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Abstrakt

Obsahem této bakalářské práce je problematika založení společnosti a všech činností s 

tím spojených. Je zde analyzováno tržní prostředí a konkurence. Práce popisuje přesné 

postupy při založení počítačové firmy.

Klíčová slova

podnikatelský plán, firma, informační technologie, služba, produkt, zákazník

Abstract

The subject of this bachelor´s thesis is problem of founding the company and all things 

include this. The market and competition is analyzed here. Also the right consecution 

for the grounding of company is descriped here.

Key words

business plan, company, IT, service, product, customer
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ÚÚvvoodd aa ccííllee pprrááccee

V této práci jsem se rozhodl pro založení počítačové firmy. Jako začínající podnikatel 

budu muset zodpovědět řadu otazníku ohledně této problematiky. Mojí představou, 

alespoň pro začátek je malá firma, a půjde tedy o drobné podnikání. Myslím, že stát 

se podnikatelem může přinést celou řadu nových dovedností. Člověk se naučí lépe 

jednat s lidmi a zvládat situace, s nimiž nikdy před tím neměl možnost se seznámit. 

Založení a řízení firmy může člověka naplnit pocitem seberealizace a otevře se před ním 

svět, kde je on tím, kdo rozhoduje.

Věřím, že v oblasti informačních technologií je velmi mnoho příležitostí pro realizaci 

nových nápadů a myšlenek. Dle mého názoru je zde stále obrovský prostor pro nové 

firmy a produkty. Koneckonců říká se, že v posledních deseti letech nejvíce lidí 

zbohatlo právě díky internetu a informačním technologiím. Co se týče vývoje tohoto 

odvětví, tak před časem byla prioritou miniaturizace zařízení. Dnes je toto diskutabilní, 

protože další miniaturizace by přinesla lidem spíše komplikace při užívání. Další změna 

v tomto duchu by nebyla účelná a obsluhu by jen zdržovala od práce. Svět jde směrem 

k symbolickému přestřižení drátů a bezdrátové komunikaci. Dnes již fungují bezdrátové 

přenosy mezi počítači, mobilními telefony a periferiemi. V tomto směru se ještě leccos 

stane a časem bude většina pevných spojení nahrazena bezdrátovými. Další věcí je 

integrace. Výrobci hardwaru i softwaru se snaží do svých produktů zaintegrovat co 

možná nejvíce zařízení, funkcí a komponent. To není špatná cesta, pokud bude spojení 

takovýchto komponent fungovat korektně a pokud o ně uživatelé projeví zájem. 

V tomto duchu jde o vývoj nejen v IT, ale také o vývoj společnosti, o globalizaci a další 

podobná témata. 

Pro zpracováni podnikatelského plánu právě pro počítačovou firmu jsem se rozhodl z 

části také  na základě výše uvedených skutečností. Chci podnikat a ideální mi přijde 

podnikání v perspektivním a rychle se rozvíjejícím odvětví, ve kterém navíc mám jisté 

zkušenosti a rád bych je využil.

Samozřejmě  není velká pravděpodobnost, že do podnikání v tomto oboru vnesu 

revoluční převratné nápady, které by mi daly výhodu před konkurencí. Nicméně
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v oblasti informačních technologií je snad, více než kde jinde, možné stávající nápady 

rozšířit a vylepšit. Věřím, že ideální předpoklady pro úspěch má jedinec nebo skupina, 

která skloubí znalosti z oblasti informačních technologií s ještě lepšími znalostmi 

z oblasti ekonomiky.

Cílem mé práce je tedy popsat proces založení a zavedení softwarové firmy se všemi 

požadavky, které ukládá zákon, a se všemi možnostmi, které skýtá trh.
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1. Teoretická východiska práce

1.1 Pojmy úzce související s podnikáním

Pro zpracováni podnikatelského záměru je potřebné objasnit základní pojmy, které se 

běžně používají.

1.1.1 Podnik a podnikání

Podnik lze povazovat za soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K 

podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k 

provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je 

seskupení lidí a prostředků, které jsou spojeny za účelem zabezpečování různých 

činností za účelem zajištění vlastního prospěchu. Podnik vstupuje na trh a zajišťuje pro 

jiné různé výkony (zboží nebo služby) za účelem dosažení zisku.

Podnikání je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. 

Obchodní zákoník za podnikání povazuje soustavnou činnost prováděnou samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Samostatná činnost spočívá ve skutečnosti, že určitá právnická nebo fyzická osoba

samostatně rozhoduje o tom

 jaké výrobky nebo služby bude na trhu poskytovat 

 jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet 

 s kým bude spolupracovat 

 jakým způsobem bude provoz financován 

 jaká bude právní forma podnikání

 jakým způsobem se budou tvořit ceny
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1.1.2 Podnikatelský záměr a jeho pochopení

Podnikatelský záměr je základní plán podnikání, který se může vyskytovat v řadě forem

od základní myšlenkové u nezávislých profesionálů a živnostníků až po rozsáhlou 

písemnou dokumentaci v případě větších firem. V každém případě je ale podnikatelský 

záměr zacílen především na tzv. jádro podnikání neboli jeho hlavní stěžejní činnost.

Na podstatu podnikatelského záměru lze nahlížet ze dvou hledisek. V hlubší rovině se 

jedná o prakticky nedosažitelný ideál, jemuž se podnikatel více či méně úspěšně snaží v 

průběhu podnikání přiblížit. V rovině obecné lze pak podnikatelský záměr chápat jako 

dlouhodobou strategii podnikání, ze které podnikatel vychází a s níž by mělo být celé 

jeho podnikání v souladu.

Typickým znakem podnikatelského záměru je utajení jeho klíčových částí až do 

okamžiku, kdy má být realizován. Podnikatel usiluje v rámci volného trhu o 

konkurenční výhodu, a proto se snaží své záměry utajit, dokud je to jen možné, aby je 

nevyužila dříve konkurence. Úspěšnost podnikatelského záměru je tak do značné míry 

závislá na praktickém provedení.

.

1.1.3 Podnikatel a charakteristické znaky podnikatele

Podnikatel je právně samostatný, vlastnicky oddělený právní subjekt, který vyvíjí svou 

činnost vlastním jménem a na vlastní účet.

Pro lepší chápání role podnikatele je také vhodné znát charakteristické znaky, které 

v našem případě působí na vlastníka firmy a kterými se podnikatel vyznačuje. 

a) provozuje činnost samostatně

 Činnost a územní působnost podnikatele lze omezit jen za podmínek 

stanovených zákonem. Podnikatel má úplnou samostatnost v tvorbě vnitřních 

organizačních jednotek (závodů, provozů, dílen, provozoven, prodejen apod.).
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b) vymezuje si předmět podnikání

 Předmětem podnikání se rozumí rozsah podnikatelské činnosti, k níž je 

podnikatel oprávněn.

c ) nese podnikatelské riziko

 Existují úspěšní i neúspěšní podnikatelé. 

 Tržní ekonomika nepřipouští, aby úspěšní dopláceli na ty neúspěšné. 

 Hospodářské riziko nesmí být považováno činnost, která by ohrožovala život 

nebo zdraví lidí. 

d) podniká na vlastní účet a vede účetnictví

 Podnikatelé v souladu s účetním zákonem vedou daňovou evidenci nebo

účetnictví.

1.2  Aspekty důležité při zpracování podnikatelského záměru

Vhodné zpracování podnikatelského záměru je důležité pro osobu podnikatele, ale také

např. pro potencionální investory, banky, budoucí spolupracovníky apod. Za zejména 

důležité považuji, aby byl zpracován marketingový plán zahrnující především 

marketingový mix a podnikatelskou koncepci marketingu, dále provozní a finanční plán, 

aby byl proveden výběr optimální formy podnikáni a zpracována SWOT analýza, 

Porterova analýza a SLEPT analýza

1.2.1 Marketingový plán 

Tato část podnikatelského plánu je důležitá pro specifikaci dodávání služeb a produktů

zákazníkům.
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Níže uvádím dvě důležité definice marketingu:

 Marketing se chápe jako sociální a manažerský proces, jehož pomocí získávají 

lidé to, co potřebují nebo po čem touží, a to na základě produkce komodit a 

jejich směny za komodity jiné anebo za peníze.

 Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a 

distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout směny, která uspokojí 

požadavky jednotlivců a organizací (Americká marketingová asociace). 

1.2.1.1 Marketingový mix

Marketingový mix je souhrn či spojení 4 základních marketingových nástrojů a  zabývá 

se následujícími čtyřmi hlavními složkami v marketingovém systému. Jsou to tzv. 4 P.  

4 P  jsou zkratkou z anglických slov product, price, place a promotion (produkt, cena, 

distribuce a propagace). Pokud některá z těchto složek chybí, marketingový mix 

pravděpodobně nebude účinný.

Co konkrétně označují 4P?

 Produkt / výrobek - je míněn nejen samotný výrobek či služba, ale také způsob, 

jakým je nabízen a prodáván.

 Price / cena - je zřejmá, patří sem však i různé slevy a pobídkové akce. 

 Place / distribuce - je způsob, jakým si zákazník může výrobek zakoupit, tedy 

nejde jen o fyzické místo prodeje, ale o celou problematiku distribuce.

 Promotion / marketingová komunikace – je způsob, jak potenciální zákazníky 

o výrobku informovat. Řadí se sem tedy reklama, ale i public relations a další 

prostředky podpory prodeje. Na internetu jde o hlavní složku marketingového 

mixu.
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Obr. 1

1.2.1.2 Podnikatelské koncepce marketingu

Podnikatelská koncepce znamená soubor opatření určujících vztah firmy k jejímu 

marketingovému okolí.

Obecně je uznáváno  pět podnikatelských koncepcí:

 výrobková 
 výrobní
 prodejní 
 marketingová 
 sociální 
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 Výrobková koncepce je založena na bázi toho, že spotřebitelé upřednostňují 

výrobky, které jsou vysoce inovativní, kvalitní, dokonale fungují a mají 

vynikající design.

 Výrobní koncepce je založena na předpokladu, že spotřebitelé budou preferovat 

především výrobky, které budou snadno dostupné a levné, čehož lze dosáhnout 

zvyšováním výrobní výkonnosti a snižováním cen.

 Prodejní koncepce se snaží zákazníky vhodně informovat o produktu, přesvědčit 

je a přimět k nákupu svých produktů.

 Marketingová koncepce je založena na aktivně a efektivně prováděném

uspokojování potřeb zákazníků prostřednictvím naší produkce

 Sociální koncepce se snaží vnést do souladu zájmy jednotlivců s prospěchem 

celé lidské společnosti a předpokládá kompromisní řešení vztahů mezi zisky 

podniku, uspokojováním lidských potřeb a zájmy veřejnosti.

1.2.2 Provozní plán

Provozní plán je podrobně zpracovaný akční plán k dosažení strategického cíle 

uvedeného ve strategickém plánu podnikatelského záměru.  Organizace by měla mít pro 

každou hlavní jednotku organizace provozní plán a ten by měl odpovídat jejímu

účetnímu roku.  Navíc může organizace potřebovat provozní plány, které odpovídají 

cyklům dotací nebo cyklům, které se liší od účetního roku. Každý takový plán je 

důležitý.   
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1.2.3 Finanční plán

Finanční plán je základem pro hodnocení podnikatelských příležitostí a měl by 

vyjadřovat co nejlepší odhad budoucího vývoje podniku. Účelem je ukázat potenciál a 

časový rozvrh pro finanční stabilitu. Finanční plán představuje především:

- plán vývoje příjmů a výdajů

- plán vývoje peněžních toků (cash flow) 

- plánovanou rozvahu 

1.2.4 Volba právní formy podnikání

Pro podnikatele je velmi důležitá volba právní formy podnikání.

Hlavní kritéria rozhodování o volbě právní formy jsou především:

 způsob a rozsah ručení (podnikatelské riziko)

 oprávnění k řízení, tj. zastupování podniku navenek, vedení podniku

 počet zakladatelů

 nároky na počáteční kapitál

 administrativní náročnost založení podniku

 rozsah výdajů spojených se založením a provozováním podniku

 účast na zisku (ztrátě)

 finanční možnosti, zvláště přístup k cizím zdrojům

 zveřejňovací povinnost

 daňové zatížení
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1.2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je jedna z technik strategické analýzy založená na zvažování vnitřních 

faktorů společnosti (silné a slabé stránky) a vnějších faktorů (příležitosti a hrozby). 

 Strengths
 Weaknesses
 Opportunities
 Threats

SWOT analýza je nástroj používaný zejména při hodnotovém managementu a tvorbě 

podnikové strategie k identifikaci silných a slabých stránek podniku, příležitostí a 

ohrožení.

Silné a slabé stránky podniku jsou faktory vytvářející nebo naopak snižující vnitřní 

hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.).

Naproti tomu příležitosti a ohrožení jsou faktory vnějšími, které podnik nemůže tak 

dobře kontrolovat. Ale může je identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence nebo 

pomocí analýzy demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, 

legislativních a kulturních faktorů působících v okolí podniku.

Typické příklady silných stránek:

- patenty 

- speciální marketingové analýzy 

- exkluzivní přístup k informačním zdrojům 

- nové inovativní produkty a služby 

- umístění podniku 

- nákladová výhoda 

- jedinečné know-how 

- kvalitní procesy a postupy 

- nové technologie 

- silná značka a reputace 
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Na rozdíl od silných stránek podniku (pravidlo MAX) se používá pro slabé stránky 

pravidlo MINI nebo-li podnik se snaží o minimalizaci jejich vlivu.

Typické příklady slabých stránek podniku:

- špatná marketingová strategie 

- nediferencované produkty a služby (v závislosti na konkurenci) 

- umístění podnikání 

- konkurence má lepší přístup k distribučním kanálům 

- špatná kvalita produktů a služeb 

- slabá reputace a značka 

- vysoké náklady a nízká produktivita 

Stejně jako v případě silných stránek se snaží oblast příležitostí podnik maximalizovat 

tak, aby nám přinášela co nejvíce možností, jak se odlišit od konkurence. 

Typické příklady možných příležitostí podniku:
- přiblížit se přáním zákazníka
- rozvoj a využití nových trhů (internet, Čína atd.) 
- strategické aliance, fúze, joint venture, venture capital, strategické partnerství 
- oslovení nových zákaznických segmentů 
- nové mezinárodní obchody 
- odstranění mezinárodních obchodních bariér 
- outsourcing některých podnikových procesů (outsourcing procesu předpovědi 
   poptávky) 

Typické příklady  možných hrozeb podniku:
- nová konkurence na trhu 
- cenová válka 
- stávající konkurent přichází na trh s inovativním řešením, produktem nebo službou 
- regulace trhu 
- zvýšení tržních bariér 
- zavedení zdanění na produkty nebo služby podniku

Analýza SWOT je pro tvůrce strategických plánů užitečná v mnoha směrech :

 Poskytuje manažerům logický rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice 

jejich organizace.
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 Z tohoto hodnocení mohou manažeři usoudit na strategické alternativy, které by 

mohly být v jejich situaci ty nejvhodnější.

 Může být prováděna periodicky, aby manažery informovala o tom, které interní 

nebo externí oblasti nabyly nebo naopak ztratily na významu vzhledem 

k podnikovým činnostem.

 Vede ke zlepšené výkonnosti organizace.

Schéma SWOT analýzy:

Tab. 1

S - silné stránky W - slabé stránky

O - příležitosti Strategie SO Strategie WO

T - hrozby Strategie ST Strategie WT

SO – využít silné stránky na získání výhody
WO – překonat slabiny využitím příležitostí
SW – využít silné stránky na čelení hrozbám
WT – minimalizovat náklady a čelit hrozbám

1.2.6 Porterova analýza

Analýza oborového prostředí představuje průzkum podmínek tržní oblasti, ve které se 

podnik pohybuje. Jeho tvůrce Michael Porter tento model poprvé uvedl v roce 1979. 

Strategická pozice firmy působící v určitém odvětví, resp. na určitém trhu, je především 

určována působením pěti základních činitelů:

 vyjednávací síla zákazníků

 vyjednávací síla dodavatelů

 hrozba vstupu nových konkurentů

 hrozba substitutů

 rivalita firem působících na daném trhu
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1.2.7 SLEPT analýza

SLEPT analýza je analýza faktorů obecného okolí resp. analýza vnějšího prostředí.

Zahrnuje:

 Sociální faktory (počet obyvatel, zaměstnanost, hustota zalidnění)

 Legislativa (možnost podnikání v oboru, lidské zdroje, životní prostředí)

 Ekonomika (příjmy obyvatelstva, tendence ekonomiky)

 Politické faktory

 Technologické faktory

SLEPT

sociologické – změna věkové struktury populace, životní styl a životní úroveň                 

obyvatelstva, vývoj obyvatelstva (stagnuje nebo klesá), stav vzdělání

legislativní – státní regulace hospodářství, daňové zákony, antimonopolní zákon, 

regulace exportu a importu, zákon na ochranu životního prostředí 

ekonomické – úrokové míry, inflace, nezaměstnanost, HDP, fáze hospodářského cyklu

politické – politická stabilita země, stabilita vlády, daňová politika

technologické - rychlá změna tempa technologie, velký rozpočet na vědu a výzkum 

podniku, ochrana osobního vlastnictví, podpora vlády v oblasti výzkumu 



25

2 Analýza problému a současné situace

2.1 Znalosti a schopnosti podnikatele

Při zhodnocení předpokladů pro správnou volbu předmětu podnikání jsem vycházel  z 

vlastností , které budoucí podnikatel(já) má, a které je schopen rozvíjet.

 Podnikatel má středoškolské vzdělání s maturitou.

 Aktivně se zabýval se nabídkou produktů telekomunikační firmy.

 Byl zaměstnán jako interní obchodník pro bussiness klientelu. Jeho práce 

spočívala v kompletní péči o několik desítek firemních klientů a jejich 

telekomunikačních řešení. Můžeme tedy přepokládat, že má schopnosti jednat 

s lidmi a vést obchodní dialog.

 Ovládá základy tvorby www stránek tzn. HTML kód, CSS, tvorbu webu 

v editorech atd.

 Umí pracovat s  MS Office na uživatelské úrovni, ovládá práci s grafickými      

programy.

 Má obchodní talent a schopnosti nadchnout a přesvědčit lidi pro jeho záměry. 

Není tedy pro něho problém zformovat tým lidí s potřebnými znalostmi a 

zkušenostmi.

2.2 SWOT analýza  na konkrétním případu

Poněvadž se jedná o založení firmy jedinou osobou (mnou), je potřebné provést 

objektivní SWOT analýzu této osoby vzhledem na předmět podnikání.
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Silné stránky:

- relativně nízké náklady oproti  konkurenci

- schopnost plánovat

- zkušenosti a znalosti v oblasti IT

- dostatek kontaktů v oblasti IT

- pestrá nabídka služeb a produktů

Slabé stránky:

- značně omezené množství finančních zdrojů

- ochota nést i vysoké riziko

- veřejnosti neznámý název a značka firmy

- podnik stojící na jedné osobě je omezován možnými výpadky v činnosti této osoby 

(nemoc, dovolena, rodinné problémy, únava, nechuť pracovat, vyčerpání)

Příležitosti:

- velkou část reklamy prezentovat vhodnou optimalizací stránek firmy na internetu a 

ušetřit tak náklady

- individuálně přistupovat k zákazníkům, nabídnout jim více, než na co jsou zvyklí u 

konkurence

- flexibilita

Hrozby:

- možná neochota odběratelů měnit své dodavatele

- nedostojí se kontraktům

- ztráta kvalifikace v oboru

- přeceněné schopnosti

- nutnost odmítnutí velké zakázky

- změna podmínek na rychle se měnicím trhu

- snížení pracovního potenciálu (nárůst byrokracie spojené s podnikáním, zpřísnění

   ekonomických a legislativních podmínek pro podnikání)
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2.3 Porterova analýza

Porterovu analýzu jsem vybral proto, že testuje pozici na trhu.

Při její aplikaci se rozlišuje výrobek a služba. Vzhledem k tomu, že v mém případě bude 

firma poskytovat jednak služby, jednak konkrétní výrobky, budu Porterovu analýzu 

aplikovat nejdříve na výrobek a potom na služby.

 Výrobek

 Služba

Výrobek (zejména PC, počítačové komponenty, různá počítačová příslušenství).

 Vyjednávací síla zákazníků

Informační technologie jsou v současné době velmi významným odvětvím, na 

kterém je v oblasti hardware  znatelná poměrně velká konkurence a boj o zákazníka. 

Zákazníci mají na výběr nepřeberné množství nabídek a díky množství informací 

mohou porovnávat kvalitu, ceny a další aspekty důležité pro jejich rozhodování. Lze 

říci, že jejich informovanost je vysoká a často volí řešení blízké optimálnímu.

 Vyjednávací síla dodavatelů

Vyjednávací  síla dodavatelů dle mého názoru v oblasti hardware je slabší oproti 

trhu služeb v IT. Dodavatelé jsou nuceni držet ceny na přijatelné úrovni, protože 

odběratelé dodavatele mohou měnit.

 Hrozba vstupu nových konkurentů

Hrozba vstupu nových konkurentů podobných velikostí a (produktovým)zaměřením 

mojí firmě je silná, protože se jedná o perspektivní odvětví a přibývá lidí majících 

potřebné znalosti.

 Hrozba substitutů
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Hrozba substitutů je zde prakticky vyloučena, počítačová technika zatím nemá 

žádný substitut.

 Rivalita firem

Rivalita firem je poměrně vysoká a soustřeďuje se na dosahování vysokých hodnot 

faktorů představených stručně jako kvalita, cena, servis a případná podpora daného

produktu. Důležité je nabídnout výhodu oproti konkurenci tak, aby tuto výhodu 

zákazník vnímal.

Služba (zejména webhosting, kurzy IT, tvorba  www, poradenské služby pro 
nákup PC, jejich komponentů a příslušenství).

 Vyjednávací síla zákazníků

Na jedné straně je možno ji považovat za slabou, protože většina zákazníku nemá 

přesné údaje o kvalitě služby, kterou požaduje, a navíc se zde obtížně stanovují 

objektivní parametry  hodnocení  (tvorba www – stránky se buď líbí nebo nelíbí, 

zákazník většinou neví nic o technických a grafických možnostech webových 

stránek). Na druhé straně je vyjednávací síla relativně vysoká díky silné konkurenci.

Jeho vyjednávací síla je vysoká také proto, že o tom, co chce, nic neví. Může chtít 

nemožné nebo technicky náročné, čili dražší, a nejde mu to vysvětlit. Navíc se 

problém komplikuje o to, že zákazník se většinou rozhoduje méně racionálně, 

spoléhá na osobní zkušenosti (viděl jsem a líbilo se mi resp. neviděl jsem a 

nedovedu si představit). Podléhá také referencím, především osobním. Podléhá i 

reklamním kampaním a dalším faktorům, které nabízené služby ne zcela dostatečně

charakterizuji.

 Vyjednávací síla dodavatelů

V oblasti výše uvedených služeb nemá vliv dodavatelů příliš velký význam, protože 

služby jsou v režii mojí firmy a dodavatele tak nepotřebuji.

 Hrozba vstupu nových konkurentů

Hrozba vstupu nových konkurentů velikostně a zaměřením  služeb podobných mojí 

firmě je velmi silná, protože potřebné znalosti jsou stále více rozšířenější úměrně 
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tomu, jak roste počítačová gramotnost mladé generace.Vstup na trh je nákladově

téměř minimální (PC a židli má skoro každý).

 Hrozba substitutů

Stejně jako počítačová technika i služby jsou prakticky nenahraditelné službami 

z jiných odvětví.

 Rivalita firem

Rivalita firem je poměrně vysoká a soustřeďuje se na schopnost přesvědčit  

zákazníka o co možná nejvyšší kvalitě a spektru poskytovaných služeb. Rivalita se 

zvyšuje i tím, že firmy uplatňují v boji o zákazníka všechny možné typy marketingu. 

Navíc se zde rivalita zvyšuje tím, že služby často vykonávají nepodnikatelské

subjekty bez živnostenského oprávněni (např. Studenti).

2.4 SLEPT analýza na konkrétním případu

Při naplňováni jednotlivých faktorů SLEPT analýzy se  pokusím propojit specifika 

oboru s oběma předměty činnosti podnikání zamýšlené firmy.

 Sociální faktory (počet obyvatel, zaměstnanost, hustota zalidnění)

 Legislativa (zda mohu v oboru podnikat, lidské zdroje, životní prostředí)

 Ekonomika (příjmy obyvatelstva, tendence ekonomiky)

 Politické faktory

 Technologické faktory

Sociální faktory

V současné době se stává komunikace po internetu nejen součásti životního stylu, ale i 

jednou z požadovaných dovednosti při získávání zaměstnáni. Rovněž neustále roste 



30

využívání internetu pro komunikaci, poskytování služeb a získávání informací, a to 

dokonce i pro potřeby vzdělávání.

Domnívám se, ze vliv počtu obyvatel a výše zaměstnanosti nemají rozhodující vliv na 

čerpáni nabízených služeb. Za významnější faktory považuji zejména hustotu zalidnění, 

prestiž a módnost, životní styl a sociální skupiny.

Hustota zalidnění

Zejména v oblastech s nižší hustotou zalidnění roste využívání internetu a internetových 

služeb. (úřední hodiny různých institucí, komunikace služební i soukromá, používání 

internetové knihovny atp.).

Prestiž a módnost

V současné době prakticky každá rodina, mnohdy i každý jednotlivec vlastní počítač či

mobilní telefon. Vybavení domácnosti informačními technologiemi je dnes otázkou 

prestiže a je módní. Například se automaticky očekává, že vysokoškolský vzdělaný

člověk bude vlastnit nejen počítač s internetovým připojením, ale také mobilní telefon. 

Komunikační a informační technologie jsou nutností napříč celým spektrem 

podnikatelského sektoru a staly se i součásti samostatného podnikáni, viz internetové

kavárny.

Životni styl

Počítače a internet a s nimi související služby se staly součásti životního stylu. A to do 

jisté míry bez ohledu na věkovou či sociální strukturu. Např. jednou z nejčastějších 

aktivit na internetu je komunikace – v posledních 3 měsících použilo elektronickou 

poštu (e-mail) 84% uživatelů internetu. Dalšími častými aktivitami jsou vyhledávání 

informací o zboží a službách (v posledních 3 měsících využilo 72% uživatelů internetu), 

vyhledávání služeb týkajících se cestování a ubytování (50% uživatelů internetu) a 

prohlížení a stahování on-line novin a časopisů (43% uživatelů internetu). 59% všech 

studentů používá internet k přípravě do školy, resp. k vyhledávání informací v 

souvislosti s formálním studiem.

Zaměstnatelnost
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Požadavek na počítačovou gramotnost se stal běžným požadavkem na dovednosti 

pracovní sily a je požadován téměř každým zaměstnavatelem, a to i v případě méně 

kvalifikovaných profesí.

Sociální skupiny

V současné době používání počítačové techniky a služeb se setřel význam rozdělení

podle vzdělání, naopak vzrostl význam rozdělení uživatelů podle věku. Také genderové 

rozdělení nevykazuje významné rozdíly. Rozdíly lze spatřovat ve věkovém složení

uživatelů.

Např. 7% populace ČR (4,07 mil. jednotlivců) ve věku 16 a více let někdy použilo 

internet. 41% populace ve věku 16 a více let (3,54 mil. jednotlivců) jsou uživatelé 

internetu (jednotlivci, kteří použili internet v posledních 3 měsících). Počet uživatelů 

internetu v letech 2003 až 2006 výrazně vzrostl. Nejvíce internet využívají osoby ve 

věku 16-24 let (78% populace ve věku 16-24 let jsou uživatelé internetu). S 

přibývajícím věkem počet uživatelů internetu klesá. 81% uživatelů internetu jsou 

pravidelní uživatelé (tj. používají internet alespoň jednou týdně) . 

Legislativní faktory

Lze říci, že na trhu IT nejsou žádná výraznější legislativní omezení. Naopak lze 

očekávat, že ustavením kategorie elektronického podpisu dojde k rozšíření trhu IT.

Potenciálním faktorem, který by mohl využití omezit či komplikovat, je striktní

autorský zákon, který by například vedl k tomu, že by určité informace (knihy, hudební

a obrazové záznamy, vzdělávací informace) byly poskytovány pouze za úplatu.

Ekonomické faktory

Nejen v České republice, ale i celosvětově se v oblasti ekonomiky objevují následující

trendy:

 Součástí požadavků na kvalifikaci pracovní síly se stává gramotnost, nikoliv jen 

v oblasti využívaní PC, ale v celém oboru IT. Tím se vytváří a rozšiřuje trh na 

získání těchto znalosti v oblasti vzdělávání (nejen získání základních znalosti, 

ale i jejich průběžné rozšiřování tak, aby získané znalosti byly up to date 

v souladu s rozvojem IT).
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 IT se stále více uplatňuje v oblasti výroby a služeb (bankovnictví), obchod 

(internetový obchod). Tedy trh se opět rozšiřuje.

 Prosazuje se plošné uplatnění IT v oblasti správy, což opět znamená nárůst trhu  

(vydávání dokumentu, přístupy do katastru nemovitostí atp.).

 Osoby vzdělané v oblasti IT chtějí své dovednosti využívat i v soukromí a chtějí 

mít IT dostupné. Vzniká a velni rychle se rozšiřuje informační báze dostupná 

prostřednictvím IT (vyhledavače typu Google). Člověk získává přehled a 

komplexní orientaci v oblastech, které jsou obvykle nedostupné. Tato skutečnost 

opět přispívá k významnému rozšířeni trhu.

Z výše uvedeného vyplývá, ze ekonomické faktory jednoznačně trh IT rozšiřují. Tím 

spíše, že cena jak za techniku, tak za poskytované služby se pohybuje ve velmi 

příznivých relacích, které navíc vykazují dlouhodobě pokles cen.

Poznámka:

Zatímco ve všech jiných případech by bylo třeba zkoumat ekonomicky vývoj státu 

zejména v oblasti vývoje nezaměstnanosti a růstu hrubého příjmu, v oblasti IT se 

domnívám, že tento vývoj není rozhodující, poněvadž člověk třetího tisíciletí musí být 

v oblasti IT gramotný a IT mu musí být běžně dostupná. Jinak jeho možnosti uplatněni 

nejen v oblasti zaměstnání, ale i ve společnosti jako takové klesají zásadním způsobem.

Politické faktory

Tyto faktory, stejně jako legislativní, mohou významně ovlivnit dění na cílovém trhu,

poněvadž se do nich zahrnuje především stabilita země, politická nálada a stabilita 

vlády. Avšak v oblasti trhu  IT vliv těchto faktorů není dominantní. Hlavním důvodem 

je skutečnost, ze IT představuje globalizaci, trend a sociálně ekonomický fenomén 

konce druhého a začátku třetího tisíciletí. Což znamená, ze IT se uplatňuje i bez 

podpory politickými faktory. Jako přiklad možno uvést Kubu, kde politická podpora IT 

rozhodně chybí, což znamená pouze to, že trh se tvoří pomaleji. Politická podpora může 

zavádění IT urychlit. Česká republika patři k těm zemím, kde je rozvoj IT částečně 
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přímo ale zejména nepřímo politicky podporován (ustavení Ministerstva informatiky, 

projekt Internet do škol atp.). 

Poznámka:

Politická situace ovlivní maximálně používání určitých typu zdrojů nebo programu IT, 

což ale není případ ČR.

Technologické faktory

Obecně IT představuje nosný globalizační trend, je tedy nositelem technického rozvoje. 

Z tohoto důvodů jak firmy, tak i soukromé osoby musí na tento trend reagovat a jemu se 

přizpůsobit. Například v ČR má vlastní webové stránky více než tři pětiny 

ekonomických subjektů s 5 a více zaměstnanými osobami (62,8 %). V používání 

webových stránek a internetu se řadíme k průměru EU.

Osobní počítač používá 97 % firem s více než deseti zaměstnanými osobami a jejich 

podíl se meziročně téměř nezměnil. Pokud se jedná o připojení k internetu, disponuje 

jím kolem 95 % firem.

Graf 1     

Podíl podniků s webovými stránkami v letech . 2001 - 2006

Tento graf ukazuje, že prostor pro firmy vytvářející www stránky je zejména 

v segmentu malých a středních podniků. Na ně by se tedy měla zaměřit případná 

reklamní kampaň.

Poznámka:

Neopomenutelnou podporou rozvoje IT je to, že jejich používání není finančně náročné, 
protože komponenty nejsou drahé.
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2.5 Závěrečný souhrn

 Ze SWOT analýzy vyplynulo, že podnikatelský subjekt disponuje potenciálem 

potřebným pro založeni a provozování firmy zaměřené na poskytováni služeb a 

distribuci výrobků z oblasti IT. Při aplikaci Porterovy analýzy byla provedena analýza

na výrobek se závěrem kladným, při čemž jsem konstatoval, že vyjednávací síla 

zákazníku a hrozba nových konkurentu je velmi značná stejně tak jako rivalita firem.

Naproti tomu vyjednávací síla dodavatelů je nízká a hrozba substitutu prakticky 

neexistuje V oblasti služeb jsem vyhodnotil vyjednávací sílu zákazníků jednak jako 

silnou, avšak zároveň slabou, poněvadž nemají přesnou představu o svých požadavcích. 

Vyjednávací síla dodavatelů i hrozba substitutů je velmi nízká, hrozba vstupu nových

konkurentu a rivalita firem vysoká. Firma tedy bude vstupovat na trh s vysokou 

konkurencí a poměrně silným vlivem zákazníka.

Výsledky SLEPT analýzy provedené pro IT byly ve všech oblastech pozitivní a 

charakterizovaly trh jako stále perspektivní a rozvíjející se odvětví. Závěrem tedy mohu 

konstatovat, že z analýz vyplynuly podklady pro utvrzení v tom, ze vstup na trh IT je 

možný. Jedná se o rychle rostoucí odvětví, na kterém je ještě dostatek místa pro 

podnikání. Zjistil jsem, že na trh vstoupit mohu, je třeba ale překonat určitá úskalí a 

specifika, která by mohla stát v cestě úspěchu
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3.Vlastní návrh řešení

V této části práce popíši konkrétní podnikatelský plán, ve kterém využiji část poznatků 

z teoretické části. Návrh řešení bude obsahovat založení společnosti, marketingový plán 

a finanční plán.

3.1 Založení společnosti

Při založení společnosti je třeba rozhodnout o formě vlastnictví a založení firmy, o 

umístění podniku a dále je potřebné zvážit výšku zakladatelských nákladů.

3.1.1 Forma vlastnictví a založení firmy

Podnikat hodlám na živnostenský list. Firmu jsem se rozhodl založit jako jediný 

zakladatel. Důležitá při tomto rozhodování  byla nízká finanční náročnost (není např. 

třeba skládat základní kapitál v určité výši) a také pokud firmu budu provozovat sám, 

nevidím důvody pro jinou právní formu. Zjistil jsem, že budu potřebovat následující 4 

předměty podnikání. Všechny tyto živnosti jsou živnosti volné. 

Živnosti, na které potřebuji oprávnění, a jejich specifikace:

Grafické práce a kresličské práce. Zpracování grafických návrhů a grafických úprav 

textů, projekčních folií, náčrtků, návrhů, příprava digitálních vstupů, přenos 

digitalizovaných údajů z databáze na procesory a další grafické práce. Zhotovování 

technických výkresů, náčrtků a webových stránek. Písmomalířství. Obsahem živnosti 

není projektová činnost v investiční výstavbě a příprava a vypracovávání technických 

návrhů a projektů.

Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny. Nákup zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej provozovaný mimo stavby určené k 

tomuto účelu podléhající kolaudačnímu rozhodnutí. Jedná se zejména o zásilkový 

prodej zboží, stánkový prodej zboží na tržištích, v mobilních zařízeních a pojízdných 

prodejnách, podomní a pochůzkový prodej. Prodej zboží pomocí prodejních automatů 

umístěných mimo prodejny prodejce provozujícího prodejní automat. Nákup zboží za 
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účelem dalšího prodeje a prodej zboží prostřednictvím Internetu. Obsahem živnosti není 

prodej potravin a jiného zboží při slavnostech, sportovních podnicích a podobných 

akcích konaných v obci, v níž má prodejce provozovnu podléhající kolaudačnímu 

rozhodnutí, v níž obdobné zboží prodává.

Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software.

Poskytování užití (prodej a pronájem) a implementace software. Rozmnožování 

počítačových programů. Poradenství v oblasti hardware a software. Poradenství v 

oblasti komunikací a počítačových sítí. Obsahem živnosti není prodej hardware, 

zpracování dat na počítači, správa počítačových sítí.

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Činnosti spojené s nákupem a prodejem užšího sortimentu zboží stejného nebo 

obdobného charakteru za účelem jeho dalšího prodeje přímému spotřebiteli a jeho 

prodej ve specializovaných prodejnách nebo nákup smíšeného zboží za účelem jeho 

dalšího prodeje přímému spotřebiteli a prodej tohoto zboží. Prodejem smíšeného zboží 

se rozumí prodej potravinářského a spotřebního zboží v obchodních domech a v 

prodejnách se širokým sortimentem zboží a dále v prodejnách zboží s převahou potravin, 

v nichž je doplňkově prodáváno další zboží (drogistické, papírenské, kosmetické a 

podobně). Obsahem živnosti není nákup a prodej paliv a maziv nad 50 kg na jeden kus 

balení, zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, kulturních památek 

nebo předmětů kulturní hodnoty, hospodářských zvířat prodávaných jejich chovateli, 

zvířat určených pro zájmové chovy, střelných zbraní a střeliva, výbušnin, toxických a 

vysoce toxických látek a přípravků, léčiv a zdravotnických prostředků prodávaných 

prodejci zdravotnických prostředků, prodej motorových vozidel a jejich příslušenství, 

zvukových a zvukově-obrazových záznamů, použitého zboží, prodej paliv a maziv v 

čerpacích stanicích a stánkový, zásilkový, internetový a podobný prodej zboží 

realizovaný mimo stavby podléhající kolaudačnímu rozhodnutí.

Níže uvádím postupy a údaje potřebné k získání živnostenského listu a další náležitosti, 

které je třeba vzít potaz při zřizování živnostenského oprávnění.
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Živnostenský list

Pokud je ohlášení živnosti bez chyb, živnostenský úřad vydá živnostenský list 

nejpozději do 15 dnů ode dne doručení ohlášení živnosti. V případě chyb a nedostatků v 

ohlášení živnostenský úřad vrátí ohlášení podnikateli a vyzve ho k odstranění závad do 

15 dnů. Na žádost podnikatele může živnostenský úřad prodloužit tuto lhůtu i několikrát. 

Pokud nejsou chyby odstraněny v termínu stanoveném živnostenským úřadem, 

považuje se ohlášení za nepodané a živnostenský úřad vydá rozhodnutí o tom, že 

živnost ohlášením nevznikla; tzn. že podnikatel nemůže provozovat tuto živnost již ode 

dne ohlášení.

                         Po získání živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání je 

třeba se zaregistrovat také u Okresní správy sociálního zabezpečení, a to na formuláři 

k tomu určeném. Termín pro registraci je do osmého dne následujícího kalendářního 

měsíce od data zahájení podnikání. K registraci je zapotřebí občanský průkaz, oprávnění 

k podnikání, zápočtový list, případně doklad o vyřazení z evidence Úřadu práce. Z 

hlediska správy sociálního zabezpečení jsou zaměstnavatelé rozděleni na malé  a velké 

organizace. Za malou organizaci se považuje zaměstnavatel s 1-25 zaměstnanci. Ostatní 

zaměstnavatelé se považují za velkou organizaci. 

                      Zálohy na zdravotní pojištění se platí měsíčně na účet zdravotní 

pojišťovny. V prvním roce podnikání se platí zálohy alespoň v minimální výši. 

V dalších letech se výše zálohy odvíjí od příjmů a výdajů v předchozím roce 

podnikatelské činnosti.

Žádost o živnostenský list musí obsahovat:

 jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo

 obchodní jméno

 předmět a místo podnikání

 výpis z rejstříku trestů

Podmínky pro vydání živnostenského listu:

 věk minimálně 18 let

 způsobilost k právním úkonům

 bezúhonnost – nutnost doložit výpisem z trestního rejstříku
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3.1.2 Umístění podniku

Kancelář - sídlo firmy

Sídlo firmy se bude nacházet ve Žďáru nad Sázavou. Níže uvádím některé údaje o 

tomto městě

Počet obyvatel:

Tab.2

Počet obyvatel ve městě 23.480 (k 30.9.2006)

Počet obyvatel města v produktivním věku (15-59) 66,2 %

Vzdělanostní struktura obyvatelstva v okrese:

Tab.3

Základní a bez vzdělání 28,2 %

Středoškolské bez maturity 36,4 %

Středoškolské s maturitou 29,3 %

Vysokoškolské  6,1 %

Nezaměstnanost:

Tab.4

Nezaměstnanost ve městě 7,7 % (k 30.9. 2006)

Nezaměstnanost v okrese 8,8 %

Průměrný měsíční plat v okrese 17.926,- Kč

Z těchto údajů je vidět, že zde jsou průměrné mzdy pod celorepublikovým průměrem a 

kupní síla obyvatel je tedy také nižší.
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Kancelář pronajmu blízko středu města, kde je lepší možnost oslovit potencionální 

zákazníky.

Ceny pronájmu kanceláří se ve Žďáru nad Sázavou pohybují od 100Kč/m2 výše. 

Kancelář by mohla být o rozloze 20-30 m2, tzn. předpokládané výdaje 2000-3000 

Kč/měsíc.

Za potřebné vybavení této kanceláře považuji:

 Vhodný nábytek - zejména kvalitní stůl pro PC a židli vyhovující zdravotním 

požadavkům.

 Možnost vysokorychlostního připojení k internetu.

 Vhodné osvětlení tak, aby nebyla rušena práce na PC.

3.1.3 Zakladatelské náklady

Jak jsem již uvedl, potřebuji 4 živnostenská oprávnění. Náklady na jednou oprávnění 

činí 1000 Kč. Zároveň potřebuji také výpis z rejstříku trestů, který stojí 50 Kč. 

4 *  1000 Kč živnostenské listy

1 *      50 Kč výpis z rejstříku trestů

Celkové náklady tedy budou činit 4050 Kč.

3.2 Marketingový plán

U marketingového plánu jsem vycházel z marketingového mixu a soustředil jsem se na 

produkt, cenu, distribuci a propagaci.
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3.2.1 Produkt

V této části představuji portfolium služeb, jež chci poskytovat zákazníkům

 tvorba webu pro klienty

 tvorba vlastních webů

 prodej PC sestav, komponentů

 poskytovat webhosting

 kurzy v oblasti IT pro zájemce

3.2.1.1 Tvorba webu pro klienty

Prakticky každá firma nebo instituce potřebuje v dnešní době vlastní www stránky, na 

kterých se může prezentovat. Proto považuji za vhodné tuto službu pro klienty zahrnout. 

Zejména pokud v prodejně nebude zrovna přebytek zákazníků jdoucích ohledně dalších 

služeb, je škoda volný čas nevyužít. Tzn. ve volném čase lze nerušeně vytvářet weby a 

efektivně jej tak využít

Prezentací na internetu se bude týkat zejména:

 tvorba internetových obchodu

 tvorba firemních prezentací

 tvorba bannerů

Samozřejmostí při tvorbě www stránek bude:
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 moderní webdesign 

 www stránky vytvořené "na míru" 

 optimalizace pro vyhledávače (SEO) 

 základní SEO je již automaticky zahrnuto při vytváření nového webu 

 zajištění hostingu webu a registraci domény

 propagace webových stránek (bannerová, textová reklama)

3.2.1.2 Tvorba webů vlastních:

Budu se snažit o zakoupení lukrativních názvů domén a vytvořit weby s sms seznamkou 

a sms soutěžemi. Součástí bude také prodej log, melodií, her a tapet do mobilů. Ceny se 

pohybují mezi 1 a 99 Kč/ akce. Provize pro nás jako konečného distributora se pohybuje 

mezi 20-30 procenty. Na těchto webech by měly hlavní část zisku tvořit tzv. Premium 

sms

Prostřednictvím Premium SMS lze provozovat vlastní SMS služby.

Služba Premium SMS umožní zpoplatnit telekomunikační i jiné služby prostřednictvím 

SMS s vyšší než standardní cenou, v rozpětí 1-99Kč. Cena Premium SMS zprávy se 

neřídí tarifem zákazníka, ale je účtována prémiovou cenou. Prostřednictvím Premium 

SMS lze poskytovat služby jako jsou zasílání log, melodií, her, provádět kampaně 

mobilního marketingu pořádat soutěže a hlasování.

Služba je poskytována ve dvou variantách, a to jako zpoplatnění SMS při odeslání (tzv. 

MO premium SMS) nebo při přijetí (tzv. MT premium SMS). Varianta MT premium 

SMS může být využita také pro služby s vícenásobným zasíláním zpráv.

Hlavní výhody použití Premium SMS 

 jednoduchý způsob zpoplatnění služeb 
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 možnost využívat stejné přístupové číslo ke službám ze všech mobilních sítí v 

ČR 

 možnost nastavení ceny za služby v rozsahu 1 až 99 Kč 

 cena je stejná pro všechny tarify českých mobilních sítí 

Pokud chci používat Premium SMS, je třeba uzavřít smlouvu s některým 

s poskytovatelů této služby. Poplatky za zřízení jsou většinou velmi nízké, případně 

nulové. Tyto firmy si účtují procenta z našeho budoucího obratu.

Níže uvádím některé možnosti využití premium SMS.

Soutěže:

 zasílání kódů, hesel, informací… 

 tipování (sportovní utkání, volby....)

 spotřebitelské soutěže (sbírání kódů atd.)

 vymýšlení sloganů 

 znalostní soutěže 

 vyluštěné křížovky 

 jednokolové soutěže

 vícekolové soutěže

 každá X-tá SMS vyhrává 

Možnost nastavení výherních hranic (každá X-tá) + reakce pro výherní i nevýherní SMS 

s oznámením pořadí SMS, kterou soutěžící odeslal, příp. s násobkem výherní SMS.

 X-tá SMS vyhrává 

Možnost nastavení výherní SMS + reakce pro výherní i nevýherní SMS s oznámením 

pořadí SMS, kterou soutěžící odeslal, příp. s číslem výherní SMS.

 kombinace předchozích + kontrola správnosti 
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Každá X-tá vyhrává malou cenu, X-tá vyhrává velkou cenu, vše v závislosti na 

správnosti zodpovězené otázky (a/b/c)…

 křížovky

Kontrola textu včetně  zpětné SMS na správnou a nesprávnou odpověď.

 soutěž FUNBOX

Nastavení soutěže na nasčítání   např. 5000 příchozích SMS a poté se odešle otázka,  

příp. každé další příchozí SMS se odešle reakce.

Hlasování

 hitparáda

 duely, písnička dne apod.

 ankety – názory na dané téma 

 např. volby miss

 tipovací soutěže

SMS seznamka, inzerce

 SMS INZERCI varianta I.: KOD

Uživatel pošle PR_SMS v určitém tvaru, místo jeho tel. č. SW vygeneruje kód, pro 

vyzvednutí čísla na zadavatele je potřeba odeslat PR_SMS  s kódem. 

 SMS SEZNAMKA varianta II: INBOX

Stejné jako ve variantě I s tím rozdílem, že žadatel napíše odpověď na seznámení, která 

se uloží do INBOXU, odkud si jí zadavatel přes PR_SMS vyzvedne na základě zaslané 

notifikace od INBOXU. Do SMS se vloží kontakt na žadatele.Tato varianta umožňuje 

zachovat anonymitu zadavatele a zároveň je zde dvojnásobný traffic PR_ SMS.

 MMS SEZNAMKA:                      

Uživatel odešle MMS (fotku+text) a uživateli přijde požadavek na autorizaci MMS 
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(pokud se požaduje). Tím dojde k zaplacení za vložení MMS a přiřazení firmě XX  do 

kategorie YY. Lze realizovat s variantou I. a II.  

.

Prodej log, melodií a tapet                           obr.2

 Java hry, Java Slide Show

 tapety, Animace

 loga

 polyfonní melodie

  

Tuto službu vnímám jako výhodnou v tom, že zde jsou prakticky pouze počáteční 

náklady na vytvoření webů a zajištění jejich návštěvnosti. Jakmile na ně chodí dostatek 

návštěvníků, probíhá veškerý nákup služeb automaticky prostřednictvím SMS a není 

třeba dále investovat čas resp. kapitál.

3.2.1.3 Prodej PC sestav, komponentů

Firma bude mít širší sortiment zboží, rozhodl jsem se uvést  pouze pro nejstěžejnější 

výrobky. Za ty považuji počítačové sestavy. Pro účel této segmentace jsme si vybral tři 

sestavy. Nesou název:

 PC Home

 PC Office  
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 PC Multimedia. 

Snažil jsem se vytvořit tři sestavy, které by měly vyhovovat pokud možno co nejširší 

skupině zákazníků.

Obr.3

PC HOME

počítač je určen zejména pro začínající uživatele nebo domácí 

kanceláře. 

Procesor: CPU AMD Sempron 64 3000+ BOX �lafl� AM2 

základní deska: Foxconn K8M890M AM2 DDR2 VGA ATA SATA 

RAID mATX 

grafická karta: int. VIA �lafl�me Pro až 64MB 

zvuková karta: int. 5+1 Realtek ALC655 

paměť: DDR2 256MB 667 TRANSCEND 

pevný disk: WD CAVIAR XL WD800AAJS 80 GB SATAII300 

7200 RPM, 8MB 

provedení: CASE MIDITOWER ML1004 (WHITE) USB ATX 

350W

obr.4

PC OFFICE

Tato sestava představuje ideální volbu pro náročné domácí i firemní 

uživatele 

procesor: Intel Core 2 Duo E4300 1, 80GHz (2MB/800) BOX LGA775 

základní deska: Intel Guardfish DQ965GF 775, DDR2, VGA, SATA2, 

RAID, 1394, GLAN 

grafická karta: int. Intel® Graphics Media Accelerator 3000 

zvuková karta: int. 5+1 SigmaTel 

síťová karta: 1GB 

paměť: 2x DDR2 256MB 667 TRANSCEND 

pevný disk: SAMSUNG 160 GB SATAII/300 8MB 7200 RPM 

mechaniky: , DVD RW Samsung �lafl SH-S182D/BEBE 

DVD±R/±RW/RAM DL bulk 

provedení: CASE MIDITOWER 5444 (BLACK/BLACK) 
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obr.5

PC EXPERT

Tato sestava  přináší citelný nárůst výkonu, veliký diskový prostor, 

rychlejší a kvalitativně lepší grafiku a zvuk. 

procesor: Intel Core 2 Duo E6400 2, 13GHz (2MB/1066) BOX 

LGA775 

základní deska: Foxconn 9657 s775 DDR2 2x PCIe ATA SATA 

GLAN FireWire ATX 

grafická karta: ATI RADEON X1650 silent GB 256MB DDR2, 2xDVI, 

TVo, PCIEx 

zvuková karta: int. 7+1 Realtek ALC883 HDA 

síťová karta: 1GB 

paměť: 2x DDR2 512MB 667 TRANSCEND 

pevný disk: WD CAVIAR WD2500YS 250 GB SATAII/300 7200 

RPM, 16MB cache 

mechaniky: , DVD RW Samsung SH-S182D/BEWE 

DVD±R/±RW/RAM DL bulk 

provedení: CASE MIDITOWER 5442 LCD (WHITE) 
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Níže uvádím výběr z produktů, jež bych chtěl prodávat

Tab.5

Popis zboží

Komponenty

CD / DVD / BD

CD-R IMATION 52x 700MB, 10pack,  SlimCase

CD-ROM

ASUS CD ROM CD-S520,  52x,   IDE,  retail

ASUS CD ROM CD-S520 BLACK 52x,   IDE,  retail

GEFORCE6

VGA Inno3D AGP8x GF6600GT 128MB DDR3 DVI TV-out

VGA Inno3D AGP8x GF6600PE 128MB DDR DVI TV-out

Myši

Mouse GENIUS NetScroll+ MiniTravel, USB+PS2/,  bordó

Logitech Trackman Wheel

Podložky

Podložka TEXTILNÍ

Podložka TEXTILNÍ černá

Sluchátka

GENIUS,   sluchatka HS-02B

GENIUS,   sluchatka HS-02N

Web kamery

MSI StarCam 370i,   1.3Mpx WEB cam,  USB,   black

MSI StarCam 370i,   1.3Mpx WEB cam,  USB,   red

Software

Antivir

OEM AVG Anti-Virus Professional 1 (12m)

AVG Anti-Virus Professional 1 (prodloužení 12m)

AVG Anti-Virus Professional 1 (prodloužení 24m)

AVG OEM Anti-Malware (12m)

Hry a zábava

Akční balíček - Akční hry

Akční balíček - Dětský svět

Akční balíček - Strategické hry

Akční balíček - Závodní hry
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3.2.1.4 Poskytování webhostingu

Součástí tvorby www stránek pro zákazníky bude také jejich umístění na 

internet. Abych mohl umístit stránku na internet, potřebuji mít pro ni prostor na serveru. 

Služba, která nabízí zákazníkům umístění a prostor pro jejich stránky na internetu se 

nazývá webhosting.

Abychom mohl nabízet webhosting, je třeba využít službu zvanou Serverhosting.

Serverhosting je služba pronájmu či umístění počítačového serveru v prostorách 

poskytovatele s připojením serveru po sítě Internet a dalšími souvisejícími službami.

Hlavním rozdílem oproti webhostingu je to, že celý server má zákazník k dispozici pro 

sebe a může na něm většinou provozovat libovolné aplikace (nejenom WWW) a taktéž 

má na server administrátorský přístup a nebývá nijak omezován v tom, k čemu je server 

využíván.

Servery jsou umísťovány do tzv. serveroven, což jsou technologické prostory, které by 

měly nabízet stabilní a bezpečné prostředí pro provoz mnoha serverů. Mezi běžné věci v 

serverovně by měla patřit zálohovaná elektrická síť (UPS a elektrické agregáty), 

klimatizace, redundantní připojení do sítě Internet, ostraha objektu, evidence přístupů 

osob, hasicí zařízení, bezprašné prostředí atd.

Na cenu pronájmu serveru má zásadní vliv především vybraný hardware, tedy o jak 

výkonný server se jedná (rychlost procesoru, velikost paměti RAM, prostor na pevných 

discích HDD aj.).

Například pokud bych chtěl základní serverhosting s těmito parametry:

 pronájem 1 serveru + statické IP adresy

 základní instalace 

 HW servis 

Cena tohoto pronájmu by se pohybovala okolo 3000Kč/měsíc.
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Samozřejmě z logiky této věci se zdá, že čím levnější a méně kvalitní serverhosting 

budu vlastnit, tím levnější a méně kvalitní bude webhosting, jenž budu moci nabízet.

Chci nabízet webhosting ve třech formách dle velikosti prostoru na disku a 

doplňkových služeb.

Verze Start:

 50 MB prostoru 

 1x email (dom. koš) 

 www lze přiobjednat 

 antispam 

Verze Optimal:

 200 MB prostoru 

 5x email

 antispam 

 antivir 

Verze Expert:

 500 MB prostoru 

 email neomezen 

 antispam 

 antivir 

3.2.1.5 Kurzy v oblasti IT pro zájemce

Firma bude pořádat počítačové kurzy v těchto oblastech:

 seznámení se s počítačem a nejpoužívanějším příslušenstvím (CD, DVD,           

            tiskárny, další periferie)
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 práce s Windows a jejich využití (prohlížení disku a souborů, kopírování a 

mazání souborů, vytváření a organizace adresářů...)

 tvorba textů v programu Microsoft Word (nastavení stránky, písma, styly, 

zarovnání textu, vkládání obrázků…), práce s konkrétními příklady (dopis, 

smlouva, žádost)

 Microsoft Excel - tabulky (vzorce, výpočty, formáty tabulek), seznamy 

(vyhledávání, třídění a ostatní užitečné funkce)

 Internet - prohlížení www stránek a jejich vyhledávání, elektronická pošta 

(odesílání s přílohami, obrázky), zajímavosti na Internetu

Za tímto účelem je třeba pronajmout si na určité hodiny počítačovou učebnu např. na 

některé základní nebo střední škole, ve školícím středisku apod.

3.2.2 Cena

Stanovení ceny jednotlivých produktů a služeb budu porovnávat s cenami konkurence, 

se stavem poptávky a s náklady, které na dané služby resp. produkty ponesu já jako 

firma. Cena se také bude odvíjet od následujících aspektů:

 cena mojí práce/hodina, kterou si stanovím

 pořizovací cena produktů, které budou určeny pro prodej konečnému 

zákazníkovi

 cena nákladů na případná školení a další vzdělávání, kterých se zúčastním

Níže uvádím stanovení ceny pro jednotlivé služby a produkty:
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 Tvorba webu pro klienty:  

Cenu stanovím hodinově: tvorba webů 250 Kč/hodina.

Programování 300 Kč/hodina.

 Tvorba vlastních webů:

Cena pro zákazníka bude dána cenou SMS. Ceny se pohybují od 1-99 Kč/SMS a 

jsou dle mého názoru odpovídající nabízeným službám.

 Prodej PC sestav, komponentů:

Veškeré běžně dostupné zboží budu nakupovat z velkoobchodní sítě nebo 

z internetových obchodů. Marže na tomto zboží by se měla pohybovat mezi 10-

15%

 Webhosting

Verze Start………..50Kč/měsíc

Optimal………….100Kč/měsíc

Expert……………150Kč/měsíc

 Kurzy v oblasti IT pro zájemce:

Cenu stanovím dle nákladů na učebnu a dle náročnosti kurzu na moje znalosti a 

přípravu. 

3.2.3 Distribuce

Procesy fyzického přemístění:

 Přeprava:

Přepravu zboží bude zajišťovat z prodejny zákazník osobně. Zboží mu mohu 

také zaslat na dobírku, cena dobírky mu bude započítána do ceny kupovaného 

zboží.
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 Skladování:

Na prodejně plánuji umístit pouze rychloobrátkové zboží, tzn. zejména CD, 

DVD, externí zařízení pro PC, flash disky apod. Velkou většinu zboží plánuji 

objednat z velkoobchodů nebo z internetu až dle objednávky zákazníků. Ušetřím 

tak prostor na prodejně a náklady na skladování. 

 Řízení zásob:

Zde budu empiricky sledovat zájem zákazníků o zboží. Zboží, které se prodává 

rychleji, samozřejmě budu průběžně doplňovat tak, aby nevznikly příliš velké 

prodlevy při uspokojování požadavků zákazníků.

3.2.4 Propagace

Propagace je velice důležitou činností prakticky každé firmy. Do značné míry na ní 

závisí úspěšnost celého podnikatelského záměru a fungování firmy. Je velice důležité 

potencionální zákazníky oslovit a přilákat, bývalým zákazníkům se po určité době 

připomenout a snažit se, aby se do firmy rádi vraceli.

Cílem propagace je tedy upozornit zákazníky na firmu, předat ji základní informace o 

její činnosti a přesvědčit je o potřebnosti nabízených služeb.

Sdělení by mělo obsahovat:

-  racionální pohnutky - přesvědčit o osobním zájmu budoucího zákazníka

-  emocionální pohnutky - docílit určitého citového rozpoložení zákazníka

Komunikační kanály

Jako hlavní komunikační kanál jsem se rozhodl zvolit internet resp. propagaci firmy a  

nabízených služeb na internetu. Mým záměrem je vytvořit firemní www stránky 

obsahující
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- prezentaci firmy

- internetový obchod

Prezentace firmy

Při tvorbě firemní prezentace na internetu se zaměřím zejména na:

- jasnou identifikaci a popis firmy

- přehlednou a vhodně vyřešenou navigaci webu

- kvalitní a přesvědčivý obsah

- moderní vzhled a vhodné grafické provedení

Internetový obchod

Abych mohl prodávat produkty a služby přes internet, vytvořím internetový obchod. 

Důležitá bude snadná administrace a využití provizního systému pro webmastery.

Obchod chci administrovat jednoduše přes www rozhraní, což je administrační sekce 

webu se zaheslovaným přístupem. 

Propagaci těchto stránek hodlám podřídit inzerci na podpůrných materiálech, jakými 

budou propagační firemní předměty a další materiály, s nimiž přijde zákazník do styku.

 drobné propagační firemní předměty

 hlavičkované papíry

 vizitky

 razítka

 faktury

 obaly produktů

Na všechny tyto předměty hodlám umístit internetovou adresu firmy.a emailovou 

adresu.

Hlavní forma propagace www stránek bude ale zaměřena na tři základní systémy:
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Provizní systém pro partnery

Za účelem rozšíření prodeje potřebuji provizní systém pro partnery. Tzn. bude zde 

snaha, aby majitelé webových stránek umísťovali odkaz na moje stránky v maximální 

možné míře. Pokud tedy přijde zákazník z jejich www stránky a zakoupí u mě určitý 

produkt resp. službu, bude těmto partnerům vyplacena provize. Provizní systémy na 

Internetu tedy fungují na principu platby provize za zprostředkování prodeje výrobků 

nebo služeb. Provizní partner (zprostředkovatel) získává pro dodavatele nové zákazníky 

(klienty) přes Internet. Jeho provize se stanovuje v procentech z ceny 

zprostředkovaných služeb nebo prodeje zboží. Výši provize nabízí každý partnerský 

program individuálně. Ceny provizních systémů se pohybují od 3000 Kč/rok, jedná se 

tedy o relativně malé náklady, za které lze pořídit systém dávající jisté šance na zvýšení

obratu firmy.

Bannerová reklama

Banner byl první komerční formou placené reklamy a stále zaujímá největší podíl na 

reklamním internetovém trhu. Nejpoužívanější rozměr reklamního banneru je 468x60 

bodů tzv. Full Banner. Tato proužková, nejčastěji animovaná reklama uživateli 

umožňuje, aby pouze kliknul na reklamní odkaz a přesunul se přímo na www stránky 

inzerenta..

Bannerová reklamní kampaň se objednává buď na přesný počet zobrazení banneru  

nebo na určité časové období, po které se bude banner na daném místě nacházet. Pokud 

se organizace rozhodne pro bannerovou reklamní kampaň má dvě možnosti jak ji 

realizovat.

Jednou z nich je bezplatná výměna reklamních proužků. Princip tohoto systému je 

jednoduchý. V podstatě kolikrát bude cizí reklamní proužek zobrazen na vlastních 

stránkách, tolikrát se jinde na internetu zobrazí vlastní reklamní proužek. 

Druhou možností je oslovit některou ze společností provozující reklamní systém anebo 

reklamní agenturu. Společnost provozující reklamní systém zajišťuje inzerentovi 

kompletní servis: od diskuze o vhodnosti kampaně, její velikosti, délce, volbě oborové 

struktury serverů, na kterých se budou bannery objevovat, přes samotnou tvorbu 
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banneru až po postupnou realizaci kampaně a závěrečnou zprávu s vyhodnocením 

kampaně. Samozřejmě tato varianta s sebou nese určité další náklady.

Optimalizace webu pro vyhledavače

Optimalizace webových stránek pro vyhledávače (zkratka SEO z angl. Search Engine 

Optimization) je velice účinná metoda, jak dostat internetové stránky do českých, 

slovenských i do světových vyhledávačů na nejvyšší místa, na přední pozice, před 

konkurenci. Pomocí SEO lze nasměrovat cílené návštěvníky z internetových 

vyhledávačů (například Google, Atlas.cz,  Seznam.cz atd.), kteří zadají do daného 

vyhledavače určité klíčové slovo a následně se jim ve vyhledavači zobrazí stránky, které 

jej obsahují. Cílem je získat pro stránku ve vyhledavačích co nejlepší umístění..

Měření výsledků

Zde se zaměřím na zpětnou vazbu od zákazníků, tzn. budu sledovat návštěvnost stránek 

a internetového obchodu, zjišťovat obraty, růst nebo pokles tržeb a podle výsledků 

upravím zaměření reklamní kampaně na internetu. 

Sledování návštěvnosti www stránek

Velice důležité bude sledování vývoje návštěvnosti stránek. To nám umožní lépe se 

rozhodovat při způsobu jejího navyšování

Podnikatelský subjekt provozující webové stránky by si měl zajistit co možná 

nejpřesnější a nejpodrobnější informace o tom, co se na jeho webu děje. Měl by si 

zajistit analytiku serveru. Díky takovým informacím dosti přesně identifikuje své 

zákazníky – kdo jsou, odkud přicházejí, jak dlouho se zdrží, co provádějí. Zjistí, co 

zákazníci přijímají a co naopak odmítají, jestli se na stránkách dobře orientují, jestli se 

jeho představy o zákaznících

shodují s realitou. Taková znalost je klíčová pro další plánování podnikání na internetu. 

Bez těchto informací by se marketing prováděl jen „naslepo“. Internet nabízí mnoho 

možností a naskýtá se možnost vyhodnocovat a sledovat úspěšnost propagačních aktivit 

v reálném čase.
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Existuje řada možností, lišících se od sebe technickou náročností, spolehlivostí a 

hlavně vypovídací schopností. Mezi základní používané metody patří počítadla přístupů

a externí statistické www servery.

 Počítadla přístupů patří mezi nejjednodušší formy sledování, informující 

provozovatele webu pouze o počtu návštěvníků. Jsou využívána spíše u menších 

prezentací a stránek. Každý návštěvník webu má možnost vidět, kolikátý 

uživatel přibližně je. 

 Externí statistické www servery (např. www.navrcholu.cz, nebo www.toplist.cz)

nabízí provozovatelům internetových stránek analýzu návštěvnosti včetně 

grafického zpracování výsledků. Sledování se provádí za pomoci speciálního 

HTML kódu (scriptu), který je vložen do stránek monitorovaného webu.

Většina těchto služeb je poskytována zdarma, není tedy důvod, proč jich nevyužít.

3.3 Finanční plán

Tato část se skládá ze sestavení zakladatelského rozpočtu a z finančního výhledu firmy

obsahujícího rozvahu, výkaz zisku a ztrát a cash flow.

3.3.1Zakladatelský rozpočet

Zakladatelský rozpočet vytvářím, abych dokázal upřesnit počáteční potřebu kapitálu na 

úspěšné uvedení firmy na trh.

Rozpočet potřebného kapitálu v Kč:

Nákup zboží na měsíc……….…………….…….5000  Kč

Nákup hardware………………………………..25000  Kč

Nákup software………………………………...10000  Kč

Reklamní kampaň……………….………………7000  Kč

Ostatní náklady……………….…………………3000  Kč

Pronájem kanceláře na  měsíc……..…………….3000  Kč

Nábytek…………………………………..….....15000  Kč

Energie na první měsíc…………….……..…….. 1500  Kč
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Internet………………………………………….....500  Kč

Celkem…………………………..……………...70000  Kč

 Nákup zboží na měsíc:

Nákup sortimentu, který hodlám prodávat přímo na provozovně, tzn. zejména 

drobné a rychloobrátkové zboží.

 Nákup hardware:

Plánuji zakoupit pro začátek jeden starší osobní počítač a server pro webhosting.

 Nákup software:

Potřebuji zakoupit operační systém a programy na tvorbu grafiky.

 Reklamní kampaň:

Zde je potřeba uhradit částky za provizní systém a bannerovou reklamu.

 Ostatní náklady:

Sem zahrnuji kancelářské potřeby a další drobné potřeby pro moji činnost.

 Pronájem kanceláře na  měsíc.

 Nábytek:

Kancelářský stůl, židle, police a skřínky, pult pro zboží.

 Energie na první měsíc.

 Internet.

V plánu mám vysokorychlostní připojení k internetu, jen tak lze dosáhnout úspory času.
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3.3.2 Finanční výhled na tři roky

3.3.2.1 Výkaz zisku a ztrát

Základní funkcí výkazu zisku a ztrát je zjistit výsledek hospodaření za běžné účetní 

nebo kratší období. Zachycuje výnosy podniku v podobě peněžního ocenění výrobků a 

služeb za dané období.

Obdobně sleduje také náklady, které souvisejí s vykazovanými výnosy.

Tab.6

V Ý K A Z    Z I S K U    A    Z T R Á T 
2007 2008 2009

Tržby za prodej zboží     660 780 850

Náklady na prodané zboží   600 700 750

Obchodní marže             60 80 100

Výkony 318 420 450

Tržby za prod.vl.výr.a služby 318 420 450

Výkonová spotřeba 145 80 90

Spotřeba materiálu a energ. 115 50 55

Služby                    30 30 35

Přidaná hodnota           233 420 460

Osobní náklady 16 40 40

Nákl.na soc.zab.a zdr.poj. 16 40 45

Provozní výsledek hospodař. 217 380 420

Daň z příjmů za běžnou čin. 22 48

Výsledek hosp.za účet.obd. 217 358 372
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3.3.2.2 Rozvaha

Rozvaha vyjadřuje stav aktiv a kapitálu podniku k určitému okamžiku a poskytuje 

věrný obraz o následujících skutečnostech:

 majetková situace podniku

 kapitál, z něhož byla aktiva hrazena

 finanční situace podniku

Rozvaha umožní zjistit, jestli se podniku daří, zda zvyšuje hodnotu majetku a jestli 

rozmnožuje vlastníkům kapitál, jež do podniku vložili.

Tab.7

R O Z V A H A    zkrácená 2007 2008 2009

konec roku konec roku konec roku

AKTIVA                          plán 2006 plán 2006 plán 2006

AKTIVA CELKEM 217 358 372

Krátkodobý finančni majetek 217 358 372

PASIVA                          oč.skut.2005 oč.skut.2005 oč.skut.2005

PASIVA CELKEM 217 358 372

Vlastni kapitál 217 358 372

3.3.2.3 Cash flow

Tab.8

cash flow plán plán plán

2007 2008 2009

P. Peníze počátkem roku 0 0 0

1.Výsl.hospod. za úč.období 217 358 372

E.Hotovost na konci období 217 358 372
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4. Závěr

           Ve své práci jsem se zabýval založením počítačové firmy. První část bakalářské

práce představovalo shromáždění a prostudování teoretických zdrojů poskytujících

informace pro zpracování podnikatelského záměru. 

           Následně  bylo důležité provést několik analýz trhu, na který chci proniknout.

Prostřednictvím SWOT analýzy jsem ověřoval své možnosti jako podnikatele. SLEPT

analýza a Porterova analýza byly použity pro trh, na kterém bude firma operovat.

Z těchto analýz vyplynulo, že firmu mohu skutečně s jistými předpoklady úspěchu uvést 

na trh a pokusit se na něm získat potřebnou pozici.. V návrhové časti práce jsem se

soustředil na náležitosti potřebné pro založení společnosti, sestavil jsem pro ni 

marketingový plán a v poslední části jsem se soustředil na sestavení finančního plánu na 

dobu 3 let, do kterého jsem zahrnul zakladatelský rozpočet a výhled působení firmy na 

tři roky. 

Tím jsem splnil vytyčené cíle. Zpracováni práce pro mě bylo velkým přínosem, 

poněvadž zejména v analytické oblasti jsem získal poznatky, které mě přesvědčily o 

perspektivnosti IT, a zároveň jsem si uvědomil, jak je potřebné podnikatelskou vizi

podložit reálnými ekonomickými možnostmi. Získané poznatky použiji pro založení

takovéto firmy.
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