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Abstrakt 

Diplomová práce obsahuje vytvořený návrh podnikatelského plánu pro zřízení 

soukromé mateřské školky v malém městě. Soukromá mateřská školka bude zřízena 

jako společnost s ručením omezeným. Práce je složena ze tří částí. V teoretické části 

diplomové práce je definován podnikatelský plán a charakterizovány jednotlivé části. 

Druhá část diplomové práce je zaměřena na analýzy aktuální situace na trhu. V poslední 

návrhové části jsou detailně rozpracovány jednotlivé části podnikatelského plánu 

představující vznik soukromé mateřské školky na malém městě a provedena finanční 

analýza, analýza rizik a jejich omezení. 
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Abstract 

This thesis has developed a draft business plan for the establishment of a private 

kindergarten in a small town. The kindergarten will be established as a limited liability 

company. The work consists of three parts. In the theoretical part of the thesis a 

business plan is defined and  the individual parts are characterized. The second part of 

the thesis focuses on the analysis of the current market situation. In the last part all 

individual parts of the private kindergarten business plan  are detailed and also financial 

analysis, risks analysis and their limitations. 
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1 Úvod 

Podnikatelský plán můžeme vytvořit již pro stávající podnik, ale také pro založení 

nového podniku a je neméně důležitý pro oba tyto případy. Pro zpracování diplomové 

práce jsem si zvolila téma „podnikatelský plán pro založení nového podniku“. V této 

diplomové práci budu zpracovávat podnikatelský plán na založení soukromé mateřské 

školky v Letovicích. V současné době je v Letovicích, stejně tak jako ve všech ostatních 

obcích a městech ČR, nedostatečná kapacita stávajících mateřských školek a tudíž 

poptávka převyšuje nabídku. Tento problém nedostatečné kapacity je především 

důsledkem ročního odkladu odchodu dětí do základní školy, který využívá více jak 

čtvrtina rodičů. Jenže v dnešní době již počet státních školek klesl na tolik, že to 

způsobilo onen problém s nedostatečnou kapacitou. A tím vznikl prostor pro růst školek 

soukromých, které se snaží tento deficit vyrovnat.  

Jenže zatímco ve státních školkách se platí školné minimální v řádech sto korun, 

soukromé školky jsou na tom jinak. Fungují jako podnikatelský subjekt a ne jako 

příspěvková organizace zřizovaná obcí či městem a tím se jejich školné pohybuje 

v rozmezí cca 1000 Kč – 30 000 Kč. Tato cena školného se však odráží v lepší kvalitě 

nabízených služeb. Jsou to například lepší a kvalitnější vzdělávací programy, lepší 

zaměření na potřeby a vývoj dítěte, větší časová pružnost otevírací doby. Některé 

soukromé školky fungují i o víkendech, o velkých letních prázdninách, či nabízejí noční 

hlídání. A z těchto důvodů preferují někteří rodiče soukromou mateřskou školku před 

státní. 

Podnikatelský plán pomáhá k uspořádání myšlenek a nápadu podnikatele k založení 

nového nebo rozvoje stávajícího podniku. Obsahuje popis podniku, analýzu vnější a 

vnitřního prostředí, marketingový plán, cíle podniku, způsob financování a hodnocení 

rizik. 
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2 Vymezení problému a cíle práce 

V dnešní moderní době většina rodičů nezůstává na mateřské dovolené po celou její 

dobu, ale vrací se zpět do zaměstnání a to především z důvodů finančních, ale částečně i 

 z důvodů kariérních. Proto tato cílová skupina rodičů nejčastěji využívá služeb 

soukromých mateřských školek. Dalším důvodem nárůstu soukromých školek je fakt, 

že za poslední léta bylo mnoho státních mateřských školek zrušeno nebo sloučeno a tím 

celkově klesly jejich kapacity. Státní mateřské školky dávají přednostem dětem, které 

jsou rok před povinnou školní docházkou. Jedním z dalších faktů je, že za několik 

posledních let vrostl počet dětí v předškolním věku, a díky tomu se nám opakuje čím 

dál častější problém s nedostatkem míst ve státních mateřských školkách a přibývajícím 

počtem dětí v předškolním věku, které nejsou z kapacitních důvodů přijímány. Proto 

stále více rodičů začíná využívat služeb soukromých mateřských školek. 

Nárůst nedostatku kapacity státních školek není jediný důvod, proč někteří rodiče volí 

soukromý sektor. Jedním z mnoha důvodů je také to, že soukromé školky nabízejí větší 

škálu aktivit pro děti a větší individuální přístup k dětem. Dále je tu větší pružnost a 

přizpůsobivost v nabízené provozní době rodičům. Například možnost víkendového 

nebo nočního hlídání, což státní školky neposkytují. 

Na základě celkového průzkumu trhu a poznatků při srovnání soukromých školek oproti 

státním a stále vzrůstající poptávky jsem se rozhodla vypracovat podnikatelský plán na 

založení soukromé mateřské školky. 

Cílem této práce bude zpracování podnikatelského plánu pro drobný podnik. V tomto 

případě půjde o podnikatelský plán pro soukromou mateřskou školku pro děti od tří let 

v Letovicích. Tato mateřská školka bude poskytovat pro děti obyvatelů Letovic a okolí 

kvalitnější služby a zároveň založení této soukromé mateřské školky zvýší reálnou 

kapacitu v možnosti umístění dětí do mateřských školek. 
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3 Teoretická část 

Tato část diplomové práce je zaměřena na teorii, jak zpracovat podnikatelský plán. 

Budou zde popsány jednotlivé části z pohledu teorie, z kterých se skládá podnikatelský 

plán. 

3.1 Charakteristika podnikatelského záměru 

Co to vlastně podnikatelský plán je? Jedna z definicí podle autora Hisrich & Petrse je 

podnikatelský plán písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku. Po 

zpracování podnikatelského plánu by měly být známy odpovědi na otázky typu: kde 

jsme nyní, kam chceme jít a jak se tam chceme dostat. (1, str. 23) Na tyto tři uvedené 

otázky by podnikatelé měli získat odpovědi právě kvalitně zpracovaným a realisticky 

pojatým podnikatelským plánem. Souvislost jednotlivých faktorů, které musíme 

uvažovat, je uvedena na obrázku č. 1. (1, str. 24) 

 

Obr. 1: Souvislosti faktorů působící na podnikatelský záměr (1, str. 24) 

Základními vstupy pro zpracování podnikatelského plánu jsou výsledky technicko-

ekonomických studií projektů, investiční program firmy a její finanční plán. 

Podnikatelský plán slouží zpravidla dvěma účelům. V první řadě je to vnitřní dokument, 
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který slouží jako vlastní řízení firmy. A za druhé má podnikatelský plán značný význam 

externího uplatnění v případě, že firma má zájem o financování realizace projektu cizím 

kapitálem nebo se uchází o některý druh nenávratné podpory. (2, str. 305) 

Podnikatelský plán porovnává podnikatelské plány s realitou, a pokud se liší, tak 

identifikuje, kde se liší, v jaké míře a proč. Pomáhá naplánovat výdaje a v konečném 

důsledku získat lepší podmínky od dodavatelů nebo například leasingových společností. 

Když se podniku daří dobře, podnikatelský plán ukáže, kdy je nutný vyšší provozní 

kapitál, který si vyžaduje zvýšený prodej. A naopak, pokud se podniku nedaří, 

podnikatelský plán upozorní, že je potřeba situaci řešit, aby podnik dostál svým 

obchodním závazkům. (3, str. 13) 

3.1.1 Struktura podnikatelského plánu 

Doba zpracování podnikatelského plánu je závislá na znalostech a zkušenostech 

podnikatele, který jej zpracovává. (1, str. 28) Obsah podnikatelského plánu je pro každý 

podnik individuální, některé části by však měly být obsaženy v každém podnikatelském 

plánu, ať už je zpracovávaný již pro existující podnik nebo pro založení nového 

podniku. Nesmíme zapomenout, že podnikatelský plán je částí procesu plánování 

v podniku, jedná se o neustále se opakující proces. 

Podnikatelský plán se skládá z následujících částí: 

 titulní strana, 

 exekutivní souhrn, 

 popis podniku, 

 analýza trhu, 

o analýza zákazníků, 

o analýza konkurentů, 

o analýza dodavatelů, 

 organizační plán, 

 marketingový plán, 
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 finanční plán, 

 hodnocení rizik, 

 přílohy. (1, str. 28 - 30) 

3.1.2 Titulní strana 

Jedná se o stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. Titulní strana uvádí základní 

koncepci, kterou podnikatel chce rozvíjet. Často v titulní straně bývají uvedeny 

následující údaje: 

 název a sídlo společnosti, 

 jména podnikatelů a jejich kontakty, 

 popis společnosti a povaha podnikání, 

 způsob financování. (1, str. 28) 

3.1.3 Exekutivní souhrn 

Exekutivní souhrn se obvykle zpracovává až po sestavení celého podnikatelského plánu. 

Tato kapitola má za úkol maximálně podnítit zájem potenciálních investorů. Investoři si 

totiž nejdříve přečtou exekutivní souhrn a až poté se rozhodnou, zda má pro ně význam 

číst celý podnikatelský plán. Proto je velmi důležité se této kapitole věnovat 

s dostatečnou mimořádnou pozorností. Exekutivní souhrn je v podstatě stručné shrnutí 

nejdůležitějších aspektů podnikatelského plánu. Jedná se o hlavní myšlenku 

podnikatelského záměru, silné stránky, očekávání, stručné tabulky finančního plánu 

(výhled na několik let). (1, str. 28 - 29) 

3.1.4 Popis podniku 

V této části podnikatelského plánu je uváděn podrobný popis podniku. Popis podniku je 

důležitý, aby případný investor měl možnost po přečtení této části si představit, o jaký 

podnik se jedná co do velikosti podniku a jeho záběru. Uvádí se zde strategie podniku, 

cíle a jejich způsob dosažení. 
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Hlavními prvky v popisu podniku jsou: 

 výrobky nebo služby, 

 umístění/lokalita a velikost podniku, 

 přehled personálu podniku/organizační schéma, 

 veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, 

 průprava podnikatele – znalostní vybavení a předchozí praxe či reference. (1, str. 

29) 

3.1.5 Analýza trhu 

V této části podnikatelského plánu je nutné zohlednit řadu faktorů. Zejména sem patří 

analýza konkurenčního prostředí, kde jsou všichni konkurenti s popisem jejich slabé a 

silné stránky a možnosti, jak by mohli negativně ovlivnit tržní úspěch nového podniku. 

Dále je nutné provést analýzu zákazníků, na základě provedení segmentujeme trh. 

Rovněž do této části podnikatelského plánu zahrneme analýzu případných dodavatelů. 

(1, str. 29) 

Pro analýzu vnějšího a vnitřního prostředí, identifikaci slabých a silných stránek se 

nejčastěji používají následující metody: 

 PEST analýza, 

 Analýza oborového okolí, 

o Porterův model, 

o Analýza vlastních zákazníků, konkurentů a dodavatelů, 

 Interní analýza 7 S, 

 SWOT analýza. 

3.1.5.1 PEST analýza 

PEST analýza je zkratka pro Political, Economic, Social and Technological analysis, 

v překladu analýza politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů. 

PEST analýza je součástí strategického managementu. Tato analýza se používá hlavně 
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na odhalení budoucího vývoje vnějšího prostředí společnosti. Je to součást strategického 

managementu, která přichází až tehdy, kdy se společnost rozhoduje nad svým 

dlouhodobým strategickým záměrem, nebo kdy plánuje realizovat nějaký velký projekt. 

 

Obr. 2: PEST analýza (11) 

Politické prostředí 

Analýza politického prostředí se nezabývá problematikou politických stran, ale zabývá 

se problematikou stability politické scény, která má přímý dopad i na stabilitu 

legislativního rámce, například omezení v podnikání, podmínky zaměstnávání 

nejrůznějších skupin občanů nebo ekologická legislativa. Kromě stability politické 

scény je také důležitý obsah současný, ale i budoucí. Sledují se všechny podstatné 

zákony pro oblast, kde firma působí. (14) 

Ekonomické prostředí 

Ekonomické prostředí je důležité pro odhad ceny pracovní síly i pro odhad cen zboží a 

služeb. Tato část analýzy je zaměřena na otázky daní a cel, stability měny a návaznosti 

jejího kurzu ke kurzu domovské měny firmy, výše úrokových sazeb, otázky 

hospodářských cyklů na daném trhu, makroekonomických ukazatelů a trendů v oblasti 

distribuce. Patří sem také nejrůznější pobídky pro zahraniční investory a podpora 

exportu. (14) 

 



18 

 

Sociální prostředí 

Nejexaktnější a nejsnáze proveditelnou součástí PEST analýzy je sociální prostředí, 

protože téměř celou naleznete připravenou na národním statistickém úřadu. Tato oblast 

je důležitá pro firmy podnikající v oblasti prodeje koncovým spotřebitelům. Při této 

analýze se řeší demografické ukazatele, trendy životního stylu, etnické a náboženské 

otázky, vnímání reklamy, významné konference, ale i otázky místní etiky. (14) 

Technologické prostředí 

Analýza v technologickém prostředí se zaměřuje na otázky infrastruktury (doprava 

včetně potrubí, suroviny, elektrické energie, telekomunikace), stavem zdroje a zaměření 

průmyslu, vědy a výzkumu. Spadá sem i oblast práva, z čeho je důležitá zejména oblast 

průmyslové ochrany (patenty, užitné a průmyslové vzory). Částečně sem spadá i část 

ekologie. (14) 

3.1.5.2 Analýza oborového okolí 

Je nutné analyzovat samotné odvětví, při kterém se sledují jeho základní charakteristiky, 

jako například velikost trhu, nároky na kapitál nebo vstupní a výstupní bariéry. (10) 

3.1.5.2.1 Porterův model konkurenčních sil 

Porterův model konkurenčních sil určuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita 

trhu závisí na působení a interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a 

substituty) a výsledkem jejich společného působení je ziskový potenciál odvětví. (10) 

 

Obr. 3: Porterův model konkurenčních sil (10) 
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Michael E Porter z Harward School of Business Administratic popsal model rivality na 

trhu. Vytvořil síť, která pomáhá manažerům analyzovat konkurenční síly v okolí firmy a 

odhalit příležitosti a ohrožení podniku. Model informuje o stavu konkurence v odvětví, 

která závisí na působení pěti základních sil - viz obrázek č. 3. (10) 

1. riziko vstupu potenciálních konkurentů – Jak snadné nebo obtížné je pro 

nového konkurenta vstoupit na trh? Jaké jsou bariéry vstupu? 

2. rivalita mezi stávajícími konkurenty – Je mezi stávající konkurenty silný 

konkurenční boj? Je na trhu jeden dominantní konkurent? 

3. smluvní síla odběratelů – Jak silná je pozice odběratelů? Mohou spolupracovat 

a objednávat větší objemy? 

4. smluvní síla dodavatelů – Jak silná je pozice dodavatelů? Jedná se o monopolní 

dodavatele, je jich málo nebo naopak hodně? 

5. hrozba substitučních výrobků – Jak snadno mohou být naše produkty a služby 

nahrazeny jiným? 

Občas se používá i 6-tá síla, za kterou je považována vláda. Výsledkem všech sil 

společného působení je ziskový nebo ztrátový potenciál odvětví. (10) 

3.1.5.2.2 Analýza vlastních zákazníků, konkurentů a dodavatelů 

Pro úspěch jakéhokoli projektu je klíčovou aktivitou analýza trhu, na němž chceme 

svoje podnikání realizovat. 

Analýza zákazníků 

Při analýze zákazníků by se měla věnovat pozornost na zodpovězení otázek: 

 Co se nakupuje na trhu? 

 Proč se to kupuje? 

 Jaké jsou motivy zákazníků? 

 Kdo rozhoduje o nákupech? atd. 
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Různé trhy mají různé charakteristiky z hlediska chování zákazníků. Velké rozdíly 

existují především mezi trhy spotřebního zboží a trhy zboží pro výrobu spotřeby. (2, str. 

35) 

Analýza konkurence 

Do značné míry budou konkurenti ovlivňovat podíl na trhu firmy konkurenčními 

faktory. V tržní ekonomice nemůže být úspěšná firma, která nezná dobře svoji 

konkurenci. Proto je důležité identifikovat své hlavní konkurenty na jednotlivých 

segmentech trhu a jejich sílu. Firmy zjišťují, kdo je jejich konkurentem, kdo by se mohl 

stát, jak silný je konkurent, v jaké oblasti je pro firmu konkurentem, jaké jsou jeho cíle, 

strategie, silné a slabé stránky. (2, str. 36) 

Analýza dodavatelů 

Dodavatelé se vybírají na základě mnoha kritérií, jako například ceny, dodací lhůty atd. 

Tyto skutečnosti ovlivňují celou řadu rozhodnutí. A proto je velmi důležité provést 

důkladnou analýzu všech potencionálních dodavatelů. Dodavatelé se dělí do různých 

kategorií jako například dodavatelé materiálů a surovin, energie a paliv, polotovarů, dílů 

a součástek, technologií, informací, pracovních sil atd. Finanční instituce jsou 

specifickými dodavateli poskytující služby a reklamní agentury. 

V souvislosti s dodavateli vzniká otázka využití nákupního marketingu, který v praxi 

českých firem stojí na okraji zájmu, ale zkušenosti ukazují, že je více než potřebný. 

Nákupní marketing spočívá v chápání dodavatelů jako specifických zákazníků firmy. 

Nutné je i dobře poznat stávající a potenciální zákazníky, je třeba analyzovat i stávající 

a potencionální dodavatele. (9) 

3.1.5.3 Interní analýza – „7 S“ 

Rámec „7 S faktorů“ firmy McKinsey definuje faktory úspěchu. Hlavní faktory úspěchu 

jsou strategie firmy, struktura firmy, spolupracovníci a jejich schopnosti, styl řízení, 

systémy a postupy firmy a jako poslední sdílené hodnoty firmy (kultura). Jednotlivé 

faktory, které podněcují úspěch případně neúspěch firmy, jsou rozepsány níže. (7, str. 

12) 
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Obr. 4: Model „7 S“ (7, str. 12) 

Strategie firmy 

Strategie firmy vychází z vize firmy, což je představa majitelů firmy, a z konkrétního 

poslání firmy (výroba, poskytování služeb). Forma strategie má dostatečně volných 

pokynů, které by firma měla dodržovat a popisy aktivit, které firma musí udělat pro 

dosažení určitých cílů. Strategie firmy je dána dlouhodobou orientací firmy, 

dlouhodobým zamýšleným směřováním firmy k danému cíli nebo k několika cílům a 

konkrétními možnostmi firmy v daném prostředí, které umožňují tyto cíle uskutečňovat. 

(7, str. 13) 

Organizační struktura podniku 

Základem je rozdělení úkolů, kompetencí a pravomocí mezi pracovníky organizace. 

Organizační struktury se postupně vyvinuly v několik základních typů, charakteristické 

pro ně je vývoj od jednodušší ke složitější. 

Jednotlivé skupiny: 

 liniová struktura, 

 funkcionální struktura, 
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 liniově štábní struktura, 

 divizionální struktura, 

 maticové organizační struktury. (7, str. 15-17) 

Informační systémy 

Pod pojmem informační systémy rozumíme všechny informační procedury, které 

v organizaci probíhají. Jedná se o procedury formální, ale i neformální. (7, str. 20) 

Styl řízení 

Nejčastější typologií stylu vedení je považováno členění na styl autoritativní, 

demokratický a liberální. (7, str. 20) 

Také existuje další řada možných stylů vedení, například podle dvou základních 

dimenzí způsobu jednání vedoucího pracovníka, orientace na úkoly a orientace na 

vztahy. (13, str. 42) 

Spolupracovníci 

Jedna ze základních manažerských dovedností úspěšného manažera je ovládat umění 

vhodně jednat se spolupracovníky. Jelikož lidé jsou hlavním zdrojem zvyšování 

výkonnosti a produktivity firmy. Na druhou stranu jsou hlavním provozním rizikem 

firem opět spolupracovníci (a jejich selhání). Velká pozornost musí být věnována 

motivaci všem spolupracovníkům, ať už manažerům tak i výkonným pracovníkům. (13, 

str. 42-43) 

Sdílené hodnoty (kultura) firmy 

Kultura firmy představuje souhrn představ, mýtů, přístupů a hodnot ve firmě všeobecně 

sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných. Pod pojmem kultura firmy rozumíme 

soustavu sdílených hodnot a názorů, které vytvářejí pozitivně působící neformální 

normy chování ve firmě. Vnitřní atmosféra firmy je charakterizovaná kulturou, je to 

určitý nehmotný produkt, který je výsledkem myšlení lidí ve firmě a činností. (7, str. 

23) 
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Schopnosti 

Ve firmě by měl existovat tlak na rozvoj technické a výrobní kvalifikace personálu, ale i 

ze strany manažera by měl být vyvíjen tlak, který povede ke zvýšení ekonomické, 

právní a informační gramotnosti personálu celé firmy. Schopnost rychle se adaptovat je 

jedním klíčem úspěchu manažera. (13, st. 49) 

3.1.5.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, která analyzuje vnitřní a vnější prostředí firmy. Pomocí této 

metody identifikujeme silné a slabé stánky podniku (vnitřní prostředí) a příležitosti a 

hrozby podniku (vnější prostředí). SWOT analýza pomůže jednoduše a zároveň 

přehledně zhodnotit výkonnost a perspektivu. Tato metoda vychází z předpokladu, že 

firma dosáhne strategického úspěchu rozvíjením silných, stránek a příležitostí a 

minimalizace slabých stránek a hrozeb. 

Název SWOT analýza je spojením prvních písmen z anglických slov Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats. V překladu název SWOT analýza představuje 

silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby podniku. (3, str. 48) 

Silné stránky 

Při analýze vnitřních sil by vedení společnosti mělo získat odpovědi na následující 

otázky níže. Společnost zjišťuje, v jakých činnostech je lepší než konkurence. 

 Je na tom podnik dobře z finančního hlediska? 

 Má podnik zmapovaný trh v oboru působení? 

 Má funkční strategii lepší než má konkurence? 

 Má podnik zvláštní kompetence v oboru? Např. desing, lepší pracovní tým atd. 

 Má společnost nějaké konkurenční výhody? Udržuje si je? 

 Je společnost spíše lídrem v inovacích nebo jen následníkem? 

 Jsou jeho zákazníci loajální a lze je jen těžko přetáhnout ke konkurenci? (24, str. 

85) 
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Slabé stránky 

Při této analýze se zaměřujeme na vnitřní slabiny společnosti, v čem má konkurence 

lepší výsledky než naše analyzovaná společnost. Nalezneme odpovědi na otázky: 

 Má společnost vysoké celkové náklady na kus v porovnání s hlavním 

konkurentem? 

 Má společnost nějaké konkurenční nevýhody? Např. nekvalifikovaní obchodníci 

atd. 

 Chybí klíčové znalosti a kompetence ve společnosti? Jsou správní lidé na 

správném místě? 

 Je společnost schopna financovat potřební změny strategií?  

 Má firma zastaralá zařízení? 

 Jsou marketingové znalosti ve firmě podprůměrné? 

 Podniku klesá ziskovost? Proč? (24, str. 85) 

Příležitosti 

Při analýze potenciálních vnějších příležitostí by vedení společnosti mělo nalézt 

odpovědi na následující otázky: 

 Dokáže podnik využít k vlastnímu růstu růst trhu? 

 Může podnik přidat komplementární produkty? 

 Podnik může diverzifikovat do podobných produktů? 

 Firma má možnost proniknout na nový trh nebo zavést nový segment výrobku 

na daném trhu? 

 Má podnik dostatečné zdroje a může je použít k vertikální integraci, aby omezil 

tlak konkurence nebo sílu dodavatelů a odběratelů? (24, str. 86) 

Hrozby 

Jedná se o analýzu vnějších hrozeb a vedení společnosti by mělo nalézt odpovědi na 

následující otázky: 

 Ohrožuje podnik růst prodeje substitučních produktů? 

 Mění se vkus a potřeby zákazníka? 
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 Bude podnik schopen zvládnout v nejbližší době vysoký tlak konkurence? 

 Trh je nasycen a poptávka roste pomalu? 

 Roste vyjednávací síla odběratelů nebo dodavatelů? (24, str. 86) 

3.1.6 Výrobní / Obchodní plán 

Pokud nový podnik bude výrobního charakteru, bude v této části zachycen celý výrobní 

proces. Jestliže bude podnik realizovat část výroby formou subdodávek, měli by tu být 

uvedeni tito subdodavatelé včetně důvodu jejich výběru. Také je nutné uvést informace 

o nákladech a uzavřených smlouvách. Pokud podnikatel sám zajišťuje výrobu celou 

nebo část, musí zde být uveden popis závodu, strojů a zařízení, které budou potřeba. (1, 

str. 29) 

Pokud však nepůjde o výrobní podnik, bude se tato část zabývat obchodním plánem. 

Obchodní plán by měl obsahovat informace o nákupu zboží a služeb, potřebném 

skladovacím prostoru atd. Jestliže jde o poskytování služeb, bude se tato část 

podnikatelského plánu týkat popisu procesu poskytování služeb, vazby na subdodávky a 

tím opět hodnocení vybraných subdodavatelů. (1, str. 29) 

3.1.7 Organizační plán 

V této části je popsána forma vlastnictví nového podniku. Pokud se jedná o obchodní 

společnost, tak se musí detailněji rozvést informace o managementu podniku a dále dle 

příslušné právní formy údaje o obchodních podílech. Jsou zde uvedeni hlavní vedoucí 

pracovníci podniku, jejich vzdělání a praktické zkušenosti. Je zde určeno, kdo je 

nadřízený a kdo je podřízený. Vše znázorňuje organizační struktura. (3, str. 38) 

3.1.8 Marketingový plán 

Marketingový plán je vlastně strategickým plánem podniku, který naznačuje, jakým 

způsobem se podnik hodlá prosadit na trhu proti konkurenci. Plán může zohlednit 

rozdíly marketingu pro období vstupu na trh a jeho zavádění se na trhu a následně 

marketingu pro úspěšné fungování již zaběhlého podniku na příslušném trhu 

z dlouhodobého hlediska. Naplnění těchto dvou úloh může využívat odlišné 

marketingové nástroje, které jsou definované v rámci návrhu marketingového mixu 4 P. 
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V dnešní době je marketingový mix podán jako analytický a syntetický nástroj. (3, str. 

82) 

Mezi základní složky marketingového mixu 4 P patří výrobek (Product), cena (Price), 

podpora prodeje (Promotion) a distribuce (Place). Všechny tyto složky jsou vzájemně 

propojeny, přičemž při stanovení jejich optimální kombinace je třeba vycházet 

z charakteristik trhu a zvolené strategie projektu.  

 Výrobek (Product) - Projekt bude úspěšný, pokud jeho výrobky (služby) 

najdou uplatnění na trhu. Je nutné specifikovat, v rámci zpracování technicko-

ekonomické studie, výrobní sortiment projektu. Zvažuje se, zda bude lepší 

soustředit se na jediný produkt, nebo vyrábět více odlišných produktů. 

 Cena (Place) – Při stanovení ceny produktu je třeba zvážit více faktorů, mezi 

něž patří především výše nákladů na jednotku produkce, cenová politika 

rozhodujících konkurentů, cenová elasticita, atd. 

 Podpora prodeje (Promotion) – Podpora prodeje je nutná jak při vstupu 

nového produktu na trh, tak pro udržení tržní pozice a dosažení dlouhodobých 

cílů projektu. Technicko-ekonomická studie by proto měla specifikovat formy 

podpory prodeje. Jako základní formy podpory prodeje přicházejí v úvahu 

reklama a propagace, osobní prodej, orientace na značkové zboží, public 

relations. 

 Distribuce (Place) – Hlavní distribuční kanály jsou tvořeny velkoobchodem, 

maloobchodem a přímou distribucí zákazníků. S volbou vhodného distribučního 

kanálu souvisí i logistické aspekty distribuce, kterým by se měla věnovat 

speciální pozornost. Zvažují se zde otázky o dodacích podmínkách, způsobech a 

prostředcích přepravy, optimalizaci dopravních cest, řízení zásob i ochrany 

zboží během přepravy. (2, str. 39-40) 

3.1.9 Finanční plán 

Finanční plán je důležitou součástí podnikatelského plánu. Určuje potřebné objemy 

investic a poukazuje, na kolik je ekonomický podnikatelský plán reálný jako celek.  
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Finanční plán se zabývá třemi hlavně třemi oblastmi a to: 

 Předpokladem příjmů a výdajů s výhledem minimálně na tři roky. Jsou 

zde zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady. 

 Vývoj hotovostních toků (cash-flow) v příštích třech letech. 

 Odhad rozvahy (bilance), který poskytuje informace o finanční situaci 

podniku k určitému datu. (3, str. 38) 

Do této kapitoly diplomové práce bude zahrnuta i analýza poměrovými ukazateli. 

Analýza poměrových ukazatelů je nejčastěji používaná rozborovým postupem 

k účetním výkazům z hlediska využitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz. Analýza 

poměrovými ukazateli vychází výhradně z údajů ze základních účetních výkazů. 

Využívá veřejné informace a má k nim přístup také finanční analytik. Výpočet 

poměrových ukazatelů je poměr jedné nebo několika účetních položek základních 

účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich skupině. 

Poměrové ukazatele lze členit různými způsoby. Nejčastější členění skupiny 

poměrových ukazatelů vychází primárně z údajů rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Tuto 

skupinu je možno ještě rozšířit o skupinu ukazatelů kapitálového trhu a ukazatelé na 

bázi cash flow. (8, str. 47) 

Členění poměrových ukazatelů: 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele tržní hodnoty, 

 ukazatele cash flow. 

Rozpočet podnikatele 

Pojem rozpočet lze obecně charakterizovat jako finančně vyjádřený úkol pro daný 

projekt, sestavený pro určité plánovací období. Úkolem rozpočtu je určit předpokládané 

náklady. 
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Je nutné si naplánovat předpokládané náklady, výnosy a hospodářský výsledek 

v jednotlivých letech podnikání. Předpoklad nákladů, výnosů a hospodářského výsledku 

se provádí s výhledem na 3 až 5 let. Tím se zjistí, zda vůbec firma bude schopna 

dosahovat zisk, kdy bude dosahovat zisk a v jaké výši bude zisk v jednotlivých letech. 

(4) 

Finanční krytí 

I když bude podnikatelský záměr sebelepší, může se stát, že ztroskotá na jednom 

zásadním problému, kterým jsou finanční zdroje. Z podnikatelského záměru vyplývá, 

jaký typ financování použijeme. Dlouhodobými zdroji musí být financován majetek, 

který je dlouhodobě vázán a majetek krátkodobě vázán, což je majetek okamžitě 

spotřebovaný, může být financovaný zdroji s krátkodobou splatností. K financování 

podnikatelského plánu jsou zapotřebí hlavně dlouhodobé zdroje, jako například vlastní 

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

papírů a dotace. (3, str. 183-184) 

Bankovní úvěry – jsou z hlediska podniku cizími zdroji financování a může se 

vyskytovat ve formě dlouhodobého a krátkodobého bankovního úvěru.(3, str. 184) 

 Dlouhodobé bankovní úvěry – Banky dlouhodobé bankovní úvěry poskytují ve 

formě terminované půjčky, označované jako investiční úvěr a hypoteční úvěr. (3, str. 

184) 

 Krátkodobé bankovní úvěry – Těmito úvěry jsou například kontokorentní úvěr, 

lombardní úvěr, podstatné jsou podmínky jejich použití. Většinou jsou omezeny na 

financování provozního kapitálu tj. zásob, pohledávek a provozních nákladů. (3, str. 

184) 

Leasing – Pořízení dlouhodobého majetku prostřednictvím leasingu je velmi blízké 

financování formou bankovního úvěru. Bývá označována jako alternativní forma 

financování. Pomocí leasingu firmy mohou užívat majetek, aniž by použili vlastní 

finanční zdroje, přičemž poplatky za užívání tohoto majetku jsou daňově uznatelným 

nákladem. Předmět leasingu zůstává majetkem leasingové společnosti a podnik, který je 

nájemce, jej využívá. Leasing má dvě formy, finanční a provozní leasing.(3, str. 186) 
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 Finanční leasing – Podnik pořizuje dlouhodobý majetek formou pronájmu 

s cílem odkoupení majetku po ukončení doby pronájmu. (3, str. 186) 

 Provozní leasing – Využití této formy leasingu je pro nájemce vhodné, když 

použití stroje, který je předmětem pronájmu, je pouze dočasné. (3, str. 186) 

Bezúročná půjčka – Jedná se o jedno z řešení přechodně nepříznivé finanční situace 

společnosti finanční podporou ze strany společníků. Bezúročná půjčka společníků 

v podstatě představuje vklad do společnosti mimo navýšení základního kapitálu. (25) 

3.1.9.1 Analýza bodu zvratu 

Bod zvratu je takové množství produkce podniku, při kterém nevzniká žádný zisk ani 

ztráta. Bod zvratu je definovaný jako takový objem prodeje výkonů, při kterém 

dosažené výnosy uhradí vynaložené náklady. Podnik tedy vykáže nulový výsledek 

hospodaření. Dolní možnou hranici podnikové produkce představuje právě tento objem 

prodeje. (4, str. 92) 

Výpočet bodu zvratu: 

P*Q = FN + vn*Q 

Q ......................... bod zvratu, objem prodeje 

FN ...................... fixní náklady 

P ......................... jednotková cena 

vn ........................ variabilní náklady na jednotku 
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Graf 1: Znázornění bodu zvratu (27) 

3.1.9.2 Odpisy 

Pod pojmem odpisy si představíme peněžní vyjádření postupného snižování hodnoty 

fixního kapitálu neboli hmotného a nehmotného investičního majetku. Jedná se o 

snížení hodnoty aktiva, především v důsledku fyzického opotřebení. Odpisy představují 

opotřebení, patří mezi náklady, vrací se však firmě v ceně výrobků nebo služeb a jsou 

používány jako finanční zdroj. Z tohoto důvodu jsou zvláštní finanční kategorií – jsou 

nákladem i zdrojem. Odpisování hmotného i nehmotného majetku je stanoveno 

zákonem o daních z příjmu. (6, str. 176 – 177) 

3.1.9.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používaným rozborovým postupem k účetním 

výkazům. Analýza poměrovými ukazateli vychází výhradně z údajů ze základních 

účetních výkazů. Využívá veřejně dostupné informace a má k nim přístup externí 

finanční analytik. (8, str. 47) 

Ukazatele rentability 

Rentabilita, neboli výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Ukazatele 
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rentability slouží k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. U těchto poměrových 

ukazatelů se nejčastěji vychází ze dvou základních účetních výkazů. Vychází z výkazu 

zisku a ztráty a z rozvahy, důraz se klade na výkaz zisku a ztráty, neboť v některých 

pramenech bývá rentabilita zaměňována za výraz „ziskovost“. V čitateli ukazatele 

rentability se vyskytuje nějaká položka odpovídající výsledku hospodaření a ve 

jmenovateli nějaký druh kapitálu, respektive tržby. Ukazatele rentability by v časové 

řadě měly mít rostoucí tendenci. Obecně je rentabilita vyjádřena jako poměr zisku a 

částky vloženého kapitálu. Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější tři kategorie zisku. 

První kategorie je EBIT (zisk před zdaněním), druhou kategorií je EAT (zisk po zdanění 

nebo také čistý zisk), třetí kategorií je EBT (zisk před zdaněním, tedy provozní zisk již 

snížený o finanční a mimořádný výsledek hospodaření). 

Vložený kapitál je z hlediska využití v jednotlivých ukazatelích rentability rovněž 

rozporuplnou kategorií. Ke zjišťování rentability jsou používány v praxi nejvíce tyto 

ukazatele: 

 ukazatele rentability celkového vloženého kapitálu, 

 ukazatel rentability vlastního kapitálu, 

 rentabilita odbytu, 

 rentabilita nákladů. (8, str. 51-53) 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

Měření rentability celkového vloženého kapitálu ROA (return on assets) nebo také ROI 

(return on investments) vyjadřuje celkovou efektivnost firmy, její výdělečnou schopnost 

a také produkční sílu. 

ROA = zisk / celkový vložený kapitál 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu odráží celkovou výnosnost kapitálu bez 

ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti financovány. Je použitelný 

pro měření souhrnné efektivnosti. Také se dá hovořit o ukazateli, který hodnotí minulé 

výkonnosti řídících pracovníků. Finanční struktura je v tomto případě irelevantní, 

hodnotí se schopnost reprodukce kapitálu. (8, str. 53) 
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Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

Z ukazatele rentability celkového vloženého kapitálu lze odvodit ukazatel rentability 

celkového investovaného kapitálu (return on capital employed). 

ROCE = zisk / (dlouhodobé dluhy + vlastní kapitál) 

Do ukazatele vstupují dlouhodobé dluhy, ke kterým patří emitované obligace, 

dlouhodobé bankovní úvěry a také vlastní kapitál. Jde o ukazatel, který vyjadřuje míru 

zhodnocení všech aktiv společnosti financovaných vlastním i cizím dlouhodobým 

kapitálem. Komplexně vyjadřuje efektivnost hospodaření společnosti. (8, str. 53-54) 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Měření rentability vlastního kapitálu (return on equity) vyjadřuje výnosnost kapitálu 

vloženého. 

ROE = zisk / vlastní kapitál 

Tímto ukazatelem mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál reprodukován s náležitou 

intenzitou odpovídající zisku investice. Růst ukazatele může znamenat například 

zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení podílu vlastního kapitálu ve firmě nebo také 

pokles úročení cizího kapitálu. Je-li hodnota ukazatele trvale nižší než výnosnost 

cenných papírů garantovaných státem, je podnik odsouzen k zániku. Tedy ukazatel by 

měl být vyšší, než je úroková míra bezrizikových cenných papírů. Rozdíl rentability 

vlastního kapitálu a úrokové míry bezrizikových cenných papírů se nazývá riziková 

prémie. (8, str. 54) 

Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatelé měří schopnost využívat investované finanční prostředky a vázanost 

jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Jejich rozbor slouží 

k hledání odpovědi na otázku, jak se hospodaří s aktivy a s jejich jednotlivými složkami 

a jaký vliv má toto hospodaření na výnosnost a likviditu. 

Obrat celkových aktiv 

Ukazatel obratu celkových aktiv bývá označován jako vázanost celkového vloženého 

kapitálu. Obrat celkových aktiv je vyjádřen poměrem tržeb k celkovému vloženému 
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kapitálu (z aktiv v bilanci), také je součástí klasického pyramidového rozkladu 

ukazatele rentability vlastního kapitálu. (8, str. 60-61) 

Obrat celkových aktiv = tržby / celková aktiva 

Obrat stálých aktiv 

Jedná se o ukazatele efektivnosti využívání budov, strojů, zařízení, dopravních 

prostředků a ostatního dlouhodobého hmotného investičního majetku. Nepříznivá 

hodnota signalizuje její nízké využití, tímto upozorňuje výrobu, aby zvýšila využití 

svých výrobních kapacit. Také zároveň upozorňuje manažery, aby omezili firemní 

investice. (33) 

Obrat stálých aktiv = tržby / stálá aktiva 

Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování aktiv ve své činnosti 

cizí zdroje. U velkých podniků v reálné ekonomice nepřichází v úvahu, že by si podnik 

financoval veškerá svá aktiva z vlastního kapitálu nebo naopak je financoval pouze 

z cizího kapitálu. Použití pouze vlastního kapitálu by snížilo celkovou výnosnost 

vloženého kapitálu a naopak použití pouze cizího kapitálu by bylo spojeno s obtížemi 

při jeho získávání. Tuto variantu zákon ani nepřipouští, vždy musí existovat určitá výše 

vlastního kapitálu. Hlavním úkolem analýzy zadluženosti je hledání optimálního vztahu 

mezi vlastním a cizím kapitálem. Analýza zadluženosti porovnává rozvahové položky a 

na jejich základě zjistí, v jakém rozsahu jsou aktiva financována cizím zdrojem. (8, str. 

57-58) 

Ukazatel věřitelského rizika 

Zpravidla vyjadřujeme celkovou zadluženost ukazatelem věřitelského rizika (debt 

ratio). Jedná se o poměr celkových závazků k celkovým aktivům. Obecně platí, čím 

vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů. (8, str. 57) 

Debt ratio = cizí kapitál / celková aktiva 
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Koeficient samofinancování 

K měření zadluženosti se dále používá koeficient samofinancování (equity radio), jedná 

se o poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům. Je doplňkový ukazatel k ukazateli 

věřitelského rizika, jejich součet by měl dát přibližně hodnotu 1. Tento ukazatel je 

považován za jeden z nejdůležitějších poměrových ukazatelů zadluženosti pro 

hodnocení celkové finanční situace podniku, důležitá je jeho návaznost na ukazatele 

rentability. (8, str. 59) 

Equity ratio = vlastní kapitál / celková aktiva 

3.1.10 Hodnocení rizik 

V této části podnikatelského plánu je zapotřebí popsat největší rizika, která mohou 

vyplynout z reakce konkurence, ze slabých stránek marketingu, výroby či 

manažerského týmu nebo technologického vývoje. Hodnocení rizik je žádoucí 

analyzovat a připravit alternativní strategie pro jejich eliminaci. Při investování 

potencionálním investorem je pro něj tento přístup zárukou. Podnikatel si je takových 

rizik vědom a je připraven jim v případě potřeby čelit. Z naší problematiky budeme 

rizika chápat jako možnosti, že s určitou pravděpodobností dojde k události, která se liší 

od předpokládaného stavu nebo vývoje. Riziko by nemělo být redukováno pouze na 

pravděpodobnost, protože zahrnuje jak samotnou pravděpodobnost, tak kvantitativní 

rozsah dané události. V ekonomii je pojem riziko používán v souvislosti 

s nejednoznačností průběhu určitých skutečných ekonomických procesů a 

nejednoznačností jejich výsledků. Obecně se nemusí jednat pouze o ekonomické riziko. 

(7, str. 47-48) 

Existují i jiné druhy rizik: 

 politická a teritoriální, 

 ekonomická – makroekonomická a mikroekonomická, 

 bezpečnostní, 

 právní a spojená rizika s odpovědností za škodu, 

 předvídatelná a nepředvídatelná, 
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 specifická – pojišťovací, manažerská, finančního trhu, odbytová, inovací. 

3.1.11 Harmonogram realizace 

Harmonogram je plán nebo seznam, který znázorňuje lidské činnosti s časovou 

posloupností a dobou trvání jednotlivých činností. 

3.1.12 Přílohy 

Obvykle zde jsou uvedeny informativní materiály, které nelze do podnikatelského plánu 

samostatně začlenit. Na jednotlivé přílohy by měly být v textu odkazy. (3, str. 38) 
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4 Analytická část 

Tato část diplomové práce bude zaměřena na analýzu současné situace na trhu v okolí 

města Letovic. Provedu jednotlivé analýzy okolí podniku - SWOT analýzu, PEST 

analýzu a Porterův model. 

4.1 Vnější analýza - PEST analýza 

Politické faktory 

Situace, která je v České republice není příznivá pro stávajícího podnikatele, natož pro 

podnikatele, který chce teprve založit nový podnik. 

Když se podíváme na legislativní faktory, mezi které patří například obchodní právo, 

daňové zákony, deregulační opatření, legislativní omezení (distribuce, ekologická 

opatření), právní úprava pracovních podmínek (BOZP). Mateřské školky se musí řídit 

zákony a právními předpisy, školským zákonem č.561/2004 Sb. (stanovuje, že 

mateřskou školku navštěvují děti ve věku od 3 do 6 až 7 let), samozřejmě jsou dány i 

jiné právní předpisy: 

 vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 

Sb., 

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

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

vyhlášky č. 343/2009 Sb., 

 vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. 

Ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., 

 vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č.107/2008 

Sb., 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o hygieně potravin, 
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 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin, v platném znění, 

 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o 

mikrobiologických kritériích pro potraviny. (22, str. 25-26) 

Vyhláška o předškolním vzdělání stanovuje, že mateřská školka má nejméně 13 dětí 

(pokud je jednotřídní a je jediná v obci), jedna třída se naplňuje do počtu 24 dětí. 

Zřizovatel může ze zákona povolit výjimku až na 28 dětí ve třídě. Vyhláška také 

stanovuje, že musí připadat na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše 20 dětí 

z běžných tříd, při pohybu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělání.(22, str. 30) 

Česká legislativa upravuje ve vyhlášce č. 410/2005 Sb. hygienické požadavky na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých. 

Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání v zařízeních pro děti předškolního věku musí 

umožňovat volné hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná 

cvičení. Na 1 dítě musí být plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice nejméně 

4 m
2
; je-li ložnice stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti být nejméně 3 m

2
 na 

1 dítě.(22, str. 32) 

Požadavky na hygienické zařízení stanovuje vyhláška č. 410/2005 Sb., záchody a 

umyvárny u hygienických zařízení pro děti předškolního věku se nedělí podle pohlaví, 

na 5 dětí musí připadat 1 dětská mísa a 1 umyvadlo. Umyvadla se umisťují většinou ve 

výšce 50 cm, výtokový ventil ve výšce 60 cm nad podlahou. Umývárna musí být 

vybavena 1 až 2 sprchami, do kterých by děti mohly vstupovat bez cizí pomoci. 

V prostorách mateřské školky musí být odvětraná úklidová komora s omyvatelnými 

stěnami, vybavena výlevkou s přívodem tekoucí pitné a teplé vody včetně odtoku vody. 

(22, str. 33) 

Školský zákon stanovuje, že právnická osoba, která vykonává činnost školského 

zařízení, musí zajistit dětem školní stravování. Stravování se řídí vyhláškou č. 237/2004 

Sb. a vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Vyhlášky komplikují konzumaci 
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vlastní vypěstované zeleniny a ovoce. Jedno z řešení by měl být písemný souhlas rodičů 

s konzumací vlastně vypěstované zeleniny a ovoce. 

V případě, že si mateřská školka dováží obědy a sama si připravuje pouze svačiny, je 

nutná místnost přípravny vybavená dle sortimentu zpracovávaných surovin. Například 

umyvadlo na ruce, dřez na provozní nádobí, dřez na stolní nádobí, dále technologický 

dřez pro umytí např. zeleniny. Také je nutné počítat s pracovní plochou vyčleněnou pro 

daný typ činnosti. V místnosti musí být úložné prostory jednak na suché potraviny, tak 

na potraviny vyžadující chlazení, eventuálně mražení. 

Každá mateřská školka vypracovává svůj školní vzdělávací program v souladu 

s principy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Pedagogický 

záměr pro soukromé předškolní zařízení je zvláště důležitý. Rámcový vzdělávací 

program určuje 5 vzdělávacích oblastí klíčových kompetencí: 

 kompetence k učení, 

 kompetence k řešení problémů, 

 kompetence komunikativní, 

 kompetence sociální a personální, 

 kompetence činnostní a občanské. (22, str. 44) 

Pojištění ve věci odpovědnosti za škodu způsobenou dětem 

Školy a školská zařízení mají různé zřizovatele, záleží, kdo je zakládá. Zřizovatelem 

může být stát, obce, kraje, církve nebo zřizovatel soukromý. Kromě státu všichni ostatní 

zřizovatelé nejsou nijak v možnosti pojištění limitováni, pojistit se mohou, ale nemusí. 

Možnost použít na úhradu pojistky odpovědnosti za škodu způsobenou dětem 

prostředky ze státního rozpočtu se liší podle jejich zřizovatelů: 

 v případě školek zřízených obcemi, svazky obcí a kraji nelze použít finanční 

prostředky poskytované ze státního rozpočtu podle §160 odst. 1 písm. c) a d) 

zákona č. 561/2004 Sb. Případné pojištění hradí zřizovatel v rámci provozních 

výdajů, 
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 v případě zřízení školek státem podle zákona č. 109/2002 Sb. lze prostředky ze 

státního rozpočtu použít jako nezbytné neinvestiční výdaje spojené s provozem 

školy na pojištění odpovědnosti za škodu související s činností školy (§ 160 

odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.), 

 u církevních škol je možné prostředky ze státního rozpočtu použít jako nezbytné 

neinvestiční výdaje spojené s provozem školy na pojištění odpovědnosti 

za škodu související s činností školy (§ 160 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 

Sb.), 

 podobně u soukromých škol je možné využít dotace ze státního rozpočtu 

k pojištění jako neinvestiční výdaj související s běžným provozem školy a 

školského zařízení podle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb. 

Právnické osoby vykonávající činnost školek by neměli podceňovat odpovědnost za 

škodu způsobenou dětem.(23) 

Ekonomické faktory 

Na společnosti působí, jak se vyvíjí míra inflace, úroková míra, obchodní deficit nebo 

přebytek, rozpočtový deficit nebo přebytek, výše hrubého domácího produktu, hrubý 

domácí produkt na jednoho obyvatele a jeho vývoj, měnová stabilita, stav směnného 

kursu, výše daňových sazeb. 

Změny v daňových faktorech jako například zvýšení DPH z 14 % na 15% a změna 

horní hranice z 20 % na 21 %, platné od 1. ledna 2013, se negativně promítla na 

podnikání. 
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Graf 2: Meziroční inflace v % v ČR (18) 

V grafu č. 2 vidíme, jak velký dopad na Českou republiku v roce 2008 měla 

hospodářská krize v meziroční inflaci. Již od roku 2009 se meziroční inflace 

pohybovala pod 2,5 %, nárůst byl na začátku roku 2012, kdy meziroční inflace vzrostla 

nad 3,5%. V 2. čtvrtletí roku 2012 meziroční inflace klesla pod 3,5 %. 

Tab. 1: Přehled indexu cen, meziročních a meziměsíčních změn inflace v % (18) 
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Ve výše uvedené tabulce č. 1 vidíme, jak se vyvíjel index cen v procentech, změna 

inflace v procentech meziroční a meziměsíční. Index cen za celé sledované období 

roste. V srpnu 2012 byl index cen 2,8 % a až do prosince 2012 neustále vzrůstal, až 

dosáhl hodnoty 3,3 %. Během prvních dvou měsíců v roce 2013 index cen pomalu 

klesá. V únoru 2013 hodnota indexu cen byla 3 %.  

Sociální faktory 

Z demografického pohledu podle Českého statistického úřadu v Jihomoravském kraji je 

1,2 mil. obyvatel. Oproti předchozímu roku je nárůst počtu obyvatel +0,2 %. Pro nás je 

zajímavý údaj počet dětí ve věku 3 – 6 let. Pro lepší přehlednost jsou tyto údaje 

znázorněné v grafu č. 3 níže. Z grafu vyplývá, že v Jihomoravském kraji každým rokem 

je přibližně o 2 000 více dětí ve věku 3-6 let. V dnešní době se stává čím dál větším 

trendem, že děti mají odklad do základní školy a zůstávají ještě o rok déle v mateřské 

školce. Téměř čtvrtina rodičů odkládá nástup dítěte do 1. třídy. Díky tomu pak dochází 

k přeplnění mateřských školek. 

 

Graf 3: Počet dětí ve věku 3-6 let v Jihomoravském kraji, zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ (16) 
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Z pohledu makroekonomické charakteristiky trhu práce byla obecná míra 

nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v roce 2012 10,42 %, tato výše 

nezaměstnanosti je vyšší než průměr v České republice. Nezaměstnanost v ČR v roce 

2012 byla 9,36 %. Z grafu č. 4 je vidět negativní dopad ekonomické krize po roce 2008. 

Vysoká nezaměstnanost samozřejmě negativně ovlivňuje rodiče potencionálních dětí, 

které by mohly navštěvovat soukromou školku. 

 

Graf 4: Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR a Jihomoravském kraji, zdroj: vlastní zpracování dle 

ČSÚ (16) 

Podle údajů Českého statistického úřadu, průměrná hrubá měsíční mzda 

v Jihomoravském kraji od roku 2007 neustále stoupá. V roce 2012 průměrná hrubá 

měsíční mzda byla v kraji 24 181 Kč, vzrostla oproti minulému roku o 3 %. Průměrná 

hrubá měsíční mzda v České republice v minulém roce činila 25 100 Kč. Čím, více 

roste průměrná měsíční hrubá mzda v kraji, tím nám vzniká více potencionálních 

zákazníků. Více rodičů dostává možnost financovat své dítě v soukromé školce. 
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Tab. 2: Průměrná hrubá měsíční mzda v Jihomoravském kraji, zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ 

(16) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Průměrná hrubá 

měsíční mzda 
19 983 21 641 22 409 22 830 23 538 24 181 

 

Technologické faktory 

Oblast technologie se neustále vyvíjí, ať už se jedná o nové vynálezy a objevy, rychlost 

realizace nových technologií, výši výdajů na výzkum nebo podpora vlády v oblasti 

výzkumu. 

V našem případě analyzujeme soukromou mateřskou školku, z pohledu technologie se 

zaměřím na vývoj způsobu výuky dětí v předškolním věku.  

V dnešní době je velký zájem o cizí jazyky, základní seznámení s angličtinou poskytuje 

čím dál více mateřských školek. Filosofie nynějších školek je zaměřena na podporu 

přirozeného rozvoje dítěte, snaha pomoct malým dětem postupně poznávat svět a 

osvojit si základní hodnoty dnešní společnosti. Snaží se naučit děti samostatnosti a 

schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost působící na svém okolí. Snahou 

vychovatelů je rozvoj dětí jako sebevědomých a zvídavých bytostí v prostředí 

podporujícím nezávislost a vzájemnou úctu. 

4.2 Analýza oborového okolí 

V této kapitole bude zpracován Porterův model a provedena analýza vlastních 

zákazníků, konkurentů a dodavatelů. 

4.2.1 Porterův model 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

V současné době jsou přímo v Letovicích tři státní mateřské školky. Nejbližší soukromá 

mateřská školka je vzdálena 50 km, nachází se v Brně. Z důvodů nízkého počtu 

soukromých mateřských školek v oblasti Letovic, je riziko vzniku dalších 

konkurenčních vstupů vysoké. Počet dětí ve věku 3 až 6 let výrazně převyšuje 

nabízenou kapacitu v mateřských školách v Letovicích. Pro vstup nového konkurenta 
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existují určité bariéry vstupu, jedním hlavním jsou především peněžní prostředky pro 

založení nové mateřské školky, náklady na zázemí, vybavení a zajištění provozu školky. 

Pro fungování mateřské školky platí určitá legislativní pravidla, která provozovatel musí 

dodržovat. 

Rivalita mezi stávajícími firmami 

Pokud budeme brát v úvahu rivalitu mezi stávajícími firmami pouze na soukromé 

školky, není tato situace závažná, protože jak již bylo zmíněno, nejbližší soukromá 

mateřská školka se nachází v Brně. Tak vzdálené školky nejsou pro naší letovickou 

soukromou mateřskou školku hrozbou. Problém nastává s rivalitou mezi naší 

soukromou školkou a třemi státními mateřskými školami v Letovicích. V tomto případě 

se riziko zvyšuje. Proto důležitým faktorem bude nutnost se odlišit od stávajících 

státních mateřských školek a nabídnout zákazníkům takové služby, které by soukromou 

školku zvýhodňovaly oproti školkám v Letovicích. Naše soukromá školka musí držet 

krok se současnou konkurencí a nabídnou ještě něco navíc, čím by se diferencovala. 

Státní mateřské školky nabízí různé služby jako například: výuka cizího jazyka a tance, 

hra na hudební nástroj, předplavecký výcvik, logopedickou péči. 

Dříve mateřské školky disponovaly větší kapacitou míst pro děti, ale pak docházelo 

k zavírání, slučování mateřských školek nebo docházelo ke snižování kapacity. Nyní je 

problém s nedostatkem míst. Státní mateřské školky přednostně přijímají děti 

v předškolním věku s trvalým bydlištěm v okolí školky, z toho důvodu je mnoho dětí 

odmítnuto. Celková kapacita všech tří školek v okolí Letovic je 215 dětí. Největší státní 

mateřská školka je Mateřská školka Letovice, která disponuje s kapacitou 100 dětí. 

Mapa stávajících mateřských školek a plánované soukromé mateřské školky Sluníčko je 

v příloze č. 3. 

Základní popis jednotlivých státních mateřských školek v Letovicích: 

Mateřská škola Komenského – V Letovicích je tato školka největší. Mateřská školka má 

kapacitu 100 dětí, které jsou rozděleny do 4 tříd. V každé třídě jsou 2 vychovatelky. Pro 

rozvoj aktivit dětí využívá školka herních koutků ve třídách a atrakce v přilehlé školní 

zahradě – kolotoč, skluzavku, průlezky. Mateřská školka dětem poskytuje logopedickou 

péči, navštěvování lekcí anglického jazyka a výuky moderního a lidového tance. 
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Provozní doba mateřské školky je od 6:30 do 16:30. Výše školného se stravováním činí 

1 150Kč. 

Mateřská škola Čapkova – O letních prázdninách roku 2012, kdy proběhla 

rekonstrukce, se kapacita školky zvýšila na 3 třídy, které navštěvuje 65 dětí. Mateřská 

školka je obklopena prostornou školní zahradou. Rodiče děti mohou přihlásit do 

různých aktivit, jako například lekce angličtiny, hra na flétnu, environmentální výchova, 

předplavecký výcvik. Výše školného se stravou činí 1 150 Kč, provozní doba je 6:30 – 

16:00. 

Mateřská škola Letovice, Třebětínská – Kapacita školky je 50 dětí, v každé třídě je 25 

dětí. Školka má několik hracích koutků, které podporují tvořivost a fantazii dětí. Školka 

vlastní i zahradu, je vybavena dřevěnými průlezkami a dvěma pískovišti. Školka má 

vybudované nové hřiště na kopanou a košíkovou a chodníčky pro jízdu na koloběžkách 

a tříkolkách. Mateřská školka má výši školného a provozní dobu má stejnou jako 

mateřská škola Čapkova.  

Naše uvažovaná školka bude nabízet obdobné služby jako ostatní školky v Letovicích, 

ale navíc se zaměří na individuální přístup k rozvoji dětí. Navíc mateřská školka bude 

rodičům nabízet noční a víkendové hlídání dětí. 

Smluvní síla kupujících 

Zákazníci při výběru mateřské školky spíše preferují kvalitu služeb, které škola může 

poskytnout jejich dětem. Samozřejmě, co také ovlivňuje rozhodnutí rodičů při výběru 

mateřské školky pro své dítě, je cena. V rámci ceny je smluvní síla kupujících 

minimální, protože cena školného bude pevně stanovena. Nevýhodou je, že cena 

školného na soukromé školce je podstatně dražší oproti státní mateřské školce. Pro 

některé zákazníky je také důležitá vzdálenost školky od jejich bydliště z důvodu 

dostupnosti. Co se týče smluvní síly zákazníka, bude silná. Ať už naše soukromá školka 

nebo jakýkoliv jiný podnikatelský subjekt chce naslouchat přáním a potřebám svých 

zákazníků a průběžně přizpůsobovat svoji nabídku služeb. Tímto způsobem zákazníci 

ovlivňují škálu nabízených služeb. 
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Smluvní síla dodavatelů 

Dodavatelem v našem případě jsou dodavatelé, kteří budou do školky dodávat teplou 

kuchyni. Ve školce se nebude vařit a teplé obědy se budou dovážet. V Letovicích je více 

společností, které dodávají obědy. Smluvní síla dodavatelů je nízká. Je jednoduché 

přejít k dodavateli, který nabídne nejlepší cenu a ukončit odběr u předchozího 

dodavatele. Co se týká dodavatelů vnitřního vybavení, jako je kancelářské vybavení, 

nábytek, postýlky, hračky, knihy a elektronika, je smluvní síla dodavatelů také 

minimální. Existuje mnoho dodavatelů, opět je nejjednodušší si nechat zpracovat více 

cenových nabídek a rozhodnout se podle nejnižší ceny. 

Hrozby substitučních produktů 

Možným substitutem MŠ je možnost rodičů najmout si chůvu. Avšak tato možnost, aby 

rodiče zaměstnávali chůvu na hlídání svých dětí, zatím není rozšířena v ČR. Toto riziko 

je téměř mizivé. Dalším substitutem by mohla být babička na hlídání, ale vzhledem k 

prodlužování věku odchodu do důchodu, bude většina babiček v době potřeby hlídat 

vnoučat a muset ještě pracovat. Dalším substitutem jsou agentury na hlídání dětí, jedna 

taková se nachází nedaleko naší uvažované mateřské školky. Tato agentura má službu 

na hlídání dětí jako jednu z dílčích nabízených služeb. Jejich síla v tomto oboru není 

velká. 

4.2.2 Analýza vlastních zákazníků, konkurentů a dodavatelů 

Analýza zákazníků 

Naše podnikání bude zaměřeno na potencionální zákazníky, kterými jsou rodiče dětí 

v předškolním věku. Lidé přibližně ve věku od 18 do 50 let s dětmi ve věku od tří do 

šesti let. Mateřská školka bude založena ve městě Letovice, spádová oblast okolních 

obcí je velká. Charakteristikou zákazníků bude vysoké pracovní vytížení, příjmy 

průměrné až nadprůměrné. 

Analýza konkurentů 

V okolí soukromé mateřské školky Sluníčko nepůsobí žádná soukromá mateřská školka. 

Nejbližší se nachází až ve vzdálenosti 50 km. Tak daleko by určitě žádný náš 

potencionální zákazník každodenně nedovážel své dítě. Proto soukromé mateřské 

školky pro nás nejsou konkurentem. 
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Případnými konkurenty v našem okolí jsou státní mateřské školky. V městě Letovice se 

nacházejí 3 státní mateřské školky s celkovou kapacitou 215 dětí. Z důvodu rozhodnutí 

téměř čtvrtiny rodičů dát svému dítěti roční odklad do základní školy jsou tyto mateřské 

školky přeplněné a mnoho dětí nemohou přijmout. Na Letovicku převyšuje poptávka 

nad nabídkou v poskytování služeb mateřských školek. V tabulce č. 3 jsou hodnoceni 

konkurenti soukromé mateřské školky. 

Tab. 3: Hodnocení konkurentů, zdroj: vlastní zpracování 

Školka 
Provozní 

doba 

Výše 

školného se 

stravováním 

Nabízené 

aktivity 
Dostupnost  

Noční a 

víkendové 

hlídání 

Poměr dětí 

na 1 

vychovatelku  

Soukromá 

mateřská 

školka 

Sluníčko 

 
 

  

  

Mateřská 

školka 

Komenského 
 

 

 

 
  

Mateřská 

školka Čapkova  
 

 

 
  

Mateřská 

školka 

Letovice, 

Třebětínská 
 

 

 

   

 

Ve výše uvedené tabulce jsou porovnány státní mateřské školky se soukromou 

mateřskou školkou. Provozní dobu má soukromá mateřská školka Sluníčko ze všech 

školek nejdelší, což více vyhovuje rodičům. Druhým hodnoceným kritériem je cena, 

kterou má soukromá školka nejvyšší, za to má ale nejnižší poměr dětí na 1 

vychovatelku, což zajistí individuální přístup k dětem. Všechny školky nabízejí 

obdobné aktivity, jako například výuka cizího jazyka, cvičení logopedie, sportovní 

aktivity, atd. Soukromá školka navíc nabízí víkendové a noční hlídání, které nenabízí 

žádná státní školka. Dostupnost školek je hodnocena dle pořadí. Nejlepší dostupnost má 

mateřská školka Komenského, která se nachází vedle Základní školy Komenského. 

Přímo před školkou je autobusová zastávka. A kolem školky se nachází sídliště. 

Mateřská školka Čapkova sídlí na náměstí Letovic, nedaleko autobusového nádraží. 

Soukromá mateřská školka se nachází v blízkosti Základní školky Komenského. 
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Několik set metrů nedaleko autobusové zastávky. A nakonec mateřská školka Letovice, 

Třebětínská, se nachází na okraji města Letovice. 

Analýza dodavatelů 

Dodavatelů soukromé mateřské školky je několik.  Při pořizování vybavení pro provoz 

mateřské školky bude vedení školky preferovat kvalitu a cenu vybavení. Jedním 

z hlavních dodavatelů je obchodní dům Ikea. U nábytku a veškerého ostatního zboží 

nakoupené v tomto obchodním domě kvalita odpovídá ceně. 

Dlouhodobým dodavatelem je mateřská školka Komenského, která prodává školce 

Sluníčko obědy. Mateřská školka Komenského má přímo v budově vlastní kuchyň, kde 

denně vaří přes 100 obědů. Při takovém objemu obědů není problém uvařit 12 obědů 

navíc. 

4.3 Analýza „7 S“ 

Model 7 S nám umožní konkrétně popsat a zhodnotit silné a slabé stránky podnikání. 

4.3.1 Strategie 

Pro úspěšné podnikání soukromé mateřské školy Sluníčko je nutná snaha všech 

pracovníků. Důvodem podnikání je vyplnění tržní mezery a poskytnout kvalitní služby 

v oblasti výchovy a vzdělání dětem ve věku od 3 do 6 let. Snahou všech pracovníků 

mateřské školky je vytvořit pro děti příjemné rodinné prostředí, kde by se cítili jako 

doma. 

Cíle soukromé mateřské školky Sluníčko: 

 nábor kvalitních zaměstnanců a jejich udržení ve společnosti, 

 poskytování kvalitních služeb, 

 dostat se do podvědomí potencionálních zákazníků, 

 získání dobrého jména, 

 docílit pevného postavení. 

Cílem mateřské školky je získání kvalitních a loajálních zaměstnanců, kteří společně 

budou vytvářet příjemné prostředí pro děti. Jejich snahou bude dětem poskytnout tu 
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nejlepší péči a rozvíjet jejich osobnost. Spokojenost dětí a způsob komunikace 

zaměstnanců s jejich rodiči zaručí i spokojenost rodičů, kteří budou šířit dobré jméno 

firmy mezi své přátelé a známé. Díky tomu školka získá dobrou image a dostane se do 

podvědomí lidí. Samozřejmě školka nebude jen spoléhat na tento typ reklamy, součástí 

marketingové kampaně je využití rozhlasu, zpravodaje, letáčků, plakátů a sociální sítě. 

4.3.2 Organizační struktura firmy 

Struktura ve společnosti je velmi jednoduchá, jedná se organizační liniovou strukturu. 

V čele podniku stojí jedna majitelka na plný úvazek. Dále jsou ve školce zaměstnány 

další 2 zaměstnankyně, na které byl při výběru kladen důraz na pedagogické vzdělání. 

Jedna zaměstnankyně má plný pracovní úvazek a druhá je zaměstnána na zkrácený 

pracovní úvazek. 

4.3.3 Informační systémy 

Ve společnosti budou pro běžné užívání programy Microsoft Office, nejvíce se budou 

využívat Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft Outlook. Jako účetní program se 

bude používat ekonomický software POHODA.  

4.3.4 Styl řízení 

Ve školce je použit demokratický styl řízení, kdy zaměstnanci mají možnost se vyjádřit. 

Majitelka část svých pravomocí deleguje, ale ponechává si odpovědnost v konečných 

rozhodnutích. Majitelka informuje své zaměstnance a objasňuje jim své záměry a 

současně poskytuje možnost vyjádřit se svým zaměstnancům. 

4.3.5 Spolupracovníci 

Spokojenost zákazníků je v dnešní době stále více ovlivněna lidským faktorem. 

Spokojenost zaměstnance se přímo odráží na jeho kvalitě práce. Čím spokojenější 

zaměstnanec, tím spokojenější zákazník. Majitelka svým přístupem bude motivovat své 

zaměstnance a bude se snažit pro ně vytvářet přátelské pracovní prostředí. 

Výběr jednotlivých zaměstnanců bude probíhat ústním pohovorem. 
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4.3.6 Sdílené hodnoty firmy 

Snahou majitelky bude ve školce vytvořit přátelskou a příjemnou atmosféru, kde se 

budou cítit dobře zaměstnanci, děti a jejich rodiče budou vědět, že je o ně dobře 

postaráno. Hlavním cílem je šťastné dítě a spojenost rodičů. 

4.3.7 Schopnosti 

Schopnosti majitelky společnosti a jejich zaměstnanců se budou lišit. Majitelka školky 

bude mít ekonomické vzdělání se zaměřením na marketing, management a schopnost se 

orientovat v účetnictví. 

Na rozdíl od majitelky budou požadavky na její zaměstnance pedagogického směru. 

Znalost pedagogiky je podmínkou, dalšími požadavky jsou dobré komunikační 

schopnosti, kladný přístup k dětem. 
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4.4 SWOT analýza 

Název SWOT analýza je spojením prvních písmen z anglických slov Strengths (silné 

stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). 

Tab. 4: SWOT analýza, zdroj: vlastní zpracování 

Silné stránky 

 individuální přístup (max. 1 

vychovatelka = 6 dětí). 

 snaha podpořit přirozený rozvoj dítěte 

 široká nabídka služeb, možnost výuky 

cizího jazyka, logopedická poradna 

 doba otevření již od 6:30 až do 17:00 

 celoroční provoz 

 individuální schůzky s rodiči o 

vzdělávání a vývoji svého dítěte 

 výlety s dětmi do přírody 

 možnost hlídání přes víkend 

 možnost hlídání dítěte přes noc 

Slabé stránky 

 nově vstupující firma bez zkušeností 

 vysoká počáteční investice 

 soukromá mateřská školka => 

finančně náročnější pro rodiče 

 nevhodně zvolená marketingová 

strategie 

 

Příležitosti 

 nedostačující kapacita státních 

mateřských škol 

 omezená kapacita ve státních 

školkách 

 v okolí školy není žádná soukromá 

škola (nejbližší je vzdálena 50km) 

 nabídka aktivit pro děti 

Hrozby 

 vstup nového zákazníka 

 nedůvěra ze strany zákazníků 

 okolní státní mateřské školy 

 citlivost zákazníků na cenu školného 

 nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků 
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Vyhodnocení S-O 

Mateřská škola chce využít příležitostí, které jsou v Letovicích, tzn. nedostačující 

kapacita ve státních mateřských školách a v okolí není žádná další soukromá mateřská 

školka. Budou prováděny individuální schůzky s rodiči o vzdělání a vývoji svého dítěte. 

Tyto schůzky jsou u rodičů na základě marketingového průzkumu vítané. Mají zájem se 

více informovat o rozvoji svého dítěte. Rodiče vítají možnost výuky anglického jazyka 

v podobě her, pohádek. Tato škola se liší od ostatních tím, že se bude snažit největší 

část dne pobývat v přírodě, kde se děti budou naplno věnovat poznáváním nových věcí. 

Také jako jediná školka v Letovicích a jeho okolí bude nabízet možnost hlídání dítěte i 

přes noc a o víkendech.  

Vyhodnocení W-T 

Nově vstupující školka je bez zkušenosti a tradice, to v některých zákonících může 

vyvolávat nedůvěru. Výše školného u soukromé mateřské školy je podstatně vyšší než u 

státních mateřských škol a cena pro některé zákazníky je zásadní, nemohou si 

soukromou školu finančně dovolit. Nevýhodou pro založení školky jsou počáteční 

investice, kterými podnikatel musí disponovat. Hrozí tu vstup nového konkurenta na 

trh. Také při výběru nových zaměstnanců se může stát, že bude nedostatek 

kvalifikovaných lidí. 

4.5 Marketingový průzkum 

Úkolem marketingového výzkumu bude zjistit zájem lidí o otevření nové soukromé 

mateřské školky v okolí letovicka. Cílová skupina jsou rodiče s dětmi. Z důvodů 

nízkých nákladů byl zvolen průzkum dotazováním. Dotazník byl poslán e-mailem a 

také použit k přímému dotazování na ulici, hlavně u supermarketu. Vzor dotazníku je 

uveden v příloze č. 1. 

Dotazník obsahuje 9 jednoduchých otázek, které respondentovi zaberou maximálně 2 

minuty jeho času. 

Rozeslaných nebo dotazovaných dotazníků bylo celkem 200. Vyplněných dotazníků se 

vrátilo v počtu 179 kusů, 21 dotazníků nebylo e-mailem posláno zpět. Počet odpovědí 

na jednotlivé otázky jsou uvedeny v příloze č. 2. 
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Dotazníkem z celkového počtu 179 bylo osloveno 112 žen a 67 mužů. Četnost 

věkových kategorií u dotazovaných respondentů je znázorněna v grafu č. 5. 

 

Graf 5: Četnost věkových kategorií, zdroj: vlastní zpracování 

Nejvíce dotazovaných respondentů spadá do věkové skupiny 25 - 30 let, která 

představuje 39 % (69 respondentů). Druhá největší skupina s 32 % jsou lidé ve věku 30 

až 35 let, což představuje 58 respondentů. Snahou bylo dotazovat se mladých rodičů. 

Myslíte si, že je kapacita stávajících mateřských školek dostačující? 

 

Graf 6: Aktuální stav dostačující kapacity mateřských školek, zdroj: vlastní zpracování 

Přes 60 % dotazovaných na tuto otázku odpovědělo, že nejsou kapacity mateřských 

školek dostačující. Z výše uvedeného grafu č. 6 je jasně vidět, že obyvatelé Letovic si 

jsou vědomi nedostačující kapacity stávajících mateřských školek. 
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Kolik let je Vašim dětem? 

 

Graf 7: Věk dětí dotazovaných respondentů, zdroj: vlastní zpracování 

Ze všech dotazovaných více jak 50 % má děti ve věku více jak 6 let. Děti do tří let má 

8 % respondentů, tito lidé pro nás představují budoucí potenciální zákazníky. Další pro 

nás důležitou skupinou jsou dotazovaní respondenti s dětmi ve věku 3 až 6 let, kteří jsou 

pro nás potenciální zákazníci. 

Kolik jste ochotni zaplatit za měsíční školné? 

 

Graf 8: Výše měsíčního školného, zdroj: vlastní zpracování 

Největší četnost, na otázku výše měsíčného školného, má cenová úroveň 8 000 Kč – 

9 999 Kč, což představuje 39 % dotazovaných. Druhou největší skupinou s 31 % je 

cenová úroveň 6 000 Kč až 7 999 Kč. Pouze 12 % respondentů by bylo ochotno zaplatit 

za měsíční školné nad 10 000 Kč.  
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Využili byste noční hlídaní dětí, jak často? 

 

Graf 9: Využití nočního hlídání, zdroj: vlastní zpracování 

Dotazovaní by noční hlídání nejvíce využívali nárazově při výjimečných situacích, 

nejčastější frekvencí využití nočního hlídání je jednou za tři měsíce. V našem případě 

tato skupina představuje 27 % z celkového počtu respondentů. Dvakrát do měsíce by 

tuto službu využilo 11 % a jednou do měsíce 14 % dotazovaných. Téměř polovina 

respondentů by noční hlídání nevyužila. 

Využili byste víkendové hlídání, jak často? 

 

Graf 10: Využití víkendového hlídání, zdroj: vlastní zpracování 

Opět největší frekvence využití víkendového hlídání je jednou za tři měsíce jako u 

nočního hlídání. V tomto případě se jedná o 21 %, což představuje 38 dotazovaných. 

Jednou měsíčně by víkendové hlídání využilo 10 % respondentů a dvakrát do měsíce 
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12 %. Pět respondentů by službu využilo i vícekrát do měsíce. Kolem 54 % by tuto 

službu nevyužilo vůbec. 

Uvítali byste individuální přístup vychovatelů k dětem (1 vychovatel – max. 6 dětí)? 

Z celkového počtu dotazovaných by 81 % uvítalo individuální přístup vychovatelů ke 

svým dětem.  

Nastoupilo Vaše dítě do základní školy s ročním odkladem nebo přemýšlíte o ročním 

odkladu? 

Tato otázka se týkala pouze respondentů, kteří mají děti. V našem případě se jedná o 

140 respondentů. Kladně na tuto otázku odpovědělo 14 %. 
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5 Návrh podnikatelského plánu 

Tato část práce se zabývá přímo realizací podnikatelského plánu na založení soukromé 

mateřské školky. Podnikatelský plán bude vypracován na základě teoretické části a 

analýzy okolí, kde se školka bude nacházet. 

5.1 Titulní list 

Název společnosti: Soukromá mateřská školka Sluníčko 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

Sídlo:  Mánesova 9, 679 61 Letovice 

Webová stránka: www.slunicko.cz 

Zahájení podnikání: 1. července 2014 

Zahájení činnosti: 1. září 2014 

Statutární orgán: Bc. Jitka Korbelová, jednatel 

Způsob jednání:  způsob jednání jménem společnosti 

Předmět podnikání: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 

včetně lektorské činnosti 

 Výchovná a vzdělávací činnost v oblasti předškolní výchovy 

 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost 

 Hostinná živnost 

Základní kapitál: 200 000,-Kč (100 % základního kapitálu činí peněžitý vklad) 

http://www.slunicko.cz/
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Logo: 

 

Obr. 5: Logo soukromé mateřské školky Sluníčko, zdroj: upraveno dle Profílek (28) 

Vize: podpořit přirozený rozvoj dětí ve věku od 3 do 6 let a poskytnout 

rodičům pocit, že je o jejich děti nejlépe postaráno 

Vzniklá společnost s názvem ,,Soukromá mateřská školka Sluníčko“ je společnost 

s ručením omezeným. Sídlo firmy bude v Letovicích. Jediným majitelem a zároveň i 

ředitelkou společnosti bude Bc. Jitka Korbelová. Hlavním předmětem podnikání je 

výchova a vzdělávací činnost v oblasti předškolní výchovy pro děti od 3 do 6 let. 

Společnost je plátcem DPH, ode dne svého vzniku bude vést účetnictví. Základní 

kapitál je tvořen peněžitým vkladem majitele ve výši 200 000,-Kč.  

5.2 Exekutivní souhrn 

Soukromá mateřská školka Sluníčko, společnost s ručením omezeným, vznikne 

v Letovicích. Jako jediná majitelka je Bc. Jitka Korbelová, která součastně bude jedinou 

jednatelkou a ve školce bude fungovat i jako účetní. V mateřské školce budou pracovat 

spolu s majitelkou 2 zaměstnanci. Provozovna mateřské školky bude v pronájmu 

rodinného domu, přizpůsobeného pro provoz mateřské školky. Provedený marketingový 

průzkum nám potvrdil nedostačující kapacitu stávajících tří mateřských školek 

v Letovicích. Mateřská školka Sluníčko bude nabízet svým zákazníků kvalitní služby, 

mezi které bude patřit i hlídání dětí o víkendu a přes noc. Snahou mateřské školky je 

poskytnout dětem individuální přístup, dělat vše proto, aby děti byly šťastné a tím byli 

spokojení i jejich rodiče. 
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5.3 Popis podniku 

5.3.1 Nabídka služeb 

Soukromá školka Sluníčko bude poskytovat služby dětem ve věku od 3 do 6 let a jejich 

rodičům. Kapacita školky je plánována na maximální počet 12 dětí. Hlavní aktivity 

budou zaměřené na podporu přirozeného rozvoje dětí, učit děti postupně poznávat svět 

a osvojit si základní hodnoty, učit je samostatnosti a schopnosti se projevovat jako 

samostatná osobnost. Mateřská školka preferuje individuální přístup k dětem. Rodiče 

budou mít také možnost individuální schůzky o vzdělání a vývoji svého dítěte. Služby, 

které mateřská školka Sluníčko bude poskytovat: 

 hlídání dětí: 

o pravidelné – každý den od pondělí do pátku 

o noční (možnost i pro děti, které nejsou zapsány ve školce Sluníčko) 

o víkendové (možnost i pro děti, které nejsou zapsány ve školce Sluníčko) 

 zájmové kroužky – hra na flétnu, zpěv, tanec, kreslení, výtvarná činnost 

 výuka cizího jazyka 

 logopedická poradna 

 příprava pro předškoláky 

5.3.2 Lokalita mateřské školky 

Mateřská školka Sluníčko bude mít sídlo v pronajatém rodinném domě s velkou 

zahradou. Provozovna se nachází v blízkosti zámeckého parku a základní školy. 

Nedaleko školky se nachází autobusová zastávka. 

5.3.3 Kapacita mateřské školky 

Mateřská školka Sluníčko bude mít maximální kapacitu na 12 dětí. Vedení školky chce, 

aby pedagogové měli k dětem individuální přístup, s tím souvisí poměr pedagogů na 1 

dítě. V mateřské školce Sluníčko bude jeden pedagog na plný úvazek a jeden pedagog 

na zkrácený pracovní úvazek. Majitelka mateřské školky bude mít na starosti účetnictví, 

ale také bude vypomáhat svým zaměstnancům v hlídání dětí. 
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5.3.4 Provozní doba 

Provozní doba mateřské školky je od 6:30 do 17:00 hod. Ostatní mateřské školky 

v Letovicích mají otevírací dobu kratší, maximálně do 16:30 hod. Mateřská školka 

Sluníčko dále nabízí noční hlídání v době od 17:00 do 9:00 hod. a víkendové hlídání 

před den od 8:00 do 17:00 hod. 

5.3.5 Školné 

V ceně školného je zahrnuto stravování. Výše školného je různá podle jednotlivých 

možností délky hlídání dětí. Platba školného bude splatná do 5. dne příslušného měsíce. 

 pravidelné, celodenní 5 dnů v týdnu – 9 000,- Kč 

 noční hlídání – 1 000,- Kč za noc/dítě 

 víkendové hlídání – 1 000,- Kč za den/dítě 

5.3.6 Stravování 

Přímo v mateřské školce Sluníčko se nebudou připravovat jednotlivá jídla, školka si 

oběd bude dovážet z mateřské školky Komenského. Mateřská školka Sluníčko má 

s dodavatelem obědů uzavřenou smlouvu na nákup obědů na dobu určitou na 10 let. 

Ceny s dodavatelem obědů jsou stanoveny viz tabulka č. 5 a budou se navyšovat max. 

jednou ročně o procentní navýšení, které nastane i u obědů, které poskytují ve své 

školce. Svačiny budou zaměstnanci soukromé mateřské školky Sluníčko přímo 

připravovat v provozovně sami. 

Po celý den je u dětí dodržován pitný režim. Děti mají možnost výběru a to buď čaje, 

ovocného nápoje nebo vody v libovolném množství. 

Tab. 5: Ceník stravování, zdroj: vlastní zpracování 

Přesnídávka  9 Kč 8:30 - 9:00 

Oběd 20 Kč 12:00 - 12:30 

Svačina 8 Kč 14:00 - 14:30 

Celodenní strava 37 Kč - 

V tabulce výše jsou uvedené ceny k jednotlivým jídlům. 



61 

 

Odhlášení stravného je možné 1 den předem, částka bude odečtena z následující platby 

školného. 

5.3.7 Personál mateřské školky 

O děti se budou starat dvě kvalifikované vychovatelky. Jedna vychovatelka bude 

zaměstnána na plný úvazek 40 hodin týdně a druhá vychovatelka bude zaměstnána na 

zkrácený úvazek na 6 hodin týdně. Účetnictví a zastupování mateřské školky bude 

zajišťovat majitelka školky. Chod mateřské školky, včetně úklidu, bude také zajišťovat 

majitelka. O chod školky, po stránce technické, bude pečovat majitel budovy. 

5.4 Obchodní plán 

V následující kapitole jsou shrnuty základní služby, které bude soukromá mateřská 

školka Sluníčko poskytovat. Dále v této části budou charakterizováni jednotliví 

dodavatelé a jejich služby, které od nich budeme odebírat. V poslední části bude 

obrázek našeho obchodního modelu. 

5.4.1 Poskytované služby 

Jednotlivé služby, které poskytuje soukromá mateřská školka Sluníčko, jsou blíže 

popsány níže. 

Hlídání dětí 

Hlavní náplní činnosti mateřské školky bude hlídání dětí. Školku budou navštěvovat 

děti ve věku od 3 do 6 let. Provozní doba mateřské školky bude od 6:30 do 17:00 hod. 

Snahou soukromé školky bude vyhovět potřebám a přáním rodičů, proto nabízí rodičům 

i noční a víkendové hlídání dětí. Tyto služby mohou využít nejen rodiče dětí, které 

chodí do školky, ale i ostatní rodiče. Denní program budou zajišťovat 2 kvalifikované 

pracovnice a majitelka školky. 

Sportovní aktivity – Školka má k dispozici vlastní zahradu a nedaleko se nachází park, 

což umožní dětem dopolední i odpolední pobyt venku. Děti si mohou hrát míčové hry či 

jiné pohybové hry.  
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Výtvarné aktivity – Smyslem těchto aktivit je nechat dětem volný průchod fantazie a 

rozvíjet u nich vlastní kreativitu. Rozvíjí se tak i dětská motorika. Budou používány 

různé techniky, například kreslení, modelování, vystřihování, lepení, malování, atd. 

Hudební aktivity – Vychovatelky budou děti učit různé písničky a říkanky. Děti při 

zpěvu budou používat doprovodné nástroje, jako je bubínek, xylofon, triangl, tamburína 

a ozvučná dřívka. Děti se také budou učit tanci. Těmito aktivitami bude u dětí 

podporováno sluchové vnímání a naučí se dodržovat hudební rytmus. 

Přírodověda – Děti se naučí základní hygienické návyky, seznámí se s fungováním 

lidského těla a naučí se o něj správně starat. Děti, se budou na procházce učit poznávat 

rostliny, zvířata a druhy stromů. 

Jazykové dovednosti – Kvalifikované vychovatelky budou děti učit základy cizího 

jazyka. Děti každý den ráno budou mít tzv. okénko cizího jazyka, kde se budou učit 

formou hry podpořenou obrázky, písničkami a jinými audiovizuálními pomůckami. 

Jednotlivá slovíčka si budou děti opakovat i během dne při různých hrách. Pro děti je 

dobré, aby se s cizím jazykem setkaly ještě dříve, než nastoupí do základní školy. 

Jednotlivé školní akce – Mezi školní akce pořádané během roku patří podzimní táborák, 

Mikuláš, Vánoční besídka, karneval a různé jarní výlety. 

Logopedická poradna 

Logopedie bude probíhat každý den individuálně s dětmi. Děti budou rozděleny do pěti 

skupin a každý den bude mít cvičení logopedie jedna skupinka. Logopedické cvičení 

s dětmi bude vést kvalifikovaná pracovnice mateřské školky. 

Příprava pro předškoláky 

Soukromá mateřská školka Sluníčko bude pro své nejstarší děti pořádat přípravu pro 

předškoláky. Výuka bude probíhat dvakrát týdně po odpoledním odpočinku po dobu 6 

měsíců před nástupem dítěte do školy. Výuka bude obsahovat komplexní témata, která 

by měl znát každý předškolák. Cílem přípravy pro předškoláky bude, aby se děti 

srovnaly na stejnou úroveň. 
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Stravování 

Oběd bude do mateřské školky Sluníčko dovážen z mateřské školky Komenského. 

Takto bude zajištěna vyváženost stravy pro dětský organismus. Mimo oběd budou mít 

děti každé ráno přesnídávku a po odpočinku budou mít svačinu. 

5.4.2 Dodavatelé 

Veškeré vybavení a zařízení v mateřské školce Sluníčko bude nakoupeno jednorázově u 

dodavatelů. Největší část bude nakoupena v obchodním domě IKEA, kde je možnost 

nákupu nábytku, textilu, kuchyňského vybavení, atd. Zbylé věci, které se nenakoupí 

v tomto obchodním domě, budou koupeny u ostatních nejmenovaných dodavatelů. 

Mezi stálé dodavatele patří mateřská školka Komenského, u které budou odebírány 

obědy. Telefonní a internetovou službu bude školce poskytovat společnost T- mobile. 

Mateřská školka bude pojištěna u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s. Školka si 

zřídí pojištění rizik podnikání a pojištění ve věci odpovědnosti za škodu způsobenou 

dětem. 

Mateřská školka Sluníčko bude mít provozovnu v upraveném rodinném domě se 

zahradou. Pronajímatel má dům upraven tak, aby splňoval všechny legislativní 

předpisy.  

5.4.3 Obchodní model 

V obrázku č. 6 je zobrazen obchodní model soukromé mateřské školky Sluníčko. 
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Obr. 6: Obchodní model soukromé mateřské školky Sluníčko, zdroj: upraveno dle Business Model 

Canvas (34) 
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5.5 Organizační plán 

5.5.1 Organizační struktura 

Společnost bude mít jednoho vlastníka, který bude vykonávat funkci jednatele, bude 

vystupovat jménem společnosti. Organizační struktura mateřské školky bude liniová, 

kdy jsou všichni zaměstnanci společnosti podřízeni majiteli. 

  

Majitel 

společnosti 
  

 
        

 

 
  

  
  

 Pedagog č. 1 

  

Pedagog č. 2 

Obr. 7: Organizační struktura společnosti, zdroj: vlastní zpracování 

5.5.2 Pracovně právní vztahy 

Majitelka společnosti bude zaměstnávat dva pedagogy. Pedagog č. 1 bude zaměstnán na 

plný pracovní úvazek, čili bude mít 8,5 hodinovou denní pracovní dobu včetně 

přestávky. Pedagog č. 2 bude zaměstnán na zkrácenou pracovní dobu, na 6,5 hodinovou 

denní pracovní dobu včetně zákonné přestávky. Obě zaměstnankyně budou mít 

podepsanou pracovní smlouvu na dobu určitou se zkušební dobou 3 měsíce. V případě 

spokojenosti majitelky s pracovním výkonem zaměstnance bude smlouva prodloužena 

na dobu neurčitou. 

V případě zájmu rodičů o noční nebo víkendové hlídání bude mít děti na starosti 

majitelka jako vychovatelka. 

Pracovní smlouvy, které budou obsahovat sjednaný pracovní úvazek, výši stanovené 

mzdy, způsob placení mzdy, pracovní pozice, místo výkonu práce a den nástupu do 

práce, budou vyhotoveny písemně. 

Pracovní doba jednotlivých zaměstnanců je uvedena v tabulce č. 6. 
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Tab. 6: Pracovní doba zaměstnanců, zdroj: vlastní zpracování 

Zaměstnanec 
Týdenní 

úvazek 

Pracovní doba 

Od Do 

Pedagog č. 1 40 hod 8:00 16:30 

Pedagog č. 2 30 hod 6:30 13:00 

Majitelka 40 hod 8:30 17:00 

Měsíční hrubá mzda stanovená pro zaměstnance na plný úvazek na pozici pedagog je 

19 000 Kč. Měsíční hrubá mzda stanovená pro zaměstnance na zkrácený úvazek na 

pozici pedagog je 12 000 Kč. A měsíční hrubá mzda majitelky a součastně účetní činí 

21 000 Kč. 

Požadavky mateřské školky na pedagoga na plný úvazek: 

 pedagogické vzdělání, praxe min. 3 roky, 

 znalost cizího jazyka / nejlépe anglického jazyka, 

 znalost výuky logopedie. 

 ovládat hru na hudební nástroj, 

 příjemné vystupování, vřelý vztah k dětem, 

 spolehlivost, bezúhonnost, zodpovědnost, 

 kreativita. 

Požadavky mateřské školky na pedagoga na zkrácený úvazek: 

 pedagogické vzdělání, vhodné pro absolventy, 

 znalost cizího jazyka / nejlépe anglického jazyka, 

 znalost výuky logopedie, výhodou, 

 hra na hudební nástroj, 

 příjemné vystupování, vřelý vztah k dětem, 

 spolehlivost, bezúhonnost, zodpovědnost, 

 kreativita. 
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5.5.3 Harmonogram školního dne 

6:30 – 8:00 příchod dětí do školy (volná hra, relaxace s hudbou či pohádkou) 

8:30 – 9:00 přesnídávka, seznámení s denním programem 

9:00 – 9:30 okénko cizího jazyka ve formě hry 

9:30 - 11:00 skupinové a individuální činnosti dle volby dětí (hra na flétnu, tanec, 

kreslení, výtvarná činnost a logopedie) - vše dle zájmu dětí 

11:00 – 12:00 pobyt venku (procházka, poznávání přírody, venkovní hry) 

12:00 – 12:30 oběd 

12:30 – 12:45 vyzvedávání dětí po obědě 

12:30 – 14:00 příprava na odpočinek, odpočinek dětí, vstávání, hygienické návyky 

14:00 – 14:30 svačina 

14:30 – 15:30 hry venku na zahradě 

15:30 – 17:00 volná hra dle výběrů dětí 

15:30 – 17:00 odchod dětí domů 

V mateřské školce Sluníčko budou kromě klasického denního programu probíhat tzv. 

slavnosti, na kterých se budou podílet děti, jak účastí, tak i přípravou nebo výzdobou 

školky. Děti například budou pořádat vánoční besídku pro své rodiče nebo vytvoří 

nějaký malý dárek mamince ke dni matek. 

Jednotlivé školní akce: 

 Podzimní táborák – Děti si společně s rodiči a vychovatelkami opečou 

špekáčky, zazpívají si písničky při hře na kytaru. Dále je úklid školní zahrady a 

příprava na zimu. 

 Mikuláš – Děti se budou připravovat na příchod Mikuláše, opakují si a učí se 

nové písničky a říkanky. Mikuláš si poslechne, jak se děti naučily písničky a 

říkanky a rozdá dětem ovoce a pamlsky. 

 Vánoční besídka – Děti společně se svými vychovatelkami nazdobí stromeček a 

vyzdobí školku v duchu Vánoc, děti budou mít za pomoci vychovatelek 
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připravený program pro své rodiče (zpěv vánočních koled, krátké divadelní 

představení, tanec). 

 Oslava nového roku, karneval – Opět si děti krásně vyzdobí školku a 

převléknou se do pohádkových kostýmů, oslava nového roku ve formě 

karnevalu, dětská diskotéka. 

 Dáreček pro maminku – Děti ke dni matek vytvoří dárek (obrázek, keramika, 

atd.) 

 Jarní výlety – výlety do blízkého okolí (Westernové městečko, zámek, divadlo). 

Na všechny akce, které bude pořádat soukromá mateřská školka, budou srdečně zváni 

rodiče dětí. 

5.6 Marketingový plán 

Soukromá mateřská školka je v podstatě na začátku svých podnikatelských plánů. Tuto 

skutečnost bude respektovat i marketingový plán, který bude mít podnikatelské aktivity 

definovány pro zahájení a rozvoj. 

5.6.1 Produkt 

Mateřská školka Sluníčko bude nabízet služby, kterými se bude snažit podporovat 

přirozený rozvoj dítěte a poskytnout rodičům pocit, že je o jejich děti co nejlépe 

postaráno. Bude se jednat o výuku dětí od 3 do 6 respektive do 7 let, které budou 

umístěny společně v jedné třídě. 

Snahou školky je poskytnout dětem pomoc postupně poznávat svět a osvojit si základní 

hodnoty. Ke každému dítěti bude přistupováno individuálně, aby byla nalezena 

nejvhodnější forma a tempo vzdělání. Snahou pedagogů bude rozvoj dětí jako 

sebevědomých a zvídavých bytostí v prostředí podporujícím nezávislost a vzájemnou 

úctu. 

Mateřská školka Sluníčko také, mimo pravidelné hlídání dětí od pondělí do pátku, 

nabízí i noční a víkendové hlídání pro děti zapsané i nezapsané do mateřské školky. 

Během výuky budou dětem poskytovány různé aktivity. Mateřská školka Sluníčko 

nabízí dětem výuku cizího jazyka, různé zájmové kroužky jako například hru na flétnu, 
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zpěv, tanec, kreslení a další výtvarnou činnost. Přímo v provozovně mateřské školky 

budou samostatně s jednotlivými dětmi probíhat logopedická cvičení. Dětem 

v předškolním věku bude poskytnuta příprava pro předškoláky. Rodiče mají možnost si 

domluvit schůzku s pedagogy a dozvědět se o vzdělání a vývoji svého dítěte. 

5.6.2 Cena 

V ceně školného bude zahrnuta cena za hlídání dětí, logopedickou poradnu, přípravu 

pro předškoláky. Cenu školného, včetně stravování, odvodíme z měsíčních nákladů 

jednoho dítěte na jeden den v mateřské školce. V tabulce č. 7, v položce náklady na 

provoz, jsou obsaženy mzdové náklady, pojištění, stravování dětí, marketingové 

náklady, platby nájemného včetně nákladů za energii. 

Tab. 7: Výpočet nákladů jednoho dítěte na jednu hodinu, zdroj: vlastní zpracování 

Položka Výše nákladů 

Náklady na provoz 

(měsíční) 
89 304 

Náklady na 1 dítě za měsíc 7 442 

Náklady na 1 dítě za týden 1 860 

Náklady na 1 dítě za den 372 

Náklady na 1 dítě na hodinu 35,4 

Z tabulky výše nám vyplývá, že náklady spojené s hlídáním jednoho dítěte jsou 35,4 

Kč, při této ceně za hodinu hlídání dítěte bychom nedosahovali žádného zisku. Proto 

k hodinové ceně připočteme 15 % navýšení ceny, které nám bude tvořit výnos. Konečná 

hodinová cena pro zákazníka je 40,7 Kč. 

Výpočet školného: 

Cena 1 dítěte/hod bez zisku ........................................ 35,4 Kč 

Cena 1 dítěte/hod s 15% navýšením ceny .................. 35,4*1,15 = 40,7 Kč 

Cena 1 dítěte/den ........................................................ 40,7*10,5 = 427,4 Kč 

Cena 1 dítěte/měsíc ..................................................... 427,4*21 = 8 975 Kč => 9 000 Kč 
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Výše školného včetně stravování je stanovena dle výpočtu na 9 000 Kč měsíčně na 

jedno dítě.  

5.6.3 Místo 

Mateřská školka Sluníčko chce, aby se děti ve školce cítily jako doma. Má snahu 

vytvořit příjemné a rodinné prostředí. Z těchto důvodů volí mateřská školka jako svou 

provozovnu rodinný dům s velkou zahradou. Mateřská školka bude mít své působiště 

v Letovicích nedaleko sídliště a základní školy. V blízkosti mateřské školky je také 

zámecký park, kam děti budou chodit často na vycházky a hrát si různé venkovní hry. 

Budova mateřské školky je již od pronajímatele zrekonstruovaná přímo na provozovnu 

mateřské školky tak, aby splňovala potřebná legislativní pravidla. 

5.6.4 Propagace 

Pro mateřskou školku je velmi důležitá prvotní propagace, jelikož se jedná o zahájení 

své podnikatelské činnosti, nesmí se podcenit vhodný způsob informování veřejnosti. 

Snahou bude se dostat do podvědomí okolí a informovat je o službách, které mateřská 

školka nabízí. 

Letáky, plakáty 

Letáky a plakáty jsou jednou z nejrozšířenější formy propagace. Letáky budou 

rozeslány prostřednictvím České pošty do poštovních schránek v okolí města Letovic a 

Boskovic. Plakáty budou vyvěšeny na různá místa, jako jsou čekárny dětských lékařek, 

vývěsky na náměstí a jiná veřejná místa. 

Letáky budou ve formátu A6 (5 000 ks) a plakáty ve formátu A 4 (200 ks) celkové 

náklady na tisk a distribuci budou 4 900 Kč. 

Webové stránky 

V dnešní době je téměř samozřejmostí, že každý podnikatelský subjekt vlastní webové 

stránky, kterými se prezentuje a informuje veřejnost o nových nabízených službách. 

Soukromá mateřská školka Sluníčko si nechá vytvořit také své webové stránky, kde 

bude veřejnost informovat o nabízených službách, výši školného, programu dne, 

kontaktních údajích, provozní době a o pořádání různých školních akcí, jako například 
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výlety, besídky, karneval. Vytvoření webových stránek majitelka školky dostala jako 

sponzorský dar od rodinného příbuzného, který podniká v tvorbě a správě webových 

stránek. 

Registrace do katalogu firem 

Majitelka soukromé mateřské školky Sluníčko nechá podnik zaregistrovat do katalogu 

řemesel. Roční registrace stojí 1 500 Kč. 

Místní rozhlas 

Informace o nově zřízené mateřské školce Sluníčko bude hlášená v místním rozhlase 

dva měsíce před zahájením podnikatelské činnosti. Jedno hlášení je zpoplatněno za 

100 Kč. Místní rozhlas bude hlášení opakovat každé pondělí a středu vždy v 16:00 hod. 

Region Press 

Region Press je blanenský deník, který je zdarma roznášen po vybraných obcích na 

Blanensku do všech schránek. Roznos se provádí v 14-ti denních intervalech. Celkem je 

roznášeno 23 000 kusů výtisků a dále si je možné tyto noviny koupit v trafikách a 

obchodech v regionu. Uvedená zpráva v novinách bude o velikosti ¼ strany 

(10,5 cm x 14 cm), cena je 6 500 Kč za jedno vydání. Majitelka nechá informaci o 

otevření mateřské školky zveřejnit ve dvou vydáních. 

Profil na sociální síti 

V poslední době se zdá jako velmi efektivní prezentovat svou společnost na sociálních 

sítích. Nejčastěji je využíván Facebook. Maminky na mateřské dovolené často využívají 

tuto sociální síť, čímž se informace rozšíří mezi širší veřejnost. Budou zde uveřejňovány 

plánované akce a fotky ze školních výletů. 

V tabulce č. 8 jsou vyčísleny náklady na jednotlivé druhy propagace, celkové náklady 

činí 21 000 Kč. 
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Tab. 8: Celkové náklady na reklamu, zdroj: vlastní zpracování 

Položka  
Výše 

nákladů 

Letáky, plakáty 4 900 

Webové stránky zdarma 

Registrace do katalogu 

firem 
1 500 

Místní rozhlas 1 600 

Region Press 13 000 

Profil na sociální síti zdarma 

Celkové náklady na 

reklamu 
21 000 

 

5.7 Finanční plán 

5.7.1 Počáteční vklad společnosti 

Majitelka vloží do společnosti peněžitý vklad ve výši 200 000,- Kč, který bude 

představovat základní kapitál. Majitelka mateřské školky Sluníčko bude pouze paní 

Korbelová, která splatí celý základní kapitál jednorázově. Dále majitelka disponuje se 

180 000,-Kč, které má v úmyslu investovat do založení a vybavení soukromé mateřské 

školky Sluníčko.  

5.7.2 Počáteční výdaje 

Po prvotní výdaje budou na založení společnosti s ručením omezeným. Výdaje za 

notářský zápis a zápis do živnostenského listu a návrh na zápis do obchodního rejstříku 

jsou v tabulce uvedeny v jednom řádku. Dále je nutné koupit vybavení školky, seznam 

položek i s náklady jsou uvedeny v následující tabulce č. 9. Jako poslední položka je 

uvedena výše finanční rezervy pro ostatní případné drobné výdaje. Jednotlivé ceny jsou 

uvedeny na základě cenové nabídky obchodního domu IKEA a dalších nezveřejněných 

firem. V položce označená jako „reklama“ je do ceny zahrnuta inzerce v místním 

zpravodaji, reklamní letáčky, plakáty a oznámení v místním rozhlase a vytvoření 

webových stránek. 
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Tab. 9: Přehled počátečních výdajů, zdroj: vlastní zpracování 

Položka Cena v Kč 

Náklady na založení společnosti 19 000 

Reklama 21 000 

Koberce 18 000 

Dětská dřevěná šatna 18 000 

Dětský nábytek (židle, stolky, police, postele) 35 000 

Textil pro děti 9 000 

LCD Televizor, Notebook 19 000 

Zázemí zaměstnanců (Pracovní stoly, židle, jídelní 

stůl, skříň) 
21 000 

Hračky, výtvarné potřeby a jiné 36 000 

Nádobí 5 000 

Čistící a dezinfekční prostředky 1 500 

Finanční rezerva 30 000 

Celkem 232 500 

5.7.3 Provozní a mzdové náklady 

Provozní náklady 

Provozními náklady v případě pronájmu je výše nájemného, energie a poplatky za 

připojení k internetu a výše paušálu mobilního telefonu. Také mezi provozní náklady 

zařadíme náklady na marketing a propagaci v průběhu fungování mateřské školky, patří 

sem především správa webových stránek a propagační materiály. V následující tabulce 

č. 10 jsou uvedeny jednotlivé náklady, jejichž výše byla stanovena na základě odhadu. 

Výše nájemného je určena dle podnájemní smlouvy. Prostory pronajaté pro provoz 

mateřské školky vlastní blízký známý majitelky soukromé školky, z toho důvodu je za 

velmi výhodnou částku. Pronájemce s majitelkou uzavřel podnájemní smlouvu na dobu 

určitou na 20 let s výši nájmu 5.000,-Kč za měsíc s výpovědní lhůtou 1 rok. 
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Tab. 10: Přehled provozních měsíčních a ročních nákladů, zdroj: vlastní zpracování 

Náklady v Kč Měsíčně Ročně 

Nájemné 5 000 60 000 

Energie 3 000 36 000 

Telefonní poplatky s připojením k 

internetu 
600 7 200 

Marketing a propagace 500 6 000 

Pojištění 1 200 14 400 

Celkem 10 300 123 600 

 

Mzdové výdaje 

Mezi mzdové náklady společnosti patří platy dvou pedagogů starající se o děti a 

majitelky společnosti, která se bude starat i o účetnictví. Měsíční hrubá mzda pedagogů 

činí 19 000 Kč (plný úvazek), 12 000 Kč (zkrácený úvazek) a majitelky 21 000 Kč. 

V následujících tabulkách č. 11 až č. 13 jsou uvedeny propočty mzdových nákladů 

zaměstnavatele na zaměstnance. 

 

Tab. 11: Výpočet mzdových nákladů zaměstnavatele – pedagog č. 1, zdroj: vlastní zpracování 

Výpočet mzdových nákladů – pedagog č. 1 

Hrubá mzda 19 000 Kč Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Zdravotní pojištění 855 4,5% 1 710 9% 

Sociální pojištění 1 235 6,5% 4 750 25% 

Odvody celkem 2 090 11% 6 460 34% 

Slevy na poplatníka 2 070 - 

Dílčí měsíční základ daně 25 500 - 

Záloha na daň 3 825 - 

Záloha na daň po slevě 1 755 - 

Čistá měsíční mzda 15 155 - 

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance       25 460 Kč 
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Tab. 12: Výpočet mzdových nákladů zaměstnavatele – pedagog č. 2, zdroj: vlastní 

zpracování 

Výpočet mzdových nákladů – pedagog č. 2 

Hrubá mzda 12 000 Kč Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Zdravotní pojištění 540 4,5% 1 080 9% 

Sociální pojištění 780 6,5% 3 000 25% 

Odvody celkem 1 320 11% 4 080 34% 

Slevy na poplatníka 2 070 - 

Dílčí měsíční základ daně 16 100 - 

Záloha na daň 2 415 - 

Záloha na daň po slevě 345 - 

Čistá měsíční mzda 10 335 - 

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance        16 080 Kč 

 

Tab. 13: Výpočet mzdových nákladů zaměstnavatele – majitelka, zdroj: vlastní zpracování 

Výpočet mzdových nákladů - majitelka 

Hrubá mzda 21 000 Kč Zaměstnanec Zaměstnavatel 

Zdravotní pojištění 945 4,5% 1 890 9% 

Sociální pojištění 1 365 6,5% 5 250 25% 

Odvody celkem 2 310 11% 7 140 34% 

Slevy na poplatníka 2 070 - 

Dílčí měsíční základ daně 28 200 - 

Záloha na daň 4 230 - 

Záloha na daň po slevě 2 160 - 

Čistá měsíční mzda 16 530 - 

Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance        28 140 Kč 

 

Tab. 14: Celkové mzdové náklady zaměstnavatele, zdroj: vlastní zpracování 

Zaměstnanec 
Superhrubá 

mzda 

Pedagog č. 1 25 460 

Pedagog č. 2 16 080 

Majitelka 28 140 

Celkem 69 680 
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Celkové mzdové náklady na všechny zaměstnance soukromé mateřské školky Sluníčko 

činí 69 680,-Kč. 

5.7.4 Zakladatelský rozpočet 

V tabulce č. 15 je uvedena výše potřebného kapitálu, který je nutný pro rozběh 

společnosti na první 3 měsíce. Do celkového potřebného rozpočtu kapitálu je zahrnuta i 

10 % finanční rezerva. Potřebný kapitál na rozběh včetně 10 % finanční rezervy je 

515 664 Kč. 

Tab. 15: Rozpočet kapitálu na první čtvrtletí, zdroj: vlastní zpracování 

Rozpočet kapitálu na první čtvrtletí [Kč] 

Počáteční výdaje 232 500 

Provozní náklady 30 900 

Mzdové náklady 209 040 

Finanční rezerva 10 % 43 224 

Celkem potřebný kapitál 515 664 

 

200 000 Kč + 180 000 Kč = 380 000 Kč 

Základní kapitál společnosti je 200 000 Kč, podnikatelka ještě disponuje částkou 

180 000 Kč, kterou chce použít jako vklad mimo základní kapitál do společnosti na její 

rozběh, jedná se o tzv. bezúročnou půjčku. Podle výše uvedeného by podnikatelka ještě 

měla žádat o bankovní úvěr ve výši 135 664 Kč, ale na druhou stranu podnikatelka 

předpokládá, že na bankovní účet společnosti budou nabíhat platby za školné. Mateřská 

školka zatím o bankovní úvěr nebude žádat. 

5.7.5 Předpokládané měsíční příjmy 

Mezi předpokládané příjmy patří hlavně školné, splatné vždy do 5. dne příslušného 

měsíce. Školné je stanoveno na 9 000 Kč měsíčně na jedno dítě. Provoz mateřské 

školky bude celoroční i přes letní prázdniny, kdy rodiče chodí do zaměstnání. Mimo 

pravidelné školné mateřské školky má školka příjem za hlídání dětí přes víkend a přes 

noci. Předpoklad průměrného příjmu z této služby bude 5 000 Kč měsíčně. 
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Dalším možným příjmem mateřské školky jsou možné sponzorské dary například od 

rodičů nebo jiných subjektů. S těmito sponzorskými dary nelze počítat, jelikož nejsou 

jistým příjmem. 

Tab. 16: Přehled měsíčních příjmů při různém naplnění kapacity, zdroj: vlastní zpracování 

Přehled měsíčních příjmů při různém naplnění kapacity 

Naplnění kapacity 
20% 40% 60% 80% 100% 

3 děti 5 děti 8 dětí 10 dětí 12 dětí 

Měsíční příjem v Kč 27 000 45 000 72 000 90 000 108 000 

 

5.7.6 Předpokládané měsíční výdaje 

Předpokládané měsíční výdaje zahrnují platby nájemného, platby za energii (elektřina, 

voda, plyn), mzdové náklady, poplatky za telefon a připojení k internetu, platby za 

pojištění a také náklady na stravování dětí a náklady na propagaci a správu webových 

stránek. Jednotlivé výdaje jsou uvedeny v tabulce č. 17. Celkové měsíční výdaje 

mateřské školky činí 89 304 Kč. 

Tab. 17: Přehled měsíčních výdajů, zdroj: vlastní zpracování 

Přehled měsíčních výdajů v Kč 

Nájemné 5 000 

Energie 3 000 

Mzdové náklady 69 680 

Telefonní poplatky s připojením k internetu 600 

Pojištění 1 200 

Stravování dětí 9 324 

Propagace, správa webových stránek 500 

Celkem 89 304 

 

5.7.7 Analýza bodu zvratu 

Díky analýze bodu zvratu zjistíme, při kolika dětech bude schopna mateřská školka 

pokrýt své náklady a začne generovat zisk. Celkové měsíční náklady činí 89 304 Kč, 

z toho většina nákladových položek tvoří fixní náklady, které se nemění v závislosti na 
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počtu dětí. Pouze stravování dětí je závislá položka na počtu dětí. Měsíční náklady na 

stravování 1 dítěte je 777 Kč. 

Díky výpočtu bodu zvratu zjistíme potřebné naplnění kapacity mateřské školky, aby se 

vyrovnaly příjmy a výdaje. 

 

Graf 11: Grafické znázornění bodu zvratu, zdroj: vlastní zpracování 

Výpočet bodu zvratu: 

P = 9 000 Kč 

FN = 79 980 Kč 

vn = 777 Kč 

Q =  ?  Kč 

P*Q = FN + vn*Q 

9 000*Q = 79 980 + 777*Q 

8 223 Q = 79 980 

Q = 9,7 dětí → 10 dětí 

Z výpočtu a grafického znázornění je patrno, že mateřská školka pokryje své měsíční 

náklady a začne generovat zisk při minimálním naplnění školky 10 dětmi, což je 80 % 

naplnění. 
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5.7.8 Zahajovací rozvaha 

Zřizovací výdaje tvoří náklady na založení podniku, tedy zápis do živnostenského a 

obchodního rejstříku a výdaje na založení společnosti s ručením omezeným. Mezi 

drobný majetek je zahrnut dětský textil, nádobí, všechny hračky a výtvarné potřeby, 

LCD televizor, notebook, dětský nábytek (židle, stolky, police, postele), koberce, 

dřevěná šatna a nábytek pro zaměstnance. Zásoby jsou tvořeny čistícími a 

dezinfekčními prostředky. 

Tab. 18: Zahajovací rozvaha, zdroj: vlastní zpracování 

Zahajovací rozvaha 

AKTIVA PASIVA 

Stálá aktiva Vlastní kapitál 

Zřizovací výdaje 19 000 Základní kapitál 200 000 

Drobný majetek 191 000     

Oběžná aktiva Cizí zdroje 

Zásoby 1 500 Bezúročná půjčka (vklad) 180 000 

Běžný účet 168 500     

Celkem 380 000 Celkem 380 000 

 

5.7.9 Předpokládaná rozvaha 

Následující tabulka zobrazuje předpokládanou rozvahu ve zkráceném rozsahu pro první 

tři roky podnikání ke konci každého roku provozu mateřské školky. Základem rozvahy 

je rovnost mezi stavem celkových aktiv a celkových pasiv. Oběžná aktiva tvoří zásoby a 

krátkodobý finanční majetek, jako jsou finanční prostředky na běžném účtu a 

v pokladně.  

Základní kapitál je po celou dobu 200 000 Kč, dlouhodobé závazky tvoří bezúročnou 

půjčku od majitele. Krátkodobými náklady jsou mzdové náklady. Rozvahy pro 

realistickou a pesimistickou variantu jsou uvedeny v příloze č. 4 a č. 5. 
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Tab. 19: Rozvaha ve zkráceném rozsahu, zdroj: vlastní zpracování 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 

Optimistická varianta 2014 2015 2016 2017 2018 

ATIVA CELKEM 316 788 662 575 660 285 657 617 654 488 

Stálá aktiva 180 000 163 500 161 000 160 000 163 000 

Zřizovací výdaje 19 000 0 0 0 0 

Drobný majetek 161 000 163 500 161 000 160 000 163 000 

Oběžná aktiva 136 788 499 075 499 285 497 617 491 488 

Zásoby 1 500 2 300 2 000 2 000 2 000 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobý finanční 

majetek 
135 288 496 775 497 285 495 617 489 488 

  

PASIVA CELKEM 316 788 662 575 660 285 657 617 654 488 

Vlastní kapitál 57 784 403 271 400 794 397 936 394 614 

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

Výsledek hospodaření 

běžného účetního +/- 
-142 216 203 271 200 794 197 936 194 614 

Cizí zdroje 259 004 259 304 259 490 259 681 259 875 

Dlouhodobé závazky 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 

Krátkodobé závazky 79 004 79 304 79 490 79 681 79 875 

 

5.7.10 Předpokládaný výkaz zisku a ztráty 

První rok podnikání 2014 je počítán pouze na tři měsíce, jelikož mateřská školka 

předpokládá zahájit provoz až od září. Následující tabulka č. 20 uvádí výkaz zisku a 

ztráty při optimistické variantě pro prvních pět let podnikání. Dále jsou uvedeny další 

dvě varianty výkazu zisku a ztráty pro realistickou variantu a pesimistickou variantu. Při 

optimistické variantě je předpoklad naplnění mateřské školky na 100 %, tedy 12-ti 

dětmi. Při realistickém pohledu na výkaz zisku a ztráty je předpoklad 80 % naplnění, 



81 

 

což je 10 dětí. Pesimistická varianta výkazu zisku a ztráty je řešena pouze při naplnění 

60 %, 8 dětí. 

Ve výkazu zisku a ztráty jsou od roku 2015 každým následným rokem navýšeny ceny 

energie (plynu, elektřiny, vody), stravování a ostatní nákladů v průměru o 2 %. 

Počáteční náklady ve výši 232 500 Kč jsou zahrnuty v roce 2014 v položce ostatní 

náklady. 

Podnik plánuje po dobu pěti let výši školného zachovat, ačkoliv je předpoklad 

každoročního zvýšení některých položek. Podnik si stanovil přijatelnou výši zisku 

v optimistické variantě 180 000 Kč, pokud podnik bude mít roční zisk vyšší než 

180 000 Kč, nebude prozatím zvyšovat školné. 

Tab. 20: Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu – optimistická varianta, zdroj: vlastní 

zpracování 

Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu 

Optimistická varianta 2014 2015 2016 2017 2018 

NÁKLADY 

Nájemné  20 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Energie 12 000 36 000 36 720 37 454 38 203 

Mzdové náklady 278 720 836 160 836 160 836 160 836 160 

Telefon a internet 2 400 7 200 7 200 7 200 7 200 

Pojištění 4 800 14 400 14 400 14 400 14 400 

Čistící prostředky 1 500 3 400 2 900 2 800 3 200 

Propagace 21 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Stravování 37 296 111 888 114 126 116 408 118 736 

Ostatní náklady 216 500 30 000 30 600 31 212 31 836 

Náklady celkem 594 216 1 105 048 1 108 106 1 111 635 1 115 736 

VÝNOSY 

Tržby 452 000 1 356 000 1 356 000 1 356 000 1 356 000 

Výnosy celkem 452 000 1 356 000 1 356 000 1 356 000 1 356 000 

VH před zdaněním -142 216 250 952 247 894 244 365 240 264 

Daň z příjmů (19 %) 0 47 681 47 100 46 429 45 650 

VH za účetní období -142 216 203 271 200 794 197 936 194 614 
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V tabulce č. 20 je zobrazen výkaz zisku a ztráty v optimistické variantě, v položce tržby 

jsou zahrnuté pravidelné platby za školné a 5 000 Kč měsíčně za noční a víkendové 

hlídání. V prvním roce podnik vykazuje ztrátu 142 216 Kč. V následujících čtyřech 

letech podnik dosahuje zisku v hodnotě vždy nad 190 000 Kč. 

Tab. 21: Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu – realistická varianta, zdroj: vlastní 

zpracování 

Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu 

Realistická varianta 2014 2015 2016 2017 2018 

NÁKLADY 

Nájemné  20 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Energie 12 000 36 000 36 720 37 454 38 203 

Mzdové náklady 278 720 836 160 836 160 836 160 836 160 

Telefon a internet 2 400 7 200 7 200 7 200 7 200 

Pojištění 4 800 14 400 14 400 14 400 14 400 

Čistící prostředky 1 500 3 400 2 900 2 800 3 200 

Propagace 21 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Stravování 31 080 93 240 95 105 97 007 98 947 

Ostatní náklady 217 500 30 000 30 600 31 212 31 836 

Náklady celkem 589 000 1 086 400 1 089 085 1 092 233 1 095 947 

VÝNOSY 

Tržby 368 000 1 104 000 1 104 000 1 104 000 1 104 000 

Výnosy celkem 368 000 1 104 000 1 104 000 1 104 000 1 104 000 

VH před zdaněním -221 000 17 600 14 915 11 767 8 053 

Daň z příjmů (19 %) 0 3 344 2 834 2 236 1 530 

VH za účetní období -221 000 14 256 12 081 9 531 6 523 

 

V uvedené tabulce č. 21 ve výkazu zisku a ztráty v realistické variantě, kdy naplnění 

mateřské školky je z 80 % kapacity a za noční a víkendové hlídání je měsíční příjem 

2 000 Kč, podnik vykazuje v prvním roce ztrátu přes 220 000 Kč. V následujících letech 

podnik již vykazuje minimální zisk. V roce 2018 podnik dosahuje zisku pouze 

6 523 Kč. 
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Tab. 22: Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu – pesimistická varianta, zdroj: vlastní 

zpracování 

Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu 

Pesimistická varianta 2014 2015 2016 2017 2018 

NÁKLADY 

Nájemné  20 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Energie 12 000 36 000 36 720 37 454 38 203 

Mzdové náklady 278 720 836 160 836 160 836 160 836 160 

Telefon a internet 2 400 7 200 7 200 7 200 7 200 

Pojištění 4 800 14 400 14 400 14 400 14 400 

Čistící prostředky 1 500 3 400 2 900 2 800 3 200 

Propagace 21 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

Stravování 24 864 74 592 76 084 77 606 79 158 

Ostatní náklady 217 500 30 000 30 600 31 212 31 836 

Náklady celkem 582 784 1 067 752 1 070 064 1 072 832 1 076 157 

VÝNOSY 

Tržby 288 000 864 000 864 000 864 000 864 000 

Výnosy celkem 288 000 864 000 864 000 864 000 864 000 

VH před zdaněním -294 784 -203 752 -206 064 -208 832 -212 157 

Daň z příjmů (19 %) 0 0 0 0 0 

VH za účetní období -294 784 -203 752 -206 064 -208 832 -212 157 

 

Předchozí tabulka výkazu zisku a ztráty v pesimistické variantě, podnik ve všech 

uvedených letech vykazuje ztrátu. V prvním roce školka dosahuje ztráty přes 

290 000 Kč, v následujících letech se podnik také nachází ve ztrátě. V posledním roce 

mateřská školka vykazuje ztrátu 212 157 Kč. Při pesimistické variantě se předpokládá 

naplnění školky pouze z 60 % kapacity a nočního a víkendové hlídání není využito 

vůbec. 
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5.7.11 Předpokládané cash flow 

Cash flow je zpracován ve všech třech variantách v optimistické, realistické a 

pesimistické pro první pět let podnikání. Při zpracování cash flow se vychází 

z předchozích údajů. 

Tab. 23: Předpokládané cash flow pro optimistickou variantu, zdroj: vlastní zpracování 

Optimistická varianta 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav peněžních prostředků 0 135 288 496 775 497 285 495 617 

Peněžní tok z provozní činnosti -64 712 344 987 -1 990 -2 668 -3 128 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné 

činnosti před zdaněním 
-142 216 345 487 -2 477 -2 858 -3 322 

Změna stavu krátkodobých 

závazků 
79 004 300 186 190 194 

Změna stavu zásob -1 500 -800 300 0 0 

Peněžní tok z investiční činnosti 20 000 16 500 2 500 1 000 -3 000 

Výdaje spojené s nabytím stálých 

aktiv 
-180 000 16 500 2 500 1 000 -3 000 

Zvýšení peněžních prostředků z 

důvodů zvýšení základního 

kapitálu 

200 000 0 0 0 0 

Peněžní tok z finanční činnosti 180 000 0 0 0 0 

Další vklady peněžních 

prostředků společníků 
180 000 0 0 0 0 

Čisté zvýšení resp. snížení 

peněžních prostředků 
135 288 361 487 510 -1 668 -6 128 

Stav peněžních prostředků na 

konci účetního období 
135 288 496 775 497 285 495 617 489 488 
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Tab. 24: Předpokládané cash flow pro realistickou variantu, zdroj: vlastní zpracování 

Realistická varianta 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav peněžních prostředků 0 47 180 298 136 298 761 297 211 

Peněžní tok z provozní činnosti -152 820 234 456 -1 875 -2 550 -3 008 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné 

činnosti před zdaněním 
-221 000 235 256 -2 175 -2 550 -3 008 

Změna stavu pohledávek 0 0 0 0 0 

Změna stavu krátkodobých 

závazků 
69 680 0 0 0 0 

Změna stavu zásob -1 500 -800 300 0 0 

Peněžní tok z investiční činnosti 20 000 16 500 2 500 1 000 -3 000 

Výdaje spojené s nabytím stálých 

aktiv 
-180 000 16 500 2 500 1 000 -3 000 

Zvýšení peněžních prostředků z 

důvodů zvýšení základního 

kapitálu 

200 000 0 0 0 0 

Peněžní tok z finanční činnosti 180 000 0 0 0 0 

Další vklady peněžních 

prostředků společníků 
180 000 0 0 0 0 

Čisté zvýšení resp. snížení 

peněžních prostředků 
47 180 250 956 625 -1 550 -6 008 

Stav peněžních prostředků na 

konci účetního období 
47 180 298 136 298 761 297 211 291 203 
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Tab. 25: Předpokládané cash flow pro pesimistickou variantu, zdroj: vlastní zpracování 

Pesimistická varianta 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav peněžních prostředků 0 3 396 80 128 80 616 78 848 

Peněžní tok z provozní činnosti -226 604 90 232 -2 012 -2 768 -3 325 

Účetní zisk nebo ztráta z běžné 

činnosti před zdaněním 
-294 784 91 032 -2 312 -2 768 -3 325 

Změna stavu pohledávek 0 0 0 0 0 

Změna stavu krátkodobých 

závazků 
69 680 0 0 0 0 

Změna stavu zásob -1 500 -800 300 0 0 

Peněžní tok z investiční činnosti 20 000 16 500 2 500 1 000 -3 000 

Výdaje spojené s nabytím stálých 

aktiv 
-180 000 16 500 2 500 1 000 -3 000 

Zvýšení peněžních prostředků z 

důvodů zvýšení základního 

kapitálu 

200 000 0 0 0 0 

Peněžní tok z finanční činnosti 210 000 -30 000 0 0 0 

Další vklady peněžních 

prostředků společníků 
210 000 -30 000 0 0 0 

Čisté zvýšení resp. snížení 

peněžních prostředků 
3 396 76 732 488 -1 768 -6 325 

Stav peněžních prostředků na 

konci účetního období 
3 396 80 128 80 616 78 848 72 523 

 

V pesimistické variantě by se podnik v prvním roce dostal na běžném účtu do 

záporného stavu peněžních prostředků, proto musela majitelka podniku poskytnout 

bezúročnou půjčku ve výši 30 000 Kč. Následující rok byla půjčka majitelce splacena. 

5.7.12 Vybrané ekonomické ukazatele 

V této kapitole budou vypočteny vybrané ekonomické ukazatele. Všechny výpočty 

jednotlivých ukazatelů budou vycházet z optimistické varianty. 
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Ukazatelé rentability 

Tab. 26: Ukazatelé rentability v letech 2015 – 2018, zdroj: vlastní zpracování 

  2015 2016 2017 2018 

ROA 30,68% 30,41% 30,10% 29,74% 

ROE 50,41% 50,10% 49,74% 49,32% 

ROCE 34,85% 34,57% 34,25% 33,87% 

 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu  

ROA = zisk / celkový vložený kapitál 

Tento ukazatel vyjadřuje celkovou efektivnost firmy, její výdělečnou schopnost a 

produkční sílu. ROA udává, kolik zisku přinese 1 Kč majetku. Mateřská školka 

dosahuje v letech 2015 až 2018 dobrých hodnot. 

Rentabilita vlastního kapitálu 

ROE = zisk / vlastní kapitál 

Rentabilita vlastního kapitálu měří přínos pro vlastníky a udává, kolik haléřů čistého 

zisku připadá na 1 Kč investovanou vlastníkem. Mateřská školka v roce 2015 dosahuje 

50,41 %, což je velmi dobrý výsledek. 

Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

ROCE = zisk / (dlouhodobé dluhy + vlastní kapitál) 

Tento ukazatel vyjadřuje míru zhodnocení všech aktiv společnosti financovaných 

vlastním i cizím dlouhodobým kapitálem. Uvedené výsledky jsou považovány za dobrý 

výsledek. 
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Ukazatelé aktivity 

Tab. 27: Ukazatele aktivity v letech 2015 – 2018, zdroj: vlastní zpracování 

  2015 2016 2017 2018 

Obrat celkových aktivit 2,05 2,05 2,06 2,07 

Obrat stálých aktiv 8,29 8,42 8,48 8,32 

     Obrat celkových aktiv = tržby / celková aktiva 

Ideálně by se tento ukazatel měl pohybovat v rozmezí 1,5 – 3. Naše výsledky tohoto 

rozmezí dosahují. 

Obrat stálých aktiv = tržby / stálá aktiva 

Stálá aktiva jsou podnikem využívána správně. 

Doba návratnosti investic 

K výpočtu doby návratnosti splacení investic, využijeme kumulovaného cash flow. Nás 

bude zajímat, za jakou dobu bude splacena bezúročná půjčka ve výši 180 000 Kč. 

Tab. 28: CF kumulovaný – optimistická varianta, zdroj: vlastní zpracování 

  Cash flow 
Kumulované 

CF 

2014 135 288 Kč 135 288 Kč 

2015 361 487 Kč 496 775 Kč 

2016 510 Kč 497 285 Kč 

2017 -1 668 Kč 495 617 Kč 

2018 -6 128 Kč 489 488 Kč 

 

Doba splacení investice = 4 měsíce + (44 712 / 361 487) = 6 měsíce 

Podnik bezúročnou půjčku bude schopen splatit za 6 měsíců od začátků podnikání. 
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5.8 Analýza rizik 

Během každého podnikání vzniká řada rizik, které můžou ohrozit podnikatelskou 

činnost. Nikdy nelze zcela riziko eliminovat, ale některá rizika může podnikatel 

ovlivňovat, předcházet jim nebo se těmto rizikům přizpůsobit. Níže je uveden přehled 

nejdůležitějších rizik, které se týkají dané oblasti podnikání. 

Riziko spojené s oslovením nových zákazníků – R1 

Velkou hrozbou je riziko oslovení nedostatečného počtu potencionálních zákazníků. 

Pokud bychom podcenili propagaci mateřské školky, hrozilo by nenaplnění mateřské 

školky a tím pádem nedosažení dostatečného zisku. Toto riziko můžeme eliminovat 

dobře organizovanou marketingovou kampaní.  

Riziko spojené s nedostatečnými finančními prostředky - R2 

Nenaplnění kapacity mateřské školky může být z důsledku nedostatečných finančních 

prostředků potencionálních zákazníků z důvodů výše nezaměstnanosti v kraji. Na 

druhou stranu poptávka převyšuje nabídku a průměrné hrubé příjmy potencionálním 

zákazníkům rok od roku rostou. 

Riziko neefektivity zaměstnanců – R3 

Velké riziko může vzniknout při špatném výběru nových zaměstnanců. V mateřské 

školce, kdy jsou děti v přímém kontaktu s vychovatelkami, je důležité, aby personál byl 

kvalitní a efektivně vzdělával děti. Snahou vedení školky je, aby se děti ve školce cítily 

dobře, proto vychovatelky musí mít vřelý vztah k dětem. Může se však stát, že nic z 

tohoto uvedeného se nám nepodaří. Snížení tohoto rizika je důsledně provedený osobní 

pohovor. 

Riziko konkurence – R4 

Významné riziko je vstup nového konkurenta. Toto riziko je vysoké, protože v okolí 

Letovic nepůsobí žádná soukromá školka, nejbližší je v Brně. Snížit toto riziko lze 

poskytnutím kvalitních a jedinečných služeb zákazníkům. Snažit se vyhovět přáním 

zákazníků a postupně si vybudovat stabilní společnost s dobrým jménem. 

Dalším rizikem, v případě konkurence, je rozšíření kapacity některé ze stávajících 

státních mateřských školek. Takové riziko podnikatel nemůže nijak ovlivnit. 
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Riziko změn v legislativě – R5 

V dnešní době jsou změny v legislativě poměrně časté. Případné změny v legislativě, 

které se budou týkat činnosti mateřské školky, nemůže podnikatel ovlivnit, může se jim 

pouze přizpůsobit. 

Riziko živelných katastrof – R6 

Živelné katastrofy lze jen těžko předvídat. Tato situace může pro podnikatele mít 

katastrofický dopad. Podnikatel si však případnou situaci může kompenzovat 

sjednaným pojištěním.  

Riziko nevhodně stanovené ceny – R7 

Díky nevhodně stanoveným cenám mohou nastat dvě situace. Cena je nastavena příliš 

vysoká a tím by jsme odradili potencionální zákazníky, nebo je cena nastavena velmi 

nízká a my pak zbytečně přicházíme o zisk. 

Jednotlivá rizika musí být ohodnocena na stupnici závažnosti od 1 (nejmenší dopad) do 

5 (největší způsobené škody). A ke každému riziku přiřadíme určitou pravděpodobnost 

výskytu. 

 VM – velice malá pravděpodobnost výskytu 

 M – malá pravděpodobnost výskytu 

 S – střední pravděpodobnost výskytu 

 V – velká pravděpodobnost výskytu 

 ZV – zvlášť vysoká pravděpodobnost výskytu 
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Tab. 29: Pravděpodobnost výskytu rizik a stupeň závažnosti, zdroj: vlastní zpracování 

  Riziko Stupeň Pravděpodobnost 

R1 Riziko spojené s oslovením nových zákazníků 5 S 

R2 
Riziko spojené s nedostatečnými finančními 

prostředky 
5 S 

R3 Riziko neefektivity zaměstnanců 4 V 

R4 Riziko konkurence 2 ZV 

R5 Riziko změn v legislativě 2 S 

R6 Riziko živelných katastrof 5 VM 

R7 Riziko nevhodně stanovené ceny 3 S 

Tab. 30: Matice rizik, zdroj: vlastní zpracování 

5 R6   R1     

4     R2 R3   

3           

2     R5   R4 

1           

  VM M S V ZV 

V zelené oblasti s nejnižším stupněm závažnosti se nachází riziko změn v legislativě. 

Ve žlutém poli se vyskytují rizika s nižším stupněm závažnosti, v této oblasti v tabulce 

č. 30 nalezneme rizika spojená s živelnými katastrofami a konkurencí. V červené 

nejrizikovější oblasti se nachází rizika spojená s oslovením nových zákazníků, 

nedostatečnými finančními prostředky a rizika spojená s neefektivitou zaměstnanců. 

 

Graf 12: Mapa rizik, zdroj: vlastní zpracování 
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Pro přehlednost jsou jednotlivá rizika zobrazena v bublinkovém grafu, který znázorňuje 

mapu rizik. 

5.9 Harmonogram realizace 

Majitel společnosti si ještě před založením podniku musí zjistit, jaká existují úskalí 

s podnikáním v daném oboru. Provede jednotlivé analýzy, marketingový průzkum a 

rozhodnutí o založení podniku. Plánované otevření soukromé mateřské školky Sluníčko 

je 1. září 2014. Průběh jednotlivých aktivit, které musí být provedeny před otevření 

mateřské školky je patrný z Ganttova diagramu, graf č. 13. 

 

Graf 13: Ganttův diagram založení soukromé školky, zdroj: vlastní zpracování 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zpracování podnikatelského plánu na založení soukromé 

mateřské školky v Letovicích. V průběhu diplomové práce jsem nastínila problém 

s nedostatečnou kapacitou státních mateřských školek a tím navyšující se poptávku po 

soukromých mateřských školkách. Vycházela jsem z podkladů statistického úřadu, 

z praktických zkušeností okolních mateřských školek a z osobního průzkumu veřejného 

trhu.  

Právě vzhledem k navyšujícímu se nedostatku kapacit státních mateřských školek 

přibývá rodičů, kteří jsou nuceni obracet se na služby, které poskytují soukromé 

mateřské školky. Ale není to jediný z důvodů navyšující se poptávky po soukromých 

školkách. V dnešní době jsou rodiče z finančních a karierních důvodů často donuceni 

k tomu, aby oba vykonávali své zaměstnání místo toho, aby jeden z nich mohl být 

s dítětem doma a tudíž vyhledávají právě soukromou mateřskou školku, protože ta jim 

většinou nabízí, na rozdíl od státní školky, větší pružnost v časovém ohledu pracovní 

doby, a to v podobě víkendových hlídání, nočních hlídání a možnosti umístit dítě do 

školky prakticky v jakoukoliv hodinu a na jakýkoliv počet dní v týdnu. Dalším 

důvodem, proč jsou soukromé školky stále více vyhledávány, je fakt, že poskytují 

mnohem více služeb a programů v oblasti výchovy a předškolního vzdělávání dětí. 

Na základě mého celkového průzkumu trhu a veškerých analýz obsažených 

v diplomové práci bych doporučila založení soukromé mateřské školky v Letovicích i 

z důvodu, že po dotazu na státní školky v okolí Letovic bylo zjištěno, že všechny musí 

každoročně odříci stále vyšší počet dětí u zápisu z důvodu nedostatečné kapacity. 
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Přílohy 

Příloha 1: Vzor dotazníku, zdroj: vlastní zpracování 

Dotazník – otevření soukromé mateřské 

školky v Letovicích 

Dobrý den, 

Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku. Vyplnění dotazníku zabere 2 

minuty Vašeho času. 

Děkuji 

1. Myslíte si, že je kapacita stávajících mateřských školek v Letovicích je 

dostačující? 

o Ano 

o Ne 

o Nevím 

2. Kolik Let je Vašemu nejmladšímu dítěti? 

o do 3 let 

o 3 – 6 let 

o a více 

o nemám děti (neodpovídat na otázku č. 3) 

3. Nastoupilo Vaše dítě do základní školy s ročním odkladem nebo přemýšlíte 

o ročním odkladu? 

o Ano 

o Ne 
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4. Kolik jste ochotni zaplatit za měsíční školné? 

o do 5 999 Kč 

o 6 000 Kč – 7 999 Kč 

o 8 000 Kč – 9 999 Kč 

o nad 10 000 Kč 

5. Využili byste noční hlídání dětí, jak často? 

o 1x měsíčně 

o 2x měsíčně 

o 1x za 3 měsíce 

o Vícekrát 

o Ne 

6. Využili byste víkendové hlídání dětí, jak často? 

o 1x měsíčně 

o 2x měsíčně 

o 1x za 3 měsíce 

o Vícekrát 

o Ne 

7. Uvítali byste individuální přístup vychovatelů k dětem (1 vychovatel – max. 

6dětí)? 

o Ano 

o Ne 

 

8. Vaše pohlaví 

o Muž 

o Žena 
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9. Váš věk 

o do 25 let 

o 25 – 30 let 

o 30 – 35 let 

o 35 a více 
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Příloha 2: Výsledky odpovědí jednotlivých otázek z dotazníku, zdroj: vlastní zpracování 

Celkem dotazovaných respondentů: 179 
Počet 

odpovědí 

1. Myslíte si, že je kapacita stávajících mateřských školek v Letovicích dostačující? 

Ano 8 

Ne 113 

Nevím 58 

2. Kolik let je Vašemu nejmladšímu dítěti? 

do 3 let 15 

3 - 6 let 34 

6 a více 91 

nemám děti (nevyplňuje se otázka č. 3) 39 

3. Nastoupilo Vaše dítě do základní školy s ročním odkladem nebo přemýšlíte o 

ročním odkladu? 

Ano 19 

Ne 121 

4. Kolik jste ochotni zaplatit za měsíční školné? 

do 5 999Kč 32 

6 000 Kč - 7 999 Kč 55 

8 000 Kč - 9 999 Kč 71 

nad 10 000 Kč 21 

5. Využili byste noční hlídání dětí, jak často? 

1 x měsíčně 26 

2 x měsíčně 19 

1 x za 3 měsíčně 48 

vícekrát 2 

Ne 84 

6. Využili byste víkendové hlídání dětí, jak často? 

1 x měsíčně 19 

2 x měsíčně 21 

1 x za 3 měsíčně 38 

vícekrát 5 

Ne 96 

7. Uvítali byste individuální přístup vychovatelů k dětem (1 vychovatel – max. 6 dětí)? 

Ano 145 

Ne 34 

8. Vaše pohlaví 

Muž  67 

Žena 112 

9. Váš věk 

do 25 let 35 

25 - 30 let 69 

30 - 35 let 58 

35 a více 17 
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Příloha 3: Mapa jednotlivých školek v Letovicích 

Obr. 8: Mapa jednotlivých školek ve městě Letovice, zdroj: upraveno dle Mapy.cz (32) 

 

Seznam mateřských školek v Letovicích: 

1) Soukromá mateřská školka Sluníčko 

2) Státní mateřská školka Čapkova 

3) Statní mateřská školka Letovice, Třebětínská 

4) Státní mateřská školka Komenského 
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Příloha 4: Rozvaha ve zkráceném rozsahu – realistická varianta, zdroj: vlastní zpracování 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 

Realistická varianta 2014 2015 2016 2017 2018 

ATIVA CELKEM 228 680 463 936 461 761 459 211 456 203 

Stálá aktiva 180 000 163 500 161 000 160 000 163 000 

Zřizovací výdaje 19 000 0 0 0 0 

Drobný majetek 161 000 163 500 161 000 160 000 163 000 

Oběžná aktiva 48 680 300 436 300 761 299 211 293 203 

Zásoby 1 500 2 300 2 000 2 000 2 000 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobý finanční 

majetek 
47 180 298 136 298 761 297 211 291 203 

  

PASIVA CELKEM 228 680 463 936 461 761 459 211 456 203 

Vlastní kapitál -21 000 214 256 212 081 209 531 206 523 

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

Výsledek hospodaření 

běžného účetního +/- 
-221 000 14 256 12 081 9 531 6 523 

Cizí zdroje 249 680 249 680 249 680 249 680 249 680 

Dlouhodobé závazky 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 

Krátkodobé závazky 69 680 69 680 69 680 69 680 69 680 
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Příloha 5: Rozvaha ve zkráceném rozsahu – pesimistická varianta, zdroj: vlastní zpracování 

Rozvaha ve zkráceném rozsahu 

Pesimistická varianta 2014 2015 2016 2017 2018 

ATIVA CELKEM 184 896 245 928 243 616 240 848 237 523 

Stálá aktiva 180 000 163 500 161 000 160 000 163 000 

Zřizovací výdaje 19 000 0 0 0 0 

Drobný majetek 161 000 163 500 161 000 160 000 163 000 

Oběžná aktiva 4 896 82 428 82 616 80 848 74 523 

Zásoby 1 500 2 300 2 000 2 000 2 000 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobý finanční 

majetek 
3 396 80 128 80 616 78 848 72 523 

  

PASIVA CELKEM 184 896 245 928 243 616 240 848 237 523 

Vlastní kapitál -94 784 -3 752 -6 064 -8 832 -12 157 

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

Výsledek hospodaření 

běžného účetního +/- 
-294 784 -203 752 -206 064 -208 832 -212 157 

Cizí zdroje 279 680 249 680 249 680 249 680 249 680 

Dlouhodobé závazky 210 000 180 000 180 000 180 000 180 000 

Krátkodobé závazky 69 680 69 680 69 680 69 680 69 680 

 

 


