkurenčních sil 

2. Vnitřní analýza – zkoumáme zdroje – možnosti, schopnosti 

a) lidské 

b) informační 
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c) finanční 

d) marketingové a distribuční 

e) technické 

3. SWOT analýza  

2.3.1 SLEPT analýza 

Tato analýza slouží k identifikaci a zkoumání externích faktorů. Bývá často součástí 

rizikové analýzy, která je hodnocena mnoha aspekty.  

SLEPT analýza bývá nazývána jako prostředek pro analýzu změn okolí. Umožňuje 

vyhodnotit případné dopady změn na vlastní projekt či podnikatelský záměr, které 

pocházejí z určitých oblastí podle odlišných faktorů. (4)  

Základní faktory:  

 sociální (trh práce, demografické ukazatele, vliv odborů, ale také míra a vnímání 

korupce, krajové zvyklosti aj.) 

 technické a technologické (technologické trendy – typicky vývoj a důsledky vývoje 

internetu, podpůrné technologie a aplikace ,jejich dostupnost aj.) 

 ekonomické (makroekonomické hospodářské ukazatele a předpoklady, přímé i ne-

přímé daně, tržní trendy rozvoje automobilového průmyslu, restrikce vývozů a do-

vozů, státní podpora aj.) 

 politicko-legislativní (politické trendy, stabilita poměrů, postoje k podnikání a in-

vesticím, zákony, práce soudů aj.) 

 přírodní a ekologické (5) 

2.3.2 Porterův model konkurenčních sil 

Velmi užitečný a často využívaným nástrojem analýzy oborového okolí podniku je 

Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí. Tento model slouží ke 

zkoumání konkurentů našeho podniku, ať již potenciálních nebo reálně existujících. Pro 

účely tvorby podnikatelského plánu postačí vymezení pěti zobecněných oblastí, v nichž 
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je třeba posuzovat hrozby ze strany existující a možný vznik budoucí konkurence 

našeho podniku. 

 

Obrázek č. 1: Porterův model 5 sil 

 

Zdroj: http://www.streateg.cz/Strategicka_analyza.html 

 

V zásadě jde o:  

Vnitřní konkurenci, konkurenci ve stejné oblasti podnikání, v níž naše firma podniká 

nebo hodlá podnikat.  

Novou konkurenci, tedy ty subjekty, které na náš trh vstupují nebo potenciálně hodlají 

vstoupit a konkurovat nám.  

Zpětnou integraci v dodavatelském řetězci, která plyne z rizik zvýšené konkurence 

kvůli tomu, že náš existující či potenciální odběratel se rozhodne 

zajišťovat si do budoucna námi doposud dodávané produkty či 

služby vlastními silami.  

Dopředná integrace v odběratelském řetězci je obrácený případ předešle uvedeného 

rizika zpětné integrace. Dodavatel se rozšířením svého podnikání 

http://www.streateg.cz/Strategicka_analyza.html
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posune do sféry podnikání svého původního odběratele-zákazníka 

a stává se jeho konkurencí.  

Riziko konkurence substitutů plyne z ohrožení vlastních produktů na trhu jinými, více či 

méně příbuznými produkty, které námi doposud nabízené produkty 

určitým způsobem nahrazují. (5) 

2.3.3 SWOT analýza 

Swot analýza je nejčastěji používaným nástrojem analýzy při přípravě projektu a bývá 

součástí všech důležitých strategických dokumentů. Jedná se o metodu strategického 

plánování, která efektivně pomáhá zejména v počáteční fázi projektové přípravy. 

Analýza se soustředí na dvě širší kategorie: vnitřní a vnější faktory. Ty se dále ještě dělí 

na svůj pozitivní a negativní aspekt. SWOT je zkratka, která spojuje počáteční písmena 

čtyř anglických výrazů.  

Akronym SWOT  

 Strengths – silné stránky  

 Weaknesses – slabé stránky  

 Opportunitis – příleţitosti  

 Threats – hrozby. 

Vnitřními faktory jsou ty faktory, které se již v danou chvíli vyskytují, nad kterými 

máme určitou kontrolu a částečně je můžeme ovlivňovat např. kvalita pracovního 

personálu, kvalita osobního rozhodování – osobní manažerské schopnosti. Sledováním 

vnitřních faktorů zkoumáme silné a slabé stránky. Tyto faktory ovlivňují cenu podniku, 

znamená to, že mohou zvyšovat nebo naopak snižovat vnitřní hodnotu podniku. Z vnitř-

ních faktorů pak vyplývají faktory vnější, které podnik nemůže zcela dobře kontrolovat 

a ty jsou vymezeny jako hrozby a příležitosti. Tyto vnější faktory nejsme schopni 

ovlivnit, avšak je musíme sledovat, abychom byli schopni na ně reagovat. Jedná se 

zejména o změnu legislativy, o konkurenci a v neposlední řadě i situaci na trhu práce.  

(4)  
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2.3.4 Marketingový plán 

Hlavní smysl marketingového přístupu je v celku jednoduchá. Pomocí určitého systému 

teoreticky propracovaných a otevřených nástrojů, principů a postupů dosáhnout v praxi 

toho, aby podnik byl schopen reagovat na přání zákazníků, jejich potřeby a očekávání 

lépe nežli jejich konkurence. Tímto podnik zvyšuje možnost splnění svých stanovených 

podnikatelských cílů a dosažení úspěchu na trhu. (2)  

Marketingový mix je soubor nástrojů, které napomáhají uspokojit požadavky zákazníka 

tak, aby podnik dosáhl svých marketingových cílů. Marketingový mix se sestává ze čtyř 

vzájemně provázaných proměnných, které ovlivňují poptávku po vlastních produktech. 

(Kotler 1995) 

 Jsou definovány jako 4P marketingu:  

 Product – výrobek (analýza našich produktů a služeb ve vztahu k jejich postavení 

na trhu, životním cyklům na trhu i výrobku samotného apod.) 

 Price – cena (posouzení našich cen a cenové politiky ve vztahu k různým typům 

zákazníků  i partnerů) 

 Promotion – podpora prodeje (analýza možností a způsobů, jak zajistit efektivní 

informovanost o našich produktech a službách na trhu způsobem, který vyvolá 

poptávku) 

 Place – umístění výrobků a služeb, distribuce (analýza způsobů, jak zajistit dodání 

našich produktů a služeb zákazníkům) (5) 

V některých případech se můžeme setkat s 5P , zde je navíc pátý prvek, který je 

charakterizován jako obal.  

V marketingovém mixu je nutné dodržovat vzájemné vazby jednotlivých nástrojů, 

výsledek závisí na správné kombinaci všech složek marketingového mixu. Jedna 

vynikající složka marketingového mixu nemůže zachránit situaci v případě, kdy podnik 

nevěnuje náležitou pozornost ostatním složkám a zároveň jediná neodpovídající složka 

marketingového mixu, může vážně ohrozit i velmi dobře připravený projekt. 
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2.5 Předškolní vzdělávání 

Předškolní vzdělávání v mateřské škole má dlouholetou tradici. Právní postavení 

(právní subjektivita pro mateřské školy povinná od 1. 1. 2003) i zakotvení mateřských 

škol do vzdělávací soustavy (mateřská škola přestává být předškolním zařízením a stává 

se druhem školy) v legislativní podobě je důkazem, že stát věnuje předškolnímu 

vzdělávání významnou pozornost a podporu, neboť chápe jako životně významný 

prvopočátek celoživotního vzdělávání, ve kterém se kladou základy hodnotového 

systému, formuji se postoje ke vzdělávání, učení a vědění a v němž dítě získává osobní 

samostatnost, která mu umožňuje příznivější a pestřejší spoluúčast v lidském 

společenství. (1) 

2.5.1 Cíle předškolního vzdělávání 

Předškolní vzdělávání neposkytuje stupeň vzdělávání a není povinné. Pojetí a cíle 

předškolního vzdělávání včetně konkrétních úkolů jsou dále specifikovány 

v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. 

„Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se 

na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních 

pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytváří základní 

předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti 

vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou 

péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“(14) 

„1. Vzdělávání je založeno na zásadách:  

a) „rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného 

členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu 

rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo 

sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení 

občana,  

b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce,  
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c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech 

účastníků vzdělávání,  

d) bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky 

nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, 

obec, nebo svazek obcí,  

e) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledů soudobého stavu poznání 

světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání,  

f) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, 

výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních 

pedagogických přístupů a metod,  

g) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání 

stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy,  

h) možnosti každého se vzdělávat po dobu celého života při vědomí 

spoluodpovědnosti za své vzdělávání.“(14) 

 

„ 2. Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména: 

a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními 

způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, 

výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v prů-

běhu celého života,  

b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání,  

c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských 

práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost,  

d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti,  

e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, 

kulturní, jazykové a náboženské identitě každého,  

f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvo-

jení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití 

v národním a mezinárodním měřítku,  

g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze 

zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.  
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Vzdělávání poskytované podle tohoto zákona je veřejnou službou.“(14) 

2.5.2 Obsah předškolního vzdělávání 

Pro každou stupeň vzdělávání včetně předškolního vzdělávání (zapsanou ve školském 

rejstříku) vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rámcové vzdělávací 

programy, které jsou závazným základem pro tvorbu vlastních školních vzdělávacích 

programů. Rámcový vzdělávací program vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pra-

vidla pro vzdělávání dětí předškolního věku. Vychází z demokratických zásad 

zakotvených v ústavě ČR, reflektuje odborné požadavky kutikulární reformy.(1) 

Na základě tohoto programu zpracovává mateřská škola vlastní školní vzdělávací 

program. Svým obsahem nabízí pedagogům konkrétní podobu očekávaných výstupů, 

které jim pomohou v orientaci toho, co má dítě na konci předškolního vzdělávání vědět 

a znát a jaké má mít dovednosti a postoje. 

2.5.3 Kontrola a hodnocení předškolního vzdělávání 

Jedním z kontrolních orgánů předškolního vzdělávání je Česká školní inspekce. Česká 

školní inspekce sleduje, posuzuje a hodnotí kvalitu předškolních vzdělávacích 

programů, kvalitu pedagogické práce i vzdělávacích výsledků. Dále hodnotí dodržování 

obecně platných právních norem a společně s příslušným Krajským úřadem vykoná 

kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu. 

2.5.4 Rozdělení mateřských škol 

Mateřské školy můžeme rozdělit podle zřizovatele na veřejné, církevní a soukromé. 

1. Mateřské školy zřízené státem, obcí, krajem, svazkem obcí (veřejné) dle 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 31  
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 Zřizovatel musí splňovat podmínky, které určuje školský zákon a následně podat 

žádost o zařazení do školského rejstříku., Poskytnutí vzdělávacího programu určený 

zákonem,  

 Financování škol ze státního rozpočtu upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský 

zákon,  

 Financování škol zřizovaných krajem nebo obcí upravuje zákon č. 561/2004 Sb., 

školský zákon,  

 Kapitálové výdaje škol a školských zařízení a provozní výdaje, které nejsou 

přímými vzdělávacími výdaji, hradí jejich zřizovatelé  

 Finanční prostředky na přímé vzdělávací výdaje hradí dané ministerstvo, MŠMT). 

Jedná se zejména o výdaje na platy a ostatní náklady vyplývající z pra-

covněprávních vztahů učitelů a ostatních pracovníků atd.  

 Krajský úřad přiděluje objem finančních prostředků (vypočtený vynásobením 

přepočteného normativu počtem dětí) školám a školským zařízením, které zřizuje.  

 Rodiče přispívají finančními prostředky na stravování.  

 Školné se zde pohybuje v intervalu 400 Kč – 1 000 Kč/měsíc.  

 

2.  Mateřské školy soukromé - zřízené církevními právnickými osobami či 

jinými právnickými osobami, jejichž předmětem činnosti je poskytování 

vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona. Dotace církevním 

školám jsou poskytovány podle §7 odst.1 písm. c) zákon č. 218/2000 Sb. 

 Financování škol soukromých upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon §162 

a podrobněji zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, 

předškolním a školským zařízením,  

 Dotace ze státního rozpočtu dostávají soukromé školy z MŠMT prostřednictvím 

krajských úřadů. Poskytují se k financování neinvestičních výdajů. Výdaje na 

investice jsou pokrývány ze školného a z jiných soukromých zdrojů.(10)  

 

3.  Soukromá zařízení provozovaná v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živ-

nostenském podnikání.  

 Volba volné živnosti (děti starší tří let) nebo vázané živnosti (do tří let věku dítěte),  
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 Příjmy za službu jsou stanoveny na komerční bázi jejím poskytovatelem.  

 Tyto školky nemají nárok na žádné dotace ani na příspěvky ministerstva. (12)  

 

Podle zaměření můžeme mateřské školy dělit na běžné a speciální – pro děti se 

zdravotním postižením. 

2.5.5 Organizace předškolního vzdělávání 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. 

Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro 

podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zve-

řejní je způsobem v místě obvyklým. 

Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o sta-

novení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě 

místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené 

zvláštním právním předpisem. 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě 

písemného vyjádření školského poradenského zařízení a také registrujícího praktického 

lékaře pro děti a dorost. 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. (14) 

„Předškolní vzdělávání má 3 ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají 

děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku 

mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku. Ve 

třetím ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 

6 let věku, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.  
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Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.  

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém 

prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně 

vzdělávací činností školy.  

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se 

zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu 

v těchto dnech v mateřské škole.  

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně 

pedagogická podpora“ (15) 

2.5.6 Hygienické požadavky 

Problematikou hygienický požadavků se zabývá vyhláška č. 410/2005 Sb., o hy-

gienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělání dětí a mladistvých. Z této vyhlášky uvedu v následujícím textu dle mého 

úsudku stěžejní části, které souvisí s tématem mé práce.  

2.5.6.1 Prostorové podmínky  

Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání v mateřských školách musí umožňovat volné 

hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu a tělesná cvičení. Na 1 dítě musí plocha 

denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m². Plocha na jedno 

lehátko nebo lůžko pro spánek musí činit nejméně 1,7 m² na 1 dítě a tato lehátka musí 

odpovídat normovým hodnotám. (17) 

Zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku musí být vybaveno šatnami. 

Prostory šaten musí být osvětlené a větrané. Tyto dětské šatny musí být odděleny od 

šaten pedagogů. Záchody a umývárny dětí musí být rovněž odděleny od sociálního 

zařízení pedagogů, přičemž na 20 zaměstnanců musí být vyčleněna jedna záchodová 

kabina a 1 umyvadlo. Umyvárny se nedělí dle pohlaví. Pro 5 dětí musí být zřízena jedna 

dětská mísa a jedno umyvadlo. Tato místnost musí být přímo osvětlená a větratelná. 

(17) 
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Prostory určené pro denní pobyt dětí musí mít vyhovující denní osvětlení, dle normy 

ČSN 730580. Parametry vnitřního umělého osvětlení upravuje norma ČSN EN 1246-1. 

V mateřské škole musí být zajištěný trvalý přísun tekoucí pitné vody. (17) 

Mateřská škola musí být vybavena nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou 

výšku dětí. Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady blíže určuje norma 

ČSN PEVN 1729. 

2.5.6.2 Provozní podmínky  

Předškolní děti by měly denně trávit minimálně 2 hodiny dopoledne venku, odpoledne 

se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. Ve stanoveném rozsahu by měl být úklid prováděn 

každý den. Důkladnější než tento denní úklid by měl být úklid, který bude prováděn 

minimálně dvakrát ročně, kdy by měla být umyta všechna okna, svítidla a celkově by 

měly být uklizeny veškeré prostory. Školka by měla být kompletně nově vymalována 

vždy po 3 letech. (17) 

2.5.7 Péče o bezpečnost a zdraví 

„Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad 

svěřeným dítětem od doby, kdy jej pedagogický pracovník převezme od jeho 

zákonného zástupce, až do doby, kdy jej pedagogický pracovník předá jeho zákonnému 

zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě 

písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.“(15) 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, 

stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho 

pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve 

třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. (15) 
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2.5.8 Stravování 

„1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se 

zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví 

tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo 

vždy.  

2. Organizace a rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí 

zvláštním právním předpisem“. (15) 

„Právnická osoba, vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, musí zajistit 

nejvhodnější způsob školního stravování pro své strávníky a podmínky jeho 

poskytování vymezí ve školním nebo vnitřním řádu.“ 

Typy zařízení školního stravování jsou:  

a) školní jídelna - sama jídla připravuje a následně vydává,  

b) školní jídelna - vývařovna - připravuje jídla, která jdou do výdejny,  

c) školní jídelna - výdejna - jiný provozovatel stravovacích služeb jídla připraví, tato 

školní jídelna je pouze vydává. (16) 

2.6 Možnosti financování podnikatelského plánu 

Financování rozdělujeme na interní a externí zdroje. Interní zdroje financování 

podnikatel nabývá z vlastní činnosti, jedná se zejména o samofinancování otevřené, 

samofinancování skryté, odpisy, rezervy a ostatní interní zdroje financování.  

Mezi externí zdroje financování patří zejména vklady vlastníků, dary, dotace a dluhové 

financování, kam se řadí, střednědobé a dlouhodobé finanční úvěry, emisní půjčky, 

exportní úvěry, krátkodobé formy dluhového zadlužení (obchodní úvěry, bankovní 

úvěry). Mezi specifické možnosti financování patří leasing, faktoring, forfaiting a pri-

vate equity.  

Podnikatelský záměr může být ohrožen nedostatečným zajištěním zdroje nebo zdrojů 

financování. Z podnikatelského záměru vyplývá, jaké zdroje bude podnik k financování 
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využívat. Dlouhodobý majetek by měl být vázán dlouhodobými zdroji, krátkodobě 

vázaný majetek, tzn. majetek určený k okamžité spotřebě, může být financovaný zdroji 

s krátkodobou i dlouhodobou splatností. K financování podnikatelského záměru jsou 

nutné zejména dlouhodobé zdroje financování. V úvahu přichází vlastní zdroje, 

bankovní úvěr, leasing, venture capital, obchodní andělé, prvotní emise cenných papírů 

a dotace. (14) 

Rizikový kapitál (venture capital)  

Jedná se o pomoc malým a středním podnikům ve formě poskytnutí finančních zdrojů 

ze soukromých sektorů. S penězi do podniku často vkládá čas, úsilí a třeba se i podílí na 

řízení podniku. Po určité době však tento rizikový kapitál z firmy odchází a je prodán. 

Cílem investora totiž není dlouhodobě se podílet na řízení firmy, ale vydělat peníze.(16)  

Business angels  

V překladu znamená - obchodní andělé. Do této skupiny se řadí zpravidla jednotlivci, 

podnikatelé, kteří mají velkou zásobu volného kapitálu, a chtějí se dále podílet na 

rozvoji a investování do inovativních projektů a společností. Tyto andělé přinášejí do 

podniku nejen své finance, ale i know how, zkušenosti a kontakty na nejrůznější osoby. 

Často se ve společnosti výrazně angažují a mohou být přínosem pro daný podnik. 

Konečným cílem je však společnost v dohledné době prodat a celkově na jejím růstu 

vydělat.(16)  

Bankovní úvěr  

Všeobecně lze bankovní úvěr definovat jako zapůjčení finančních prostředků  bankou 

a s nimi spojeného práva s těmito prostředky disponovat. Za tyto půjčené peněžní 

prostředky získá banka úrok, který je finanční odměnou za zapůjčení těchto prostředků. 

Úvěrový dlužník musí vrátit zapůjčenou sumu, tzv. jistinu, a současně zaplatí i 

stanovený úrok, který je pro dlužníka vzniklým nákladem za zapůjčené finanční 

prostředky. (16)  

Leasing  

„Leasing představuje třístranný právní vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem a ná-

jemcem, při kterém pronajímatel kupuje od dodavatele majetek a poskytuje jej za úplatu 
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do užívání nájemci. Z finančního hlediska leasing považujeme za alternativní formu 

financování dlouhodobých potřeb podniku.“(16)  

„Podle druhu pronajímaného předmětu se rozlišuje leasing movitých a nemovitých věcí. 

Podle délky pronájmu, převodu vlastnického práva k pronajímanému majetku na konci 

leasingu a účelem , kterému slouží rozlišujeme provozní (operativní) leasing a finanční 

(kapitálový) leasing, který může být přímý, nepřímý a zpětný.“ (16)  

Forfaiting  

Forfaiting se svou povahou podobá hodně faktoringu. Jedná se o odkup pohledávek a to 

zejména střednědobých a dlouhodobých vzniklých při vývozu resp. dovozu na úvěr. 

(16)  

Faktoring  

Základní myšlenka faktoringu spočívá postupování krátkodobých pohledávek (těmi se 

rozumí pohledávky se splatností do 90 dní) třetí osobě, tzv. faktoru. Faktorem je 

nejčastěji banka, nebo její dceřiná společnost. (16)  

Private equity  

je alternativním zdrojem financování inovativních projektů a podniků s potenciálem 

rychlého tržního růstu. Pojem private equity v překladu znamená soukromý kapitál. 

Tyto prostředky jsou využívány pro střednědobé až dlouhodobé financování za účelem 

získání podílu na základním kapitálu podniků, jejichž akcie nejsou obchodovány na 

burze. (16) 
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3 Analýza současné situace 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na analýzu současné situace na trhu 

v předškolním vzdělávání. Prostor bude věnován analýze mikroprostředí tj. analýze 

cílového trhu, potenciálních zákazníků a analýze konkurence.  

Zjišťování, zda je zřízení mateřské školy v Želešicích vůbec pro investora dobrou 

myšlenkou vzhledem k úspěchu, bylo provedeno formou dotazníkového šetření. Dále 

byla připojena analýza vnějších podmínek SLEPT a SWOT a analýza konkurence. 

Nejprve ale bude rozebrána problematika zařazení dětí do mateřské školy a aktuální 

stav naplněnosti takovýchto zařízení v Želešicích a blízkém okolí. 

3.1 Analýza současné situace na trhu 

Při úvahách o založení nového podniku je třeba zvážit dostupné podnikatelské možnosti 

a situaci na trhu a zjistit, jaké jsou demografické trendy v dané lokalitě, kde by měl 

podnik vzniknout, ale také demografické trendy celorepublikové. 

3.2 SLEPT analýza 

Jedná se o vnější analýzu, kterou se analyzují změny okolí. Jejím vytvořením lze 

vyhodnotit případné dopady jednotlivých změn na podnikání. Mateřská škola se zabývá 

předškolním vzděláváním a hlídáním dětí, z tohoto důvodu jsou pro její fungování 

stěžejní faktory sociální a politicko-legislativní. 

3.2.1 Sociální faktory 

Je zřejmé, že rozdílem mezi státní a soukromou mateřskou školou je hlavně právě cena 

za poskytované služby. Jedním z nejdůležitějších sociálních faktorů ovlivňujících 

existenci soukromé mateřské školy je životní úroveň lidí. Z toho plyne, že čím nižší je 

úroveň rodin, tím nižší bude zájem o soukromé mateřské školy bez ohledu na výhody, 
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které soukromá mateřská škola nabízí a garantuje. Tato služba se pro lidi s nižší životní 

úrovní stává nadstandardem, který si nemohou dovolit. 

Vzdělanost 

Mezi důležité sociální faktory bezesporu patří vzdělanost obyvatelstva. 

Tabulka č. 1: Vzdělání obyvatel ČR (Údaje jsou z Českého statistického úřadu k 2. 

čtvrtletí 2011) 

Vzdělání Počet obyvatel Podíl

základní 1 473 060 16,30%

střední bez maturity 3 169 404 35,20%

střední s maturitou 3 040 655 33,70%

vysokoškolské 1 316 561 14,60%

bez vzdělání a nezjištěno 13 290 0,10%

CELKEM 9 012 970 100%  

Zdroj: Vzdělání obyvatel ČR [on-line]. Dostupné z http://ciselnik.artega.cz/vzdelani_ 

obyvatel_cr.php 

 

Graf č. 3: Vzdělání obyvatel ČR  

Zdroj: Vlastní zpracování 

16% 

35% 
34% 

15% 

0% 

Vzdělání obyvatel ČR 

základní

střední bez maturity

střední s maturitou

vysokoškolské

bez vzdělání a neujištěno

http://ciselnik.artega.cz/vzdelani_%20obyvatel_cr.php
http://ciselnik.artega.cz/vzdelani_%20obyvatel_cr.php


42 

 

Vývoj počtu narozených, přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel v Želešicích 

Počet obyvatel v obci Želešice za sledované období 6 let roste. Roste i počet přistě-

hovalých dětí do 6 let a dětí narozených. Nejvyšší počet narozených dětí, celkem 25, je 

v roce 2010. Dá se předpokládat, že právě rodiče dětí narozených v roce 2010 a 2009 

budou nyní řešit umístění dětí do mateřské školy, protože v tomto roce dovrší věku 3 

let. V roce 2011 se v Želešicích narodilo cca o 50% méně dětí, pouze 12, ale v úvahu 

pro podnikatelský plán bereme i rozdíl počtu dětí přistěhovalých a vystěhovalých. Což 

právě v roce 2011 činí celkem 22 dětí. V roce 2012 se v obci narodilo 14 dětí a rozdíl 

mezi přistěhovalými a vystěhovalými dětmi jsou 3 děti. 
 

Tabulka č. 2: Vývoj počtu narozených, přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel 

v Želešicích od roku 2008 do roku 2013 

Zdroj: Vlastní zpracování dle konzultace s OÚ Želešice 
 

Graf č. 1: Vývoj počtu narozených dětí v Želešicích od roku 2008 do roku 2013 
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Vývoj počtu narozených dětí v ČR 

Sledované období od roku 2001 je zásadním ukazatelem pro analýzu uplatnitelnosti 

daného podnikatelského plánu. Od roku 2001 do roku 2003 je zřejmý pomalý vzestup 

počtu narozených dětí, jak je zřejmé z tabulky č. 2 - Vývoj počtu narozených dětí v ČR 

od roku 2001 od roku 2011 z procentuálního meziročního srovnávání. Od roku 2004 do 

roku 2006 se meziroční nárůst počtu narozených dětí pohybuje kolem cca 4 %. Tím 

dochází ke stagnaci narůstajícího trendu rození dětí, která byla odborníky důvodně 

očekávána. Nejvyšší nárůst počtu narozených dětí zaznamenáváme v roce 2007, kdy se 

oproti roku 2006 narodilo o 8,32 % více dětí. Z dlouhodobého hlediska se dá říci, že se 

jedná o nejsilnější ročník za posledních sledovaných 10 let. V roce 2008 se narodilo 

119.570 dětí, což představuje meziroční nárůst počtu dětí o 4,31 % oproti roku 2007. 

Od roku 2009 se vzrůstající trend počtu narozených dětí obrací do záporných čísel, tzn. 

že v roce 2009 a 2010 klesá počet narozených dětí v meziročním procentuálním 

vyjádření o 1,01 % a 1,02 %. Největší meziroční úbytek narozených dětí 

v procentuálním vyjádření je z roku 2010 na rok 2011, kde výsledky hovoří o snížení 

počtu narozených dětí o 7,24 %. 

Důvody snižování a zvyšování počtu narozených dětí nejsou předmětem této bakalářské 

práce, proto zde nejsou hodnoceny. 

Tabulka č. 3: Vývoj počtu narozených dětí v ČR od roku 2001 do roku 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad. [online]. 2013. [2013-04-23]. Dostupné z: http: 

//www.czso.cz/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu. 
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z toho 
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živě narození 

meziroční 

změna v %

2001 90 978 90 715 263 -

2002 93 047 92 786 261 2,28

2003 93 957 93 685 272 0,97

2004 97 929 97 664 265 4,25

2005 102 498 102 211 287 4,66

2006 106 130 105 831 299 3,54

2007 114 947 114 632 315 8,32

2008 119 842 119 570 272 4,31

2009 118 667 118 348 319 -1,02

2010 117 446 117 153 293 -1,01

2011 108 990 108 673 317 -7,24
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Graf č. 2: Vývoj počtu narozených dětí v ČR od roku 2001 do roku 2011. 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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9. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  

10. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  

11. Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní 

inspekce a výkonu inspekční činnosti  

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

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 

pozdějších předpisů  

13. Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zá-

sadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve 

znění pozdějších předpisů  

14. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování  

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

3.2.3 Ekonomické faktory   

Průměrná hrubá měsíční mzda 

Ve 4. čtvrtletí 2012 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené 

počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem proti stejnému období předchozího 

roku o 3,7 %, reálně vzrostla o 0,9 %. Medián mezd (hodnota uprostřed mzdového 

rozdělení) činil 22 446 Kč. 

Ve 4. čtvrtletí 2012 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda
*)

 (dále jen 

„průměrná mzda“) na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 

27 170 Kč, což je o 964 Kč (3,7 %) více než ve stejném období roku 2011. 

Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 2,8 %, reálně se tak mzda 

zvýšila o 0,9 %. Objem mezd vzrostl o 2,6 %, počet zaměstnanců poklesl o 1,1 %. 

V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 4,2 %, reálně o 1,4 %, 

v nepodnikatelské sféře se zvýšila nominálně o 1,3 %, reálně se snížila o 1,5 %. 

Proti předchozímu čtvrtletí vzrostla průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 2012 po očištění od 

sezónních vlivů o 1,3 %. Tento nárůst je značným vybočením z dosavadního trendu. 
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Medián mezd (22 446 Kč) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 1,9 %, u mu-

žů činil 24 577 Kč, u žen byl 20 035 Kč. 

V roce 2012 dosáhla průměrná mzda výše 25 101 Kč, v meziročním srovnání činil 

přírůstek 665 Kč (2,7 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 3,3 %, 

reálně se mzda snížila o 0,6 %. Zdroj: Český statistický úřad. [on line]. 2013 [cit. 2013-

04-18]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz031113.doc 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře je nakloněn podnikatelskému záměru, 

aby dítě, které dovršilo dva roky věku, nebylo nijak omezeno v používání předškolního 

zařízení.  

Zákon tak umožňuje rodičům dosáhnout vyšší životní úrovně, protože mohou dostávat 

příspěvek, kterým alespoň částečně pokryjí náklady na mateřskou školu nebo osobní 

hlídání dítěte, a zároveň mohou pracovat a získat tak vyšší finanční prostředky. 

Obrázek č. 2: Mzdy – vývoj mezd, průměrné mzdy 2013 

 

 

 

 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz031113.doc
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Nezaměstnanost 

Míra nezaměstnanosti, vyjádřená jako podíl nezaměstnaných osob, v dubnu poklesla na 

7,7 % z březnových 8,0 %. Na konci dubna bylo na úřadech práce hlášeno celkem 565 

228 uchazečů o zaměstnání. Počet volných pracovních míst se zvýšil na 39 763 osob. 

Na jedno volné pracovní místo tak v dubnu připadalo více než 14 uchazečů. Za 

poklesem nezaměstnanosti stál v dubnu především rozjezd sezonních prací ve 

stavebnictví a v zemědělství. Díky teplotně podprůměrnému březnu se jindy březnový 

pokles nezaměstnanosti z větší části promítl právě do dubna. Za snížením 

nezaměstnanosti však stojí pouze sezonní faktory a k žádnému kvalitativnímu zlepšení 

na pracovním trhu nedošlo. Souhrnně nelze aktuální situaci na trhu práce hodnotit 

pozitivně. Více než rok trvající hospodářská recese v ČR se negativně odráží 

v rekordním počtu nezaměstnaných a nízké tvorbě nových pracovních míst. 

Rovněž počet uchazečů o jedno volné pracovní místo je v některých okresech 

přímo alarmující.Nezaměstnanost by měla kulminovat v závěru letošního a na začátku 

příštího roku, kdy bude vysoko nad 8 % a počet uchazečů překoná hranici 600 tis. Ke 

zlepšení na pracovním trhu nedojde dříve než v polovině příštího roku. (zdroj: Analýza 

kapitálového trhu, komentáře, predikce. [online] 2013 [cit. 2012-04-18]. Dostupné z: 

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

 Obrázek č. 3: Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/
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3.2.4 Politické faktory  

Politické faktory jsou do jisté míry ovlivněny legislativními faktory a každá změna, 

která se udá v legislativě státu, má dopad na celou politickou situaci státu, potažmo na 

tento podnikatelský záměr. Politické faktory představují přímou hrozbu pro 

podnikatelskou činnostz něj plynoucí, např. rozhodnutí ze strany obce investovat a vy-

budovat novou státní mateřskou školu atd. 

Jako příznivý faktor lze vnímat pravicovou politickou stranu, která podporuje 

podnikatele a podnikatelskou činnost jako takovou. Na druhou stranu změna orientace 

vládní garnitury po nadcházejících volbách do parlamentu může přinést ohrožení v po-

době levice. Jejich snaha o budování infrastruktury by mohla přinést zvýšenou podporu 

výstavby zařízení pro předškolní vzdělávání a omezení poskytování dotací soukromým 

mateřským školám. 

3.3 Analýza cílového trhu 

Problematika zařazení dětí do mateřské školy v dnešní době trápí většinu domácností 

s dětmi předškolního věku. Hledání volného místa v mateřských školách pro jejich 

ratolesti je a v poslední době také bylo téměř beznadějné.  

V posledních letech se na trhu objevil problém, který byl vyvolán úbytkem počtu 

narozených dětí na konci 90. let minulého století a naopak velkým „babyboomem“ na 

začátku 21. století. V současné době se na trhu objevuje nedostatek míst v mateřských 

školkách po celé České republice. V předchozích letech byly mateřské i základní školy 

rušeny z důvodu jejich nevyužité kapacity, ale při zvýšení počtu narozených dětí již nebyly 

znovu otevřeny. Nastal tak velký přetlak, který vyvolal problémy s volnými místy ve 

školkách, způsobil odmítání dětí nižšího věku a přeplněnost jednotlivých tříd v před-

školních zařízeních. 
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3.3.1 Současný stav mateřských škol v Želešicích a blízkém okolí 

Za místo k podnikání jsem si vybrala obec Želešice, kde již několik let žiji a vím, jaký 

je problém umístit dítě v mateřské škole. 

V Želešicích jsou dvě mateřské školy. Jedna státní mateřská škola s maximální 

kapacitou 68 dětí, jejím zřizovatelem je Obec Želešice. Druhou mateřskou školou je 

soukromá mateřská škola Duhová školička s maximální kapacitou 20 dětí. 

Obec Želešice je obcí, která je vzdáleností 10 km jižně od Brna často vyhledávanou 

lokalitou pro nově vznikající rodinná zázemí. Důkazem toho je i v posledních letech 

budovaná a stále se rozšiřující oblast s ulicemi Sádky a Meruňková nebo ulice 

Sportovní, které jsou zahrnuty v územním plánu pro výstavbu rodinných domů. 

Z historického hlediska k Želešicím patřila i od Brna o 3 km vzdálenější malá obec 

Hajany. Nyní je to samostatná obec, která však nemá svoji mateřskou školu a veškeré 

žádosti jejích obyvatel o umístění dětí do školky směřují do státní školky v Želešicích. 

Nejbližšími obcemi s mateřskou školou jsou Modřice a Ořechov. Tyto obce leží 

v dosahu Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje – v podstatě na trase 

autobusu, který využívají i obyvatelé Želešic.  

Při osobním rozhovoru s vedením mateřských škol jsem zjišťovala stav volných kapacit 

pro umístění dětí. Ve všech třech dotazovaných školkách mi paní ředitelky potvrdily, že 

poptávka po předškolním vzdělávání ve všech případech více než o 70 % převyšuje 

nabídku. 

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy jsou ve všech případech nastavena tak, že 

přednostně jsou do státních mateřských škol přijímány děti předškolního věku, tzn. že 

v následujícím školním roce dovrší věku 6 let, děti s trvalým pobytem v dané obci a děti 

s celodenní docházkou. Celodenní docházka je upřednostňována z důvodů 

ekonomických – kvůli příspěvku od Krajského úřadu s ohledem na Normativy 

neinvestičních výdajů viz Příloha č. 1. – Republikové normativy 
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3.3.2 Potenciální zákazníci 

Z osobního šetření a dotazování vyplývá, že mezi potenciální zákazníky soukromé 

mateřské školy budou patřit především děti ve věku od 1,5 roku do 4 let. Jedná se o vě-

kovou skupinu nejméně přijímanou do školekstátních. Další skupinou mohou být děti 

rodičů, kteří chtějí využívat školku pro její výjimečnost např. kvůli dostupnosti 

vzhledem k místu zaměstnání, individuálnímu přístupu ke vzdělávání s výhodou nižšího 

počtu dětí na jednu učitelku (oproti státní školce), aktivitě školy v mimoškolní činnosti 

či z důvodu jim vyhovující nabídky kroužků mateřskou školouzajišťovaných. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou mateřskou školu, která musí veškeré 

vzniklé náklady pokrýt z vlastních příjmů, což znamená ze školného placeného rodiči, 

bude tedy lákat především rodiče dobře finančně zajištěné. K bližšímu definování 

potencionálních zákazníků byl proveden průzkum formou dotazníkového šetření, jehož 

výsledky jsou popsány a zhodnoceny v kapitole 3.6 Dotazníkové šetření 

3.4 Porterův model konkurenčních sil 

Analýza konkurence je jednou z klíčových částí analýzy a uvažování o podnikání podle 

daného podnikatelského záměru. Porterův model konkurenčních sil zajišťuje široký 

pohled na nynější, budoucí i méně zjevnou konkurenci v dané oblasti podnikání. 

Základní konkurenční síly:  

1.konkurence  

2. dodavatelé  

3. odběratelé  

4. nově vstupující konkurence  

5. substituty  
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3.4.1 Vnitřní konkurence 

V oblasti předškolního vzdělávání již existuje silná a zavedená konkurence, která nabízí 

velmi podobnou úroveň poskytovaných služeb. Největší konkurenci znamenají státní 

školy v okolí a to z důvodu nižších nákladů ze strany rodičů – školné se pohybuje od 

400 do 600 korun za měsíc, dále rodiče platí stravné cca 500 Kč a hradí dětem veškeré 

doprovodné aktivity. Další konkurencí pro novou soukromou mateřskou školu je již 

zavedená soukromá školka v Želešicích o kapacitě 20 dětí. Avšak poptávka po službách 

předškolního vzdělávání převyšuje reálnou nabídku.  

3.4.2 Hrozba substitutů 

Riziko konkurence substitutů plyne z ohrožení produktů na trhu s podobnými produkty. 

V této oblasti mohou být nazvány hlavními substituty mateřské školy v blízkém okolí 

zapsané ve školském rejstříku, které jsou mnohem více poptávané a to z výše 

zmíněných finančních důvodů. Dále sem patří prarodiče, známí nebo ostatní členové 

rodiny, kteří jsou díky rodinnému zázemí a finanční nenáročnosti stále oblíbenou 

variantou hlídání dětí. Tato skupina lidí ovšem není tak často využívaná, protože 

prarodiče bývají ještě v produktivním věku. Z toho důvodu je hrozba substitutů velmi 

malá. 

3.4.3 Dodavatelé 

Vyjednávací síla dodavatelů je minimální. V případě mateřské školy se bude jednat 

zejména o dodavatele potravin, nábytku, textilií a kancelářských potřeb. Vzhledem k to-

mu, že dodavatelů těchto typů materiálů a zařízení je dostatek, dodavatelé toto 

podnikání nijak zvláště neovlivní. Je možné si vybrat z nabídky dodavatelů té největší 

kvality či nejnižší ceny. Pokud nebude vedení mateřské školy se službami a cenami 

dodavatelů spokojeno, nebude pro ně nikterak nákladné tyto dodavatele vyměnit za 

nové.  



52 

 

3.4.4 Odběratelé 

V případě mateřské školy jsou zákazníky rodiče, kteří mají možnost výběru zařízení na 

hlídání a výchovu svých dětí. Důležitou roli zde hraje cena, kvalita služeb, lokalita, 

dobrá pověst, spolehlivost, osobní a v častém případě i individuální přístup a jiné 

aspekty. Protože je kapacita těchto zařízení plná a volných míst se nedostává, je zde 

malá pravděpodobnost přechodu ke konkurenci. 

Vyjednávací síla odběratelů spočívá především v ceně školného. Při stanovení jeho výše 

je třeba brát na vědomí ochotu potenciálních zákazníků danou částku akceptovat. Z to-

hoto hlediska je vyjednávací síla odběratelů poměrně vysoká. Na základě eventuálních 

přidělených dotací je však téměř jisté, že školné se bude postupně snižovat, čímž se 

nabídka nové mateřské školy přiblíží zákazníkům a jejich požadavku na nižší školné. 

Na druhou stranu by se vzhledem k nedostatku míst ve státních mateřských školách 

vyjednávací síla odběratelů mohla zdát vcelku nízká.  

Co se týká spektra nabízených služeb, jeví se vyjednávací síla odběratelů jako velmi 

vysoká.  

3.4.5  Nově vstupující konkurence 

V tomto odvětví působí velké množství zařízení, jako jsou např. kluby a agentury na 

hlídání dětí, mateřské školky zapsané ve školském rejstříku, mateřské školky, které jsou 

provozovány na základě živnostenského listu aj. Podnikání podle tohoto podnika-

telského záměru se pro ně stává novou konkurencí, na kterou budou nuceni vhodným 

způsobem zareagovat.  

Avšak na základě poskytnutých informací a průzkumu existuje stále hodně dětí, které se 

do těchto zařízení z kapacitních důvodů nedostanou. Zájem o služby tohoto typu ze 

strany rodičů stále stoupá a jsou vyhledávány, proto můžeme počítat i s novou 

konkurencí v tomto oboru. Vliv na rychlost vstupu nových konkurentů na trh mají 

překážky vstupu na trh. Klíčovou bariérou vstupu na trh soukromých mateřských škol 

jsou vysoké počáteční náklady a nutnost dodržení mnoha zákonů, vyhlášek a předpisů 

vydaných v tomto oboru – je jim třeba beze zbytku vyhovět. 
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Aby byla soukromá škola konkurenceschopná i v situaci rozšiřování konkurence 

v oboru, musí od samého začátku poskytovat kvalitní služby, tyto služby postupem času 

rozšiřovat a udržet si tak „dobré jméno“. 

3.5 SWOT analýza 

SWOT analýzou budeme posuzovat konkurenční pozici na trhu. 

3.5.1 Silné stránky 

 Atraktivní lokalita z hlediska dostupnosti IDS JMK jak z Brna, tak z okolních 

vesnic. 

 Nové a moderní vybavení mateřské školy. 

 Vysoká kvalita nabízených služeb v oblasti předškolního vzdělávání. 

 Kvalifikovaný personál – pedagogické vzdělání učitelek. 

 Dlouhodobé zkušenosti v oboru – majitelka má zkušenost s vedením mateřské 

školy na základě vlastní praxe. 

 Růst vzdělanosti personálu v navazujícím odborném vzdělávání. 

 Začleňování nových metod výuky. 

 Osobní, individuální a přátelský přístup personálu. 

 Vzdělávání dětí různých věkových kategorií – i dětí mladších tří let. 

 Orientace na vysokou kvalitu také nabízených doprovodných služeb – různé 

činnosti a kurzy jako např. jazykové, výtvarné, umělecké, pohybové a dále kurzy 

speciální: logopedie, edukativní skupinky atd. 

 Začlenění rodičů do provozu školky pořádáním zajímavých kulturních, výchovných 

a jiných společných akcí. 

 Flexibilní provozní doba – standartní otevírací doba mateřské školy bude od 6:30 

do 17:30 hodin s možností individuální domluvy na jiný čas.  

 Kvalitní propagace firmy – webová stránka – stálá aktualizace. 
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3.5.2 Slabé stránky 

 Vysoké vstupní náklady – náklady na zřízení. 

 Vysoká cena za poskytované služby – nesrovnatelně vyšší než u státních školek. 

 Silná konkurence na trhu. 

 Vysoké vstupní náklady na propagaci a reklamu. 

 Mateřská škola bez tradice. 

3.5.3 Příležitosti 

 Okamžitá a v předpokladu dlouhodobá absence služby na trhu. 

 Poptávka po mateřských školách vysoce převyšuje nabídku. 

 Využití dotací. 

 Rozšíření možností nabízených služeb např. o hodinové či víkendové hlídaní dětí, 

možnost dovozu a odvozu dětí ze školky, pořádání víkendových pobytů pro děti 

s rodiči. 

 Děti různého věku mohou navštěvovat mateřskou školu bez ohledu na odebrání 

rodičovského příspěvku – novela zákona. 

3.5.4 Hrozby 

 Vstup nové konkurence na trh. 

 Cenový konkurenční boj – jak ve vztahu ke státním mateřským školám, kde jsou 

ceny poskytovaných služeb naprosto bezkonkurenční, tak ve vztahu k soukromým 

mateřským školám, kde se nejedná tolik o cenový konkurenční boj, ale spíše o boj 

z hlediska kvality poskytovaných služeb. 

 Pravidelné zvyšování nákladů – zvyšování cen dodavatelských služeb a cen 

nakupovaných produktů a tím zvyšování cen služeb poskytovaných mateřskou 

školou. 

 Zhoršující se finanční situace rodičů, která může při výběru vést k zamítnutí 

varianty soukromé mateřské školy. 
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 Odchod kvalifikovaných zaměstnanců. 

 Špatná volba zaměstnanců – neefektivní práce. 

 Změny v legislativě. 

3.6 Dotazníkové šetření 

Jednou z metod analýzy vnitřního prostředí jsem zvolila formu dotazníkového šetření 

respondentů s cílem zjistit, jaký zájem či nezájem bude o soukromou mateřskou školu. 

Dotazníkové šetření bylo zaměřeno především na rodiče dětí předškolního věku. 60 

kusů dotazníků bylo vyplněno a vráceno zpět od rodičů mateřské školy Želešice. Další 

dotazovanou skupinou byli moji kamarádi a známí, kteří mají děti předškolního věku. 

Od této skupiny se mi vrátilo 22 vyplněných dotazníků. 

Dotazovaným bylo položeno celkem 10 uzavřených otázek s možností výběru 

maximálně ze 4 variant odpovědí. Z toho ve dvou otázkách měli respondenti možnost 

uvést svoji vlastní verzi odpovědi. Samotný dotazník předkládaný respondentů je 

uveden v Příloze č. 2 – Dotazník, této práce. 

3.6.1 Analýza a vyhodnocení dotazníku 

1. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 82 respondentů, z toho 69 žen a 13 mužů.  

2. Zastoupení respondentů bylo 23% ve věku 18-25 let, 48% ve věku 26-35 let,  27% 

ve věku 36-40 let a 2 % respondentů starších 41 let 

3. 71 dotazovaných je zaměstnaných, 4 pracují jako OSVČ, 5 dotazovaných je na 

rodičovské dovolené a 2 respondenti jsou nezaměstnaní. 

4. 78% dotazovaných si myslí, že nabídka mateřských škol v Želešicích a okolí je 

nedostatečná, 18 % respondentů o tomto nepřemýšlejí. 

5. 63 % dotazovaných odpověděli ANO na otázku, zda by chtěli, aby jejich dítě 

navštěvovalo soukromou školu 

6. Výše školného je pro 19 % dotazovaných optimální ve výši 2 – 4 tisíce korun a 

48% souhlasí s výší školného 4 – 6 tisíc korun měsíčně. 
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7. Celkový měsíční příjem rodiny nejčastěji ve výši 30.000 korun a více. 

V procentuálním vyjádření se jedná o 61% respondentů, kteří zaškrtli tuto možnost 

v dotazníku. 36% dotazovaných má celkový měsíční příjem rodiny v rozmezí 24 – 

30 tisíc korun. 

8. Zkušenosti se státní nebo soukromou školou má 96% dotazovaných. 

9. Z volnočasových aktivit byli nejvíce preferovány: angličtina, hra na flétnu, 

výtvarný a sportovní kroužek 

10. Většina dětí by školku navštěvovalo celodenně a to v čase od 7 do 17 hodin. 

 

Z dotazníkového šetření lze obecně analyzovat skutečnost, že z pohledu dotázaných 

nabídka mateřských škol v Želešicích a blízkém okolí dostatečně neuspokojuje 

poptávku.  Rodiče jako potenciální zákazníci mají zájem o zprostředkování jiných 

volnočasových aktivit mateřskou školou nad rámec standardního programu MŠ. 

Dotazovaní jsou ochotni za soukromou mateřskou školu platit, ale k tomu požadují 

odpovídající úroveň poskytovaných služeb. 
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4 Vlastní návrh řešení 

V této části bakalářské práce je zpracováván konkrétní podnikatelský záměr od počátku 

– založení společnosti – až po otevření mateřské školy.  

Vizí společnosti je založení soukromé mateřské školy v Želešicích, která bude 

poskytovat kvalitní služby tak, aby byly děti ve školce spokojené. Mateřská škola bude 

přirozeně rozvíjet kompetence vzhledem k jejich věku tak, aby na konci předškolního 

vzdělávání bylo každé dítě jedinečnou osobností, schopnou bezproblémového vstupu do 

základního vzdělávání jak po stránce rozumové, tak i sociální. 

Cílem podnikatelského záměru je vstoupit na trh poskytování služeb soukromého 

předškolního vzdělávání. 

4.1 Obecné informace 

Název společnosti: Mateřská škola Sluníčko, s.r.o. 

Sídlo společnosti: 24. dubna 16, 664 43 Želešice 

Datum založení: 15. dubna 2013 

Předmět podnikání:  provozování soukromé mateřské školy 

   školní jídelna – výdejna 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Zahájení podnikatelské činnosti: září 2013 

Statutární orgán: Ilona Vildová (jednatel) 

Základní kapitál: 200.000,- 
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4.2 Popis společnosti 

4.2.1 Předmět podnikání 

Společnost bude podnikat na základě rozhodnutí o zápisu školy do školského rejstříku 

v oblasti předškolního vzdělávání. Zápis společnosti do školského rejstříku je podmíněn 

splněním podmínek dle § 147 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Jedná se o pod-

nikatelskou činnost, která není živností, vymezenou v § 3 odstavce 3 písmene t) zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Předmětem podnikání bude provozování 

soukromé mateřské školy a školní jídelny – výdejny. 

4.2.2 Umístění a poloha mateřské školy 

Mateřská škola Sluníčko bude umístěna v centru Želešic, nedaleko zastávek 

integrovaného dopravního systému. Hlavní vstup do budovy je z hlavní ulice, tudíž 

dobře viditelný. V těsné blízkosti budovy je obecní parkoviště pro osm aut. Budova, 

která bude sloužit k provozování soukromé mateřské školy, dříve sloužila jako kulturní 

centrum obce. Od té doby budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí vnitřních i venkovních 

prostor. Školka si bude tuto budovu pronajímat. Obytná plocha činí 300 m² s těmito 

místnostmi: vstupní hala, jídelna, herna, spací místnost, kuchyňka + přípravna jídel, 

místnost pro výtvarný a keramický kroužek, kancelář, zázemí pro personál, šatna a so-

ciální zázemí. K budově přiléhá rozlehlá zahrada, která je koncipovaná mimo hlavní 

silnici, proto je zcela bezpečná a bude využívána v průběhu celého školního roku. 

4.2.3 Vybavení 

Vybavení vnitřních i venkovních prostor mateřské školy splňuje bezpečnostní a hy-

gienické požadavky dle platné legislativy ČR. Třídy jsou vybaveny dětským nábytkem 

s respektem k věkovým zvláštnostem dětí. Dětský nábytek, zdravotně hygienické 

zařízení (umývárny, toalety), šatna dětí i vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) 
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odpovídají počtu dětí. Jedná se o zdravotně nezávadný, bezpečný materiál s estetickým 

vzhledem. 

Venkovní prostory jsou přizpůsobeny k bezpečnému pobytu dětí při hrách. Jedná se o 

pískoviště, skluzavky, průlezky, dětský sedací zahradní nábytek atd. 

Vybavení školky (hračky, didaktické pomůcky a další) odpovídá počtu dětí a je 

průběžně obnovované a doplňované.  

4.2.4 Stravování 

Stravování je zajištěno prostřednictvím BIO jídelny Spirála Brno, která připravuje 

stravu speciálně pro děti v mateřských školách. Dětem je poskytována plnohodnotná 

a vyvážená strava dle příslušných předpisů, je zachovaná vhodná skladba jídelníčků, 

dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají v průběhu celého dne 

zajištěn dostatečný pitný režim.  

Stravné se hradí měsíčně zpětně dle vyúčtování za spotřebovanou stravu. Odhlášení 

stravného lze uplatnit do 12 hodin předcházejícího dne telefonicky nebo emailem. 

Poplatek za stravné je vyčíslen jídelnou, na základě skutečného odběru jídla a vy-

hotovena složenka k zaplacení, která je předána rodičům. Cena a platba stravného je 

zcela v kompetenci jídelny, školce ze stravování neplyne žádný zisk. 

4.2.5 Provozní doba 

Provozní doba mateřské školy Sluníčko je od 6:30 do 17:30 hodin s možností hlídání 

dětí i mimo standardní provozní dobu. Školka bude plně v provozu i během 

prázdninových měsíců července a srpna. 

4.2.6 Režim dne v mateřské škole 

V denním programu jsou respektovány nejen individuální potřeby aktivity, ale i spánku 

a odpočinku jednotlivých dětí.  
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Den v mateřské škole:  

6:30  – 9:20 individuální a řízené činnosti 

8:45  – 9:00 svačinka 

9:20  – 9:30 kruh, individuální vyjádření 

9:30  – 11:45 příprava na pobyt venku a pobyt venku 

11:45  – 12:15 oběd 

12:15  – 14:15 spánek, odpočinek a klidové činnosti 

14:15  – 14:45 převlékání, svačina 

14:45  – 17:30 hry a činnosti, individuální práce do rozchodu 

 

Denní program je sestaven na základě denních potřeb dítěte a je v souladu 

s hygienickou vyhláškou. Pomocí různých širokospektrálních her a zábav jsou dítěti 

nenásilnou formou vštěpovány i další dovednosti, postoje a základy slušného chování. 

Jsou rozvíjeny kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence a so-

ciální a personální kompetence na základě Školního vzdělávacího programu MŠ. 

4.2.7 Školné 

Výše školného činí Kč 6.000,- za měsíc včetně doprovodných akcí pro děti v rámci 

provozu školky (divadla, koncerty atd.). V ceně školného není zahrnuto stravné a pra-

videlné volnočasové aktivity (kroužky). Platba školného bude vybírána vždy k 10. dni 

daného měsíce. Školné za nepřítomnost se nevrací, pouze v případě souvislé 

nepřítomnosti z důvodu nemoci doloženého lékařem a to nepřítomnosti delší než deset 

pracovních dní. 
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4.2.8 Kapacita mateřské školy 

Maximální kapacita školky je 30 míst. Děti budou rozděleny do tříd podle věku. Na 

jednoho pedagoga bude připadat maximálně10-12 dětí, což je velký rozdíl proti státní 

školce, kde na jednu učitelku připadá až 20 dětí mnohdy i různých věkových kategorií. 

4.2.9 Personální vybavení 

V mateřské škole pracují tři učitelky, ředitelka školky a jedna školnice (provozní 

pracovnice). Pedagogické pracovnice mají požadovanou kvalifikaci pro práci 

v mateřské škole. Majitelka školky vyžaduje další vzdělávání pedagogických 

pracovníků podle potřeb školky, potažmo dětí. 

Učitelky pracují v souladu s pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdě-

lávání předškolních dětí. 

4.3. Organizační plán 

Právní formou je organizace společností s ručením omezeným. Společnost je vlastněna 

jediným vlastníkem a jednatelem, který je statutárním orgánem společnosti. Výhodou 

majitelky je dlouhodobá pedagogická a manažerská zkušenost s vedením školky a velmi 

dobré ekonomické, marketingové a manažerské dovednosti a znalosti. Majitelka a zá-

roveň ředitelka společnosti nejenže dohlíží na chod celé školky, ale hlavně dohlíží na 

finanční fungování společnosti, kontroluje správnou pedagogickou činnost a řeší 

možnosti zvýšení celkové úrovně mateřské školy. Sama zpracovává účetnictví a ko-

munikuje s dodavateli. Dále zde pracují tři pedagogičtí pracovníci s kvalifikací v oboru 

a několikaletou praxí v oboru. Posledním článkem organizační struktury je provozní 

pracovnice, která se stará o vydávání jídel, zajišťování pitného režimu a celkový úklid 

mateřské školy. V případě potřeby pomáhá dohlížet nad dětmi při hygieně a s obsluhou 

při oblékání. 
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Obrázek č. 4: Organizační struktura MŠ 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3.1 Školní vzdělávací program (ŠVP) 

Vlastní ŠVP s názvem „PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM PO SVĚTE I DO 

POHÁDKY“ vychází z cyklu čtyř ročních období a přírodních i společenských 

situací s nimi spojených, jako jsou počasí, příroda, slavnosti, svátky atd. 

Cílem vytvoření a naplňování ŠVP je: 

1. Zajistit dětem podmínky pro jejich optimální rozvoj, získávání zkušeností a po-

znatků podle jejich možností a zájmů, které povedou k rozšiřování slovní zásoby 

a tím i k rozvoji řečové aktivity. 

2. Nároky na děti přizpůsobit zvláštnostem jejich myšlení a celkové psychiky, 

vhodnými motivacemi vést děti k většímu soustředění, pozornosti a vytváření 

volních vlastností. 

3. Navozovat přirozené situace se zajímavým obsahem, který je dětem blízký, a roz-

víjet jejich vnímání, paměť, fantazii, které umožní plnohodnotné prožívání. Vést je 

k samostatnému hledání řešení, které mohou konzultovat mezi sebou i s dospělými 

a přitom se učit dokázat si prosadit své názory, ale současně pochopit názor 

druhého. 

Majitelka - 
ředitelka 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Provozní 
pracovníci 
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4. Zajišťovat dětem podněty pro vytváření vztahu k umění dramatickému, výtvarnému 

a hudebnímu a dát j i m  dostatek podnětů knapodobování i tvůrčímu přepracování 

skutečnosti. 

5. Vytvářet vztah dětí k přírodě začleněním úkolů metodického programu „Za 

bludným kořenem". 

4.4 Marketingový plán mateřské školy Sluníčko 

Marketingový plán je zpracován pro lepší rozhodování a uvědomění si, jak se 

společnost hodlá prosadit na trhu vůči konkurenci a v čem se bude oproti jiným, 

konkurenčním zařízením lišit. 

Marketingový mix je souborem všech akcí, které společnost musí podniknout, aby 

vzbudila poptávku po svém produktu. Mezi základní prvky marketingového mixu patří 

zpracování produktu nebo služby, stanovení ceny, místa poskytování služby a pro-

pagace. 

4.4.1 Produkt 

Základním smyslem každého produktu je jeho užitek. Základním produktem daného 

podnikání je služba v oblasti předškolní výchovy a hlídání dětí. Tato služba je dále 

rozšířena o doplňkové služby a to zejména o volnočasové aktivity, hlídání i mimo 

provozní dobu atd. 

Hlavním aspektem produktu je užitná hodnota. V tomto případě se nejedná o výrobek, 

ale o službu. Nejdůležitější užitnou hodnotou je zajištění hlídání a předškolní výchovy 

dětí. Jedná se o soukromou mateřskou školu, která vedle hlavní činnosti, kterou je péče 

o dítě, nabízí i služby vedlejší. 

Mezi vedlejší služby patří volnočasové aktivity: 

 angličtina 

 hra na flétnu 

 keramika 
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 výtvarný kroužek 

 taneční a pohybový kroužek 

 sportovní kroužek 

 logopedie 

 edukativní skupinky 

Vedlejšími a nadstandardními službami jsou dále flexibilní provozní doba, víkendové 

hlídaní dětí a zajištění provozu o letních prázdninách a státních svátcích. 

4.4.2 Cena 

Cena školného je stanovena tak, aby pokryla veškeré náklady, zabezpečila všechny 

služby a zároveň přinášela zisk. Školné je stanoveno na Kč 6.000,-. Cena školného je 

stanovena na základě kalkulace nákladů, kdy se počítá s reálnou naplněností 25 dětí. 

V ceně je zahrnuto celodenní stravné, ale není zde zahrnuta cena volnočasových aktivit 

a jiných vedlejších služeb. Dotace pokryjí maximálně 50 % osobních nákladů. 

4.4.3 Místo 

Soukromá mateřská škola bude provozována v obci Želešice, v prostorách pronajatých 

od Obce Želešice. Velmi výhodná dostupnosti IDS JMK z Brna a blízkého okolí. 

V sousedství budovy se nachází zahrada, kterou děti budou využívat k pobytu venku, ke 

sportovním aktivitám a hrám během celého roku. 

Obytná plocha činí 300 m² s těmito místnostmi: vstupní hala, jídelna, herna, spací 

místnost, kuchyňka + přípravna jídel, místnost pro výtvarný a keramický kroužek, 

kancelář, zázemí pro personál, šatna a sociální zázemí. K budově přiléhá rozlehlá 

zahrada, která je koncipovaná mimo hlavní silnici, proto je zcela bezpečná a bude 

využívána v průběhu celého školního roku. 
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4.4.4 Propagace 

Propagace je důležitou součástí marketingového plánu k prosazení mateřské školy na 

trhu. Zvolená forma propagace je opakovaně reprodukovaná reklama v regionálním 

rádiu a taktéž opakovaná inzerce v tisku po dobu minimálně dvou měsíců. Mateřská 

škola se také bude prezentovat na internetu a na jiných veřejných místech ve formě 

billboardu, letáků, internetových stránek a vytvoření účtu na sociálních sítích.  

4.5 Finanční plán k realizaci podnikatelského plánu 

Finanční plán je jednou z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu. Na základě jeho 

kvalitního zpracování můžeme objektivně posoudit, zda je navrhovaný podnikatelský 

plán realizovatelný a jak moc je pro nás efektivní. Při sestavení finančního plánu 

vycházíme z varianty využití kapacity z pěti šestin (tj. 25 dětí). 

4.5.1 Zahajovací rozvaha 

Majitelka v den podání Žádosti o zápis společnosti do obchodního rejstříku vkládá do 

podniku peněžitý vklad Kč 200.000,- Kč, který představuje základní kapitál společnosti 

a zároveň tvoří i vlastní jmění společnosti. 

Společnost ke dni zápisu do obchodního rejstříku sestavuje zahajovací rozvahu, která 

obsahuje v aktivech vklady a v pasivech zapsaný kapitál v OR. 

Tabulka č. 4: Zahajovací rozvaha 

Aktiva Kč Pasiva Kč 

Aktiva celkem 200 000 Pasiva celkem 200 000 

Oběžná aktiva 200 000 Vlastní kapitál 200 000 

Krátkodobý finanční majetek 200 000 Základní kapitál 200 000 

Účty v bankách 200 000   

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.5.2 Počáteční investiční náklady 

Počáteční investiční náklady jsou především náklady na založení společnosti, které 

souvisí s úpravami prostor a vybavením školky. Protože chceme začít provozovat 

školku ve velmi krátkém časovém horizontu, musíme do investičních nákladů 

zakalkulovat i náklady na reklamu. 

 

Tabulka č. 5: Náklady na založení společnosti 

Položka Cena 

Notářský zápis 15 000 Kč 

Zakladatelská listina – odměna advokáta  3 500 Kč 

Kolek – zápis do OR  6 000 Kč 

Ověřování listin a podpisů    700 Kč 

Celkem 25 200 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 6: Počáteční investiční náklady 

Položka Cena 

Náklady na založení společnosti 25 200 Kč 

Stavební úpravy interiérů včetně výmalby 75 000 Kč 

DHIM do 40.000,- Kč – interiérové vybavení 322 900 Kč 

Ostatní vybavení 70 000 Kč 

Ostatní náklady  45 000 Kč 

Celkem 538 100 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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K realizaci projektu potřebujeme počáteční investici Kč 538.100,- a to především 

k uzpůsobení objektu k pobytu dětí předškolního věku a ke splnění hygienických norem 

pro provoz zařízení pro předškolní děti.  

Stavební úpravy objektu včetně výmalby představují částku Kč 75.000,- 

Další a nejnákladnější položkou je interiérové vybavení, kde se jedná o nákup 

veškerého nábytku pro pobyt dětí ve školce. Jedná se o stoly, židle, lehátka včetně mat-

rací, regály, police, koberce, vybavení šatny pro děti, vybavení zázemí pro zaměstnance, 

zahradní vybavení, hračky, počítač, tiskárna, televizor atd. Jedná se o částku ve výši Kč 

322.900,-.  

Do položky Ostatní vybavení je zahrnuto vybavení jako didaktické materiály, nádobí, 

textilie, výtvarné potřeby, čistící a desinfekční prostředky apod. Tato částka Kč 70.000,- 

je pouhým odhadem z průzkumu trhu a nabídek společností na internetu. 

Ostatní náklady ve výši Kč 45.000,- jsou náklady na reklamu, propagaci, různé 

poplatky, pojištění a další. 

4.6 Možnosti financování 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že mateřská škola bude na zahájení provozu 

potřebovat finanční prostředky ve výši Kč 540.000,-. Majitelka nemá dostatek 

disponibilních peněžních prostředků na financování projektu, zvažuje proto různé 

varianty financování podnikatelského záměru za předpokladu, že záměr bude úspěšný, 

a investice, které je potřeba vložit do podnikání, budou návratné. Uvažuje o některé 

z forem externího financování a to bankovním, nebo dodavatelském úvěru. 
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4.6.1 Bankovní úvěr 

Tabulka č. 7: Zdroje kapitálu 

Vlastní kapitál 200 000 Kč 

Bankovní úvěr 340 000 Kč 

Zdroje kapitálu 540 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Společnost si z několika nabídek úvěrů vybrala investiční úvěr od České spořitelny, a.s., 

ve výši 340.000,- s rovnoměrnými splátkami na 60 měsíců. Měsíční splátka činí Kč 

6.182,-. Úroková sazba činí 6,3 % p.a. Společnost bude úvěr čerpat v červenci 2013, ale 

pravidelné splátky bude realizovat až od ledna 2014.  
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Tabulka č. 8: Splátkový kalendář

Termín Jistina Splátka úrok/měsíc splátka počet 
340 000,00

8/13 340 000,00 0,00 1 785,00 1 785,00 1
9/13 340 000,00 0,00 3 051,50 3 051,50 2

10/13 340 000,00 0,00 3 051,50 3 051,50 3
11/13 340 000,00 0,00 3 051,50 3 051,50 4
12/13 340 000,00 0,00 3 051,50 3 051,50 5
1/14 340 000,00 6 182,00 3 051,50 9 233,50 6
2/14 333 818,00 6 182,00 2 996,02 9 178,02 7
3/14 327 636,00 6 182,00 2 940,53 9 122,53 8
4/14 321 454,00 6 182,00 2 885,05 9 067,05 9
5/14 315 272,00 6 182,00 2 829,57 9 011,57 10
6/14 309 090,00 6 182,00 2 774,08 8 956,08 11
7/14 302 908,00 6 182,00 2 718,60 8 900,60 12
8/14 296 726,00 6 182,00 2 663,12 8 845,12 13
9/14 290 544,00 6 182,00 2 607,63 8 789,63 14

10/14 284 362,00 6 182,00 2 552,15 8 734,15 15
11/14 278 180,00 6 182,00 2 496,67 8 678,67 16
12/14 271 998,00 6 182,00 2 441,18 8 623,18 17
1/15 265 816,00 6 182,00 2 385,70 8 567,70 18
2/15 259 634,00 6 182,00 2 330,22 8 512,22 19
3/15 253 452,00 6 182,00 2 274,73 8 456,73 20
4/15 247 270,00 6 182,00 2 219,25 8 401,25 21
5/15 241 088,00 6 182,00 2 163,76 8 345,76 22
6/15 234 906,00 6 182,00 2 108,28 8 290,28 23
7/15 228 724,00 6 182,00 2 052,80 8 234,80 24
8/15 222 542,00 6 182,00 1 997,31 8 179,31 25
9/15 216 360,00 6 182,00 1 941,83 8 123,83 26

10/15 210 178,00 6 182,00 1 886,35 8 068,35 27
11/15 203 996,00 6 182,00 1 830,86 8 012,86 28
12/15 197 814,00 6 182,00 1 775,38 7 957,38 29
1/16 191 632,00 6 182,00 1 719,90 7 901,90 30
2/16 185 450,00 6 182,00 1 664,41 7 846,41 31
3/16 179 268,00 6 182,00 1 608,93 7 790,93 32
4/16 173 086,00 6 182,00 1 553,45 7 735,45 33
5/16 166 904,00 6 182,00 1 497,96 7 679,96 34
6/16 160 722,00 6 182,00 1 442,48 7 624,48 35
7/16 154 540,00 6 182,00 1 387,00 7 569,00 36
8/16 148 358,00 6 182,00 1 331,51 7 513,51 37
9/16 142 176,00 6 182,00 1 276,03 7 458,03 38

10/16 135 994,00 6 182,00 1 220,55 7 402,55 39
11/16 129 812,00 6 182,00 1 165,06 7 347,06 40
12/16 123 630,00 6 182,00 1 109,58 7 291,58 41
1/17 117 448,00 6 182,00 1 054,10 7 236,10 42
2/17 111 266,00 6 182,00 998,61 7 180,61 43
3/17 105 084,00 6 182,00 943,13 7 125,13 44
4/17 98 902,00 6 182,00 887,65 7 069,65 45
5/17 92 720,00 6 182,00 832,16 7 014,16 46
6/17 86 538,00 6 182,00 776,68 6 958,68 47
7/17 80 356,00 6 182,00 721,20 6 903,20 48
8/17 74 174,00 6 182,00 665,71 6 847,71 49
9/17 67 992,00 6 182,00 610,23 6 792,23 50

10/17 61 810,00 6 182,00 554,74 6 736,74 51
11/17 55 628,00 6 182,00 499,26 6 681,26 52
12/17 49 446,00 6 182,00 443,78 6 625,78 53
1/18 43 264,00 6 182,00 388,29 6 570,29 54
2/18 37 082,00 6 182,00 332,81 6 514,81 55
3/18 30 900,00 6 182,00 277,33 6 459,33 56
4/18 24 718,00 6 182,00 221,84 6 403,84 57
5/18 18 536,00 6 182,00 166,36 6 348,36 58
6/18 12 354,00 6 182,00 110,88 6 292,88 59
7/18 6 172,00 6 172,00 55,39 6 227,39 60

340 000,00 99 430,58 439 430,58  
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Výhodou tohoto typu úvěru je, že banka požaduje zajištění úvěru avalovanou směnkou 

jednatele společnosti bez zajištění vlastní nemovitostí, což znamená, že za úvěr ručí 

společnost. 

4.6.2 Dodavatelský úvěr 

Dalším uvažovaným zdrojem externího financování je již zmíněný dodavatelský úvěr. 

Tento úvěr je poskytován dodavatelem a spočívá na principu odložení platby za přijaté 

zboží. Společnost tuto formu úvěru nebude využívat. O dodavatelskou výpomoc 

budeme žádat pouze v podobě odložení doby splatnosti na maximální dobu bez 

smluvních úroků. 

4.7 Finanční analýza 

Prostřednictvím finanční analýzy podniku zjistíme, zda podnikatelský plán může být 

úspěšný a realizovatelný. V této části se zaměříme na příjmy a výdaje mateřské školky 

Sluníčko, poté vyčíslíme výsledek hospodaření, stanovíme cash flow a budeme se 

zabývat ekonomickou efektivností investice. 

4.7.1 Očekávané měsíční příjmy 

Příjmem mateřské školy Sluníčko jsou zejména zaplacené školné a dotace. Školné je 

stanoveno ve výši Kč 6.000,- měsíčně na jedno dítě, platby jsou prováděny měsíčně 

hotovostně i bezhotovostně. V mimořádných případech je možné i placení školného na 

den ve výši Kč 300,-. Dále je nabízena i možnost víkendového hlídání dětí v sazbě Kč 

700,- za den. Roční dotace činí Kč 34.054,- na jedno dítě, podělíme-li tuto částku 12, 

dostáváme měsíční částku dotace ve výši Kč 2.838,-. Mateřská škola bude v provozu 

i v letních měsících, ale s nižšími příjmy v tuto dobu nepočítáme, ba naopak. 
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Tabulka č. 9: Přehled měsíčních příjmů 

Naplnění kapacity 30 25 20 15 10

Měsíční školné 180 000 Kč 150 000 Kč 120 000 Kč 90 000 Kč 60 000 Kč

Měsíční dotace 85 140 Kč 70 950 Kč 56 760 Kč 42 570 Kč 28 380 Kč

Celkem 265 140 Kč 220 950 Kč 176 760 Kč 132 570 Kč 88 380 Kč  

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.7.2 Očekávané měsíční výdaje 

Měsíční výdaje představují platby nájemného, osobní (mzdové) náklady, platby energií, 

telefonní a internetové poplatky, praní prádla, čisticí prostředky, údržbu a správu 

webových stránek a ostatní služby. 

 

Tabulka č. 10: Přehled měsíčních výdajů 

Položka Kč/měsíc

Nájemné 13 000 Kč

Osobní náklady 192 960 Kč

Spotřeba energie 17 000 Kč

Telefon a internetové poplatky 1 500 Kč

Čistírna, prádelna 900 Kč

Úklidové prostředky 300 Kč

Pojištění podnikatele 1 400 Kč

Ostatní služby 1 500 Kč

Splátka úvěru + úroky 9 000 Kč  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Nájemné bylo s pronajímatelem dohodnuto na částku Kč 13.000,- za měsíc. 

Osobní náklady – mzdové náklady: ředitelce náleží hrubá mzda Kč 30.000,-, dále jsou 

odměňovány tři pedagogické pracovnice a jedna školnice. Učitelkám náleží hrubá mzda 

Kč 20.000,-, školnice pracuje na plný úvazek a její hrubá mzda činí Kč 12.000,-. 
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Tabulka č. 11: Mzdové náklady zaměstnavatele 

ředitelka pedagog školnice

hrubá mzda 30 000 Kč 60 000 Kč 12 000 Kč 

ZP zamtel 2 700 Kč   5 400 Kč   1 080 Kč   

SP zamtel 7 500 Kč   15 000 Kč 3 000 Kč   

Náklady celkem 40 200 Kč 80 400 Kč 16 080 Kč  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Spotřeba energie je počítána v plné výši předepsaných záloh. 

Do položky pojištění podnikatele je zahrnuto nejen pojištění majetku, ale i pojištění 

odpovědnosti, což je pojištění dětí při úrazech a úmrtí. 

Splátka úvěru je započítána v počátku splácení v roce 2013, v dalších letech jsou 

úrokové splátky nižší, tím budou i nižší celkové náklady – viz splátkový kalendář – 

tabulka č. 8. 

Ostatní materiálové výdaje a služby jako je telefon, internet, čisticí prostředky či 

drobná údržba, jsou pravidelné měsíční náklady. 

4.7.3 Analýza bodu zvratu 

Porovnáním měsíčních výdajů s příjmy zjistíme, při jaké kapacitní naplněnosti dětmi 

společnost pokryje veškeré své náklady a začne tvořit zisk. Celkové měsíční výdaje činí 

Kč 181.280,-. Většina těchto výdajů je považována za fixní, jelikož se nebudou měnit 

v závislosti na měnícím se počtu dětí. 
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Na pokrytí potřebných měsíčních nákladů bez odpisů je minimální požadované využití 

kapacity 21 dětí. Odpisy nejsou do nákladů pro výpočet zahrnuty, protože při 

nedostatku finančních prostředků je lze odložit na další léta. 

4.7.4 Očekávané roční příjmy 

Očekávané roční příjmy jsou koncipovány od září 2013, kdy se školka má otevřít, do 

konce roku 2018. Rozbor orientačních příjmů uvádíme v kapitole 4.7.1 Očekávané 

měsíční příjmy. Příjmy za víkendové hlídaní dětí jsou prozatím pouze orientační, 

vychází z osobního průzkumu mezi potencionálními zákazníky. Do ostatních příjmu 

jsou zahrnuty očekávané příjmy ze sponzorských darů. Očekávané měsíční příjmy jsou 

opět koncipovány při využití kapacity 25 dětí. 

 

Tabulka č. 12: Očekávané roční příjmy na období 2013-2018 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Školné 600 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000

Dotace 283 800 851 350 851 350 851 350 851 350 851 350

Víkendové hlídaní 0 21 000 24 500 24 500 24 500 28 000

Ostatní příjmy 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

CELKEM 883 800 2 692 350 2 695 850 2 695 850 2 695 850 2 699 350

 Zdroj: Vlastní zpracování 

4.7.5 Očekávané roční výdaje 

Očekávané roční výdaje se skládají z fixních nákladů měsíčních vyčíslených v kapitole 

4.7.2 Očekávané měsíční výdaje s tím rozdílem, že náklady na splátku úvěru a úroky 

úvěru jsou vyčísleny přesně dle splátkového kalendáře. Další položkou v ročních 

výdajích jsou odpisy. Při stanovování odpisů byl zvolen lineární způsob odepisování 

v délce pěti let. Daňové odpisy dlouhodobého majetku i drobného majetku jsou stejné 

jako odpisy účetní. 
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Tabulka č. 13: Očekávané roční výdaje na období 2013-2018 

Položka 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nájemné 52 000 156 000 156 000 156 000 156 000 156 000

Osobní náklady 771 840 2 315 520 2 315 520 2 315 520 2 315 520 2 315 520

Odpisy 21 528 64 584 64 584 64 584 64 584 43 056

Spotřeba energie 68 000 204 000 204 000 204 000 204 000 204 000

Telefon a internet 6 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Čistírna, prádelna 3 600 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800

Úklidové prostředky 1 200 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

Pojištění podnikatele 5 600 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800

Ostatní služby 6 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Splátka úvěru + úroky 13 991 107 140 99 150 91 161 83 171 44 817

CELKEM 949 759 2 914 444 2 906 454 2 898 465 2 890 475 2 830 593

 Zdroj: Vlastní zpracování 

4.7.6 Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu v letech 2013-2018 

Tabulka č. 14: Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu v letech 2013-2018 

řádek 

výkazu
Aktiva 2013 2014 2015 2016 2017 2018

001 Aktiva celkem 699 161 1 162 109 1 656 864 2 129 609 2 610 344 3 148 299

003 Stálá aktiva 301 372 236 788 172 204 107 620 43 036 0

013 DHM 301 372 236 788 172 204 107 620 43 036 0

031 Oběžná aktiva 397 789 925 321 1 484 660 2 021 989 2 567 308 3 148 299

032 Zásoby 0 0 0 0 0 0

033 Materiál 0 0 0 0 0 0

039 Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0

048 Krátkodobé pohledávky 6 000 12 000 6 000 6 000 12 000 12 000

058 Krátkodobý fin. majetek 391 789 913 321 1 478 660 2 015 989 2 555 308 3 136 299

063 Časové rozlišení 0 0 0 0 0 0

Pasiva

067 Pasiva celkem 699 161 1 162 109 1 656 864 2 129 609 2 610 344 3 148 299

068 Vlastní kapitál 359 161 890 111 1 459 050 2 005 979 2 560 898 3 148 299

070 Základní kapitál 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

078 Rezervní fond 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000

081 HV minulých let 0 159 161 690 111 1 229 050 1 775 979 2 330 898

084 HV běžného období 159 161 530 950 538 939 546 929 554 919 587 401

085 Cizí zdroje 340 000 271 998 197 814 123 630 49 446 0

086 Rezervy 0 0 0 0 0 0

091 Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0

102 Krátkodobé závazky

114 Bankovní úvěry a výpomoci 340 000 271 998 197 814 123 630 49 446 0

118 Časové rozlišení 0 0 0 0 0 0   
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4.7.7 Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu v letech 2013-2018 

Tabulka č. 15: Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu v letech 2013-2018 

řádek 

výkazu
2013 2014 2015 2016 2017 2018

004 Výkony 883 800 2 695 850 2 695 850 2 695 850 2 695 850 2 699 350

005 Tržby z prodeje vl. Služeb 883 800 2 695 850 2 695 850 2 695 850 2 695 850 2 699 350

Školné 600 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000

Dotace 283 800 851 350 851 350 851 350 851 350 851 350

Ostatní příjmy 0 44 500 44 500 44 500 44 500 48 000

008 Výkonová spotřeba 724 639 2 164 900 2 156 911 2 148 921 2 140 931 2 111 949

009 Spotřeba materiálu a energie 69 200 207 600 207 600 207 600 207 600 207 600

Materiál 1 200 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

Energie 68 000 204 000 204 000 204 000 204 000 204 000

010 Služby 67 600 202 800 202 800 202 800 202 800 202 800

Nájemné 52 000 156 000 156 000 156 000 156 000 156 000

Telefon, internet 6 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Čistírna, prádelna 3 600 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800

Ostatní služby 6 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

012 Osobní náklady 546 720 1 640 160 1 640 160 1 640 160 1 640 160 1 640 160

Mzdy 408 000 1 224 000 1 224 000 1 224 000 1 224 000 1 224 000

Odvody 138 720 416 160 416 160 416 160 416 160 416 160

017 Daně a poplatky 0 0 0 0 0 0

018 Odpisy 21 528 64 584 64 584 64 584 64 584 43 036

043 Nákladové úroky 13 991 32 956 24 967 16 977 8 987 1 553

045 Ostatní finanční náklady 5 600 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800

HV před zdaněním 159 161 530 950 538 939 546 929 554 919 587 401

Daň 30 241 100 881 102 398 103 917 105 435 111 606

HV po zdanění 128 920 430 070 436 541 443 012 449 484 475 795

 

4.7.8 Cash flow ve zjednodušeném rozsahu v letech 2013-2018 

Cash flow neboli Výkaz o peněžních tocích poskytuje informace o přírůstcích a úbyt-

cích peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, ke kterým došlo v průběhu 

sledovaného období. Peněžními prostředky jsou myšleny peníze v pokladně, na 

bankovních účtech a ceniny. Peněžními ekvivalenty pak především vysoce likvidní 

položky krátkodobého finančního majetku, jako jsou například běžně obchodované 

akcie. 
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Tabulka č. 16: Cash flow ve zjednodušeném rozsahu v letech 2013-2018 

Ozn. Položka ř. 2013 2014 2015 2016 2017 2018

P.
Stav pen. prostř. na 

zač. úč. obd.
001 0 391 789 913 321 1 478 660 2 015 989 2 555 308

1. HV za úč. období 002 159 161 530 950 538 939 546 929 554 919 587 401

2. Odpisy 003 21 528 64 584 64 584 64 584 64 584 43 036

3.
Změna stavu rezerv z 

nákladů
004

4.
Změna stavu čas. 

rozliš. a dohad. účtů
005

5. Změna stavu zásob 006

6.
Změna stavu 

pohledávek
007 6 000 6 000 -6 000 0 6 000 0

7.
Změna stavu krátk. 

Závazků
008

8.
Zvýšení krátk. úvěrů a 

fin. výpomoci
009

9.
Snížení krátk. úvěrů a 

fin. výpomoci
010

10.
Změna stavu krátk. fin. 

maj.
011

A.
Čistý peněž. tok z běž. 

a mimoř. čin.
012 186 689 601 534 597 523 611 513 625 503 630 437

11.
Nabytí hmot. a nehm. 

inv. maj.
013 -322 900

12.
Nabytí finančních 

investic
014

13.
Výnosy z prodeje hm. a 

nehm. inv. maj
015

14.
Výnosy z prodeje fin. 

Investic
016

B.
Čistý peněž. tok z 

invest. čin.
017 -322 900 0 0 0 0 0

15.
Změna stavu dlouh. 

Závazků
018

16.
Zvýšení středně a 

dlouh. úvěrů
019 340 000

17.
Snížení středně a 

dlouh. úvěrů
020 68 002 74 184 74 184 74 184 49 446

18.
Změna stavu vlst. 

jmění a vybr. operací
021 200 000

C.
Čistý peněž. tok z 

finan. čin. (15-18)
022 540 000 -68 002 -74 184 -74 184 -74 184 -49 446

D.
Čistý peněž. Tok 

(A+B+C)
023 403 789 533 532 523 339 537 329 551 319 580 991

Ostatní změny 024 0 0 0 0 0 0

E.
Hotovost na konci 

roku (P+D+24)
025 403 789 925 321 1 436 660 2 015 989 2 567 308 3 136 299
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4.8 Časový harmonogram 

Tento časový harmonogram znázorňuje datumový soulad prací nutný k založení, 

zahájení a fungování soukromé mateřské školy 

 

Tabulka č. 17: Časový harmonogram 

říjen list. pros.

Zpracování notářského zápisu 

a  zakladatelské l i s tiny

Zápis  do OR

Podpis  nájemní smlouvy

Reklama

Zápis  do MŠ

Stavební úpravy interiérů

Úkl idové práce

Zajiš tění bankovního úvěru

Výběr zaměstnanců

Nákup interiérového vybavení

Nákup ostatního vybavení

Pojiš tění objektu a  podnikání

Kontrola  podmínek k provozu

Přípravné práce

Provoz mateřské školy

duben červen červenec srpen září

 

Časový harmonogram znázorňuje, že prvotním krokem k zahájení společnosti je 

samotné založení obchodní společnosti se všemi náležitostmi a zapsání firmy do OR. 

Dalším krokem je sjednání a podepsání smlouvy o nájmu nebytových prostor a zahájení 

zviditelňování na trhu formou vhodně zvolené reklamy. Před zahájením interiérových 

úprav je nutné mít zajištěno financování projektu zajištěním bankovního úvěru. 

Následně se může pracovat na již zmíněných interiérových úpravách a zajišťování 

nákupu vhodného nábytku a ostatního zboží potřebného k zajištění chodu školky. Ve 

stejném časovém období se může pracovat na zajištění pedagogických a provozních 

zaměstnanců. Po dokončení úprav a nákupu potřebného vybavení musí proběhnout 

kontrola podmínek provozu např. hygienických, požárních, bezpečnosti práce atd. 14 

dní před zahájením provozu mateřské školy, která je koncipovaná na začátek září 2013 

probíhají přípravné práce k zahájení provozu. Tyto práce obnáší např. rozvržení 
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pracovní doby, soupisy evidenčních listů dětí a jiné statistické dokumenty. Příprava 

šaten, odkládacích skříněk, úprava zahrady a v neposlední řadě svolání první rodičovské 

schůzky pro nově přijaté děti do školky. 

4.9 Hodnocení rizik 

Součástí tohoto podnikatelského plánu je analýzy rizik, která se snaží předcházet 

případným negativním dopadům. Každý podnikatelský plán s sebou nese určitou míru 

rizika, že reálné výsledky se budu lišit od výsledků očekávaných. Analyzovaná rizika 

vychází především ze SWOT analýzy. Ke každému riziku je navrženo opatření pro 

zmírnění dopadu a nastínění variant pro odstranění nebo alespoň zmírnění hrozeb, 

pokud opravdu nastanou. 

Riziko konkurence 

Riziko stávající konkurence lze ovlivnit nabídkou lepších služeb jak v oblasti kvality 

předškolního vzdělávání tak nabídkou kvalitních doprovodných služeb. Riziko vstupu 

nové konkurence však ovlivnit nelze. Musíme tedy počítat s tím, že nastane. Důsledkem 

vzniku nové konkurence by bylo nenaplnění kapacity mateřské školy a s tím související 

snížení očekávaných tržeb. Pro snížení tohoto rizika je vedení společnosti připraveno 

pracovat především na svých silných stránkách, konkurenceschopnosti v podobě 

budování dobrého jména mateřské školy.  

Riziko nedostatku finančních prostředků 

U zpracované varianty naplnění kapacity 25 dětmi se nenabízí riziko nedostatku 

finančních prostředků a to za předpokladu, že školné bude placeno včas a poskytované 

dotace budou připisovány na účet v řádném termínu. S nedostatkem finančních 

prostředků by se společnost mohla potýkat v případě rozsáhlého onemocnění dopadající 

na větší část dětí – epidemie. V tomto případě by vedení školky muselo přijmout 

náhradní opatření např. snížení mzdových nákladů. Dalším aspektem směřovaným 

k nedostatku finančních prostředků je zhoršující se finanční situace rodičů, kdy rodiče 

během zaběhnutého školního roku mohou přijít o zaměstnání a nebudou tak moci na 

dobu, než opět nové zaměstnání získají, platit měsíční školné. Změní variantu placení 
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školného na školné hodinové, které budou využívat jen v čase nezbytně nutném pro 

hlídání dětí např. z důvodu hledání nového zaměstnání. 

K riziku snižování finančních prostředků značnou měrou může přispívat i riziko 

zvyšování nákladů, kdy dodavatelé postupně zvyšují ceny produktů a služeb 

dodávaných pro mateřskou školu. V tomto případě je doporučeno stále sledovat 

konkurenci mezi dodavateli zboží a služeb a v případě hrozby zvyšování nákladů 

v důsledku zvýšení cen najít nového dodavatele se substitučním produktem, ale 

přijatelnější cenou. 

Riziko nedostatečné propagace a neoslovení potenciálních zákazníků 

Důsledek nedostatečné propagace nebo špatně zvolené propagace by mohlo vést 

k nedostatečnému naplnění kapacity školky a s tím související nízké tržby. Toto riziko 

lze odvrátit výběrem vhodné a důsledné propagace. Abychom zjistili, jaká forma 

propagace je nejúčinnější, budeme oslovovat potenciální zákazníky s otázkou, jak se 

o naší školce dozvěděli. 

Riziko špatné volby zaměstnanců 

Společnost klade velký důraz na kvalitě pedagogického personálu. Důsledkem 

nekvalitního učitelského sboru by byla nespokojenost rodičů a možné odhlášení ze 

školky. 

Riziko odchodu kvalifikovaných zaměstnanců 

Riziko odchodu kvalifikovaných zaměstnanců hrozí v případě snižování mzdy z důvodu 

nutného snižování nákladů v důsledku nenaplněnosti kapacity mateřské školy. Toto 

riziko lze odvrátit zajištěním plné kapacity dětí v mateřské škole. 

Riziko spojené se změnami v legislativě 

Změny ve školské legislativě a legislativě potřebné k podnikání je zapotřebí neustále 

sledovat, aby nedošlo k pochybení v porušení povinností. Jedná se především o změny 

v poskytování dotací mateřským školám a daňovém zatížení změnou Zákona o dani 

z příjmu. Tato rizika nejsme schopni ovlivňovat. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat podnikatelský plán na založení soukromé 

mateřské školy v Želešicích a návrh financování a následné vyhodnocení 

nejvýhodnějšího způsobu financování předškolního vzdělávání. Práce reaguje na 

zvýšenou poptávku po službě předškolního vzdělávání a nízkou nabídku v tomto oboru. 

Na základě provedeného průzkumu poptávky po tomto typu služby se projekt jeví jako 

úspěšný s vizí kvalitního budoucího rozvoje podnikání. 

Základem této práce je vypracovaná teoretická část, která je věnovaná především 

vymezení základních pojmů a možnosti výběru formy podnikání. Teoretická část je dále 

zaměřena na právní předpisy, které je nutné při založení soukromé mateřské školy 

splňovat. Pozornost je dále věnována poskytování dotací soukromým mateřským 

školám a objasnění jejich poskytování. Součástí teoretické části této práce je popis 

samotného podnikatelského plánu, jeho struktura a důvod proč jej zpracovávat. Díky 

těmto údajům je možnost popřemýšlet, jak využít silné stránky a příležitosti 

v marketingovém rozvoji a eliminovat slabé stránky a případné hrozby. 

 

Praktická část navazuje na teoretickou část a je rozpracována do konkrétní podoby. Na 

základě provedených analýz je možné konstatovat, že společnost vstupuje na trh, který 

se vyznačuje nízkou nabídkou kapacity předškolního vzdělávání. Důvodem malé nově 

vznikající konkurence v předškolním vzdělávání mohou být vysoké počáteční investice 

a nejednoduché dodržování příslušných zákonů a vyhlášek souvisejících s tímto druhem 

podnikání. 

Stěžejní část pro vyhodnocení, zda s tímto podnikání začínat či nikoliv, je finanční plán. 

Ve finančním plánu bylo pracováno s různým obsazením kapacity školy. Realistická 

varianta představovala naplnění kapacity 25 dětmi, optimistický výhled je maximální 

obsazenost 30 dětmi a pesimistická varianta je naplnění kapacity 21 dětmi. Společnost 

zahájí svoji podnikatelskou činnost v září 2013 a bude usilovat o maximální naplnění 

kapacity dětí. 
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Doba návratnosti vynaložených nákladů a pořízení investic je kratší než doba životnosti. 

Na základě tohoto údaje, výstupu z finanční analýzy a výsledků z provedených analýz 

vyplývá, že podnikatelský plán má reálnou šanci na úspěch. Cíl práce byl splněn a pod-

nikatelský plán je v praxi realizovatelný. 
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Příloha č. 1 – Republikové normativy  

 

J. Peková ve své publikaci Veřejná správa a finance definuje republikové normativy 

jako „průměrný příspěvek státu na pokrytí nákladů na jednoho žáka na určitém typu 

školy nebo školního zařízení, jež byly stanoveny jako průměrné hodnoty pro celou 

republiku“. (7)  

Na základě schválení státního rozpočtu vypracuje Ministerstvo školství mládeže a tě-

lovýchovy rozpis přímých vzdělávacích výdajů na jednotlivé kraje prostřednictvím 

republikových normativů. Republikové normativy podle školského zákona stanovuje 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy jako výši výdajů připadajících na 

vzdělávání a školské služby na jedno dítě, žáka nebo studenta příslušné věkové 

kategorie v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání 

ve školách a školských zařízeních zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí na 

kalendářní rok. Výdaji se rozumí celková výše přímých neinvestičních výdajů 

poskytovaných ze státního rozpočtu. Normativ zahrnuje nejen výdaje na výuku, ale i 

další aktivity, které je třeba v rámci kraje zajistit, zájmové a další vzdělávání, 

stravování, ubytování, poradenské služby, vzdělávání dětí, žáků a studentů aj. 
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MŠMT, odbor 20

k č.j. MSMT-1037/2013-200 Příloha

NIV 

celkem
MP odvody

ONIV

celkem

část I.

Normativ neinvestičních výdajů ze státního rozpočtu 

v roce 2013

jako roční objem neinvestičních výdajů na jednotku 

výkonu, 

tj. dítě, žáka, studenta apod. v (ve)

Mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem do 15 

dětí včetně 41 951 30 886 10 810 255

Mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem od 16 

do 50 dětí (včetně) 34 054 25 052 8 768 234

Mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem od 51 

do 75 dětí (včetně) 33 298 24 493 8 573 232

Mateřské škole nebo třídě s celodenním provozem nad 

75 dětí 32 855 24 166 8 458 231

Mateřské škole nebo třídě s polodenním provozem, 

mateřské škole nebo třídě 

s celodenním nebo polodenním provozem, jde-li o dítě 

docházející do MŠ na dobu nepřevyšující 4 hodiny denně 

nebo 5 dnů v měsíci:

                     - do 15 dětí včetně 20 975 15 443 5 405 127

                     - od 16 do 50 dětí (včetně) 17 027 12 526 4 384 117

                     - od 51 do 75 dětí (včetně) 16 647 12 245 4 286 116

                     - nad 75 dětí 16 427 12 083 4 229 115

Mateřské škole samostatně zřízené pro děti se 

zdravotním postižením s polodenním provozem, 

mateřské škole samostatně zřízené pro děti se 

zdravotním postižením 

s celodenním nebo polodenním provozem, jde-li o dítě 

docházející do MŠ na dobu nepřevyšující 4 hodiny denně 

nebo 5 dnů v měsíci:

                     - do 15 dětí (včetně) 21 643 14 787 5 175 1 681

                     - nad 15 dětí 18 088 12 160 4 256 1 672

Mateřské škole samostatně zřízené pro děti se 

zdravotním postižením do 15 dětí (včetně) 43 284 29 572 10 350 3 362

Mateřské škole samostatně zřízené pro děti se 

zdravotním postižením nad 15 dětí 36 176 24 320 8 512 3 344

Základní škole tvořené pouze třídami prvního stupně 

včetně ZŠ samostatně zřízené pro žáky se zdravotním 

postižením, včetně ZŠ speciální:

                     - do 10 žáků (včetně) 75 652 50 947 17 831 6 874

                     - od 11 do 20 žáků (včetně) 59 214 38 802 13 581 6 831

                     - od 21 do 40 žáků (včetně) 50 344 32 248 11 287 6 809

                     - od 41 do 60 žáků (včetně) 46 509 29 415 10 295 6 799

                     - nad 61 žáků 40 643 25 711 8 999 5 933

Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2013 v Kč
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Příloha č. 2 – Dotazník 

 

Vážení rodiče, 

žádám Vás o vyplnění dotazníku, jehož výsledky použiji jako materiál pro analýzu ve 

své bakalářské práci, kterou zpracovávám na téma Podnikatelský záměr – založení 

soukromé mateřské školy v Želešicích. 

Dotazník je naprosto anonymní a údaje zjištěné dotazníkovým šetřením nebudou jiným 

způsobem zneužity. 

Děkuji za ochotu a věnovaný čas k vyplnění tohoto dotazníku. 

         

Ilona Vildová 

 

1. Pohlaví: 

a) žena 

b) muž 

 

2. Věk (v letech): 

a) 18 – 25 

b) 26 – 35 

c) 36 – 40 

d) 41 a více 

 

3. Zaměstnání: 

a) student 

b) zaměstnanec 

c) OSVČ 

d) rodičovská dovolená 

e) nezaměstnán 

 

4. Je nabídka státních i soukromých mateřských škol v Želešicích a blízkém okolí 

dostatečná: 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 
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5. Chtěl/a byste, aby Vaše dítě navštěvovalo soukromou školu: 

a) ano 

b) ne 

6. Jaká je dle Vašeho názoru Vám přijatelná výše měsíčního školného v soukromé 

mateřské škole (bez volnočasových aktivit): 

a) 2.000 – 4.000 

b) 4.000 – 6.000 

c) 6.000 – 8000 

d) 8.000 – 10.000 

 

7. Celkový měsíční příjem Vaši rodiny činí: 

a) 8.000 – 16.000 

b) 16.000 – 24.000 

c) 24.000 – 30.000 

d) 30.000 a více 

 

8. Máte zkušenosti s předškolním vzděláváním v soukromé a státní mateřské 

škole:? 

a) ano 

b) ne 

 

9. Jaké volnočasové aktivity byste v mateřské škole preferovali: (uveďte max. 4 

možnosti) 

a) angličtina 

b) hra na flétnu 

c) keramika 

d) výtvarný kroužek 

e) taneční a pohybový kroužek 

f) sportovní kroužek 

g) logopedie 

h) edukativní skupinky 

i) jiné … uveďte 

 

10. V jakých časových horizontech by vaše dítě mateřskou školu navštěvovalo? 

a) 7:00 – 12:00 

b) 12:00 – 17:00 

c) 7:00 – 17:00 

d) jinou … uveďte 


