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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikatelského záměru, který se zaměřuje na 

založení podniku, jehož činností bude prodej palivového dříví. Práce obsahuje 

teoretické poznatky, které se týkají podniku a souvislostmi s ním. Dále je popsáno 

rozdělení podniků dle právních forem v ČR a struktura podnikatelského plánu. V 

následující části jsou popsány analýzy nezbytné pro založení podniku. Praktická část 

zahrnuje samotné sestavení podnikatelského plánu. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with creating the business plan, focused on setting up a 

company, whose main activity is going to be the sale of firewood. The work contains 

the theoretical knowledge, which concerns the company and its connections and also 

includes distribution of enterprises under legal forms in the Czech Republic and the 

structure of the business plan. There are analyzes necessary for establishment of the 

enterprise in the next part. The practical part embraces the preparation of the business 

plan.  
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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je podnikatelský plán na založení malého podniku. Podnik 

bude na základě živnosti uskutečňovat prodej palivového dříví. Prodej palivového dříví 

je v dnešní době trend, jehož oblíbenost stoupá. Jedná se především o praktickou a 

pohodlnou záležitost, kdy klient nemusí vynaložit žádnou fyzickou práci a během 

krátké chvíle má potřebné zásoby dřeva pod střechou. Nejen, že si může vybrat 

z různých druhů dřeva podle libosti, ale dřevo mu bude dopraveno na předem určené 

místo. Tato služba v dnešní době, která je plná spěchu, kdy lidé nemají čas ani chuť 

trávit hodiny pracnou přípravou dřeva na zimu svépomocí, se stává stále žádanější. A 

z tohoto důvodu se zrodil nápad založit podnik poskytující právě tuto službu.  

 

Založení vlastního podniku není však jednoduchou záležitostí. Podnikání vyžaduje 

spoustu úsilí, obětování volného času a značnou dávku šikovnosti. Jako prvotní krok 

musí podnikatel sepsat podnikatelský plán, který představuje důležité opatření 

pro přehledný a srozumitelný začátek podnikání. Je to významný dokument, díky 

němuž může podnikatel odhalit silné a slabé stránky podnikání dříve, než se z určitých 

situací sami objeví. Umožňuje ucelený přehled podniku a jeho skutečné možnosti. 

Předpokladem k úspěchu je volba strategií, které dostanou podnik na požadovanou 

úroveň. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE BAKALÁŘSKÉ 

PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu, který se bude zabývat 

založením živnosti.  

 

Samotný podnikatelský plán, sestavený pro podnikání, týkající se prodeje palivového 

dřeva, musí tvořit stabilní základ, na kterém bude možné vybudovat perspektivní 

podnik. Měl by být přehledný a především zobrazovat skutečnou situaci na trhu a 

možnosti podniku. Jeho důmyslné sestavení bude důležité nejen pro získání nových 

zákazníků, ale také k vytvoření loajální klientely.  

 

K dosažení stanoveného cíle se využijí poznatky z odborných zdrojů, které budou 

shrnuty v teoretické části a vytvoří tak základní rámec vědomostí ohledně vybraného 

tématu. Následně je nutné provedení analýzy odvětví a konkurence, které odhalí 

prostředí trhu. Analýzy je možné provádět různými nástroji, jedním z nich je například 

SWOT analýza, která komplexně shrnuje veškeré zkoumané elementy. Poté se zjištěné 

informace projeví v aplikaci reálného podnikatelského plánu, jehož součástí je 

marketingový, organizační a finanční plán. Každý z nich je klíčovou složkou, jelikož 

v sobě nese taktiku k prosazení se na trhu, obecné informace o chodu podniku a 

především předpokládaný finanční vývoj. Ten je podrobně rozepsán a odhadnut do 

následujících tří let. Veškeré věcné a detailnější koncepty budou obsaženy v přílohách.   
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato kapitola sumarizuje základní pojmy, které se vztahují k bakalářské práci a jsou 

nedílnou součástí pro zobecnění tématu podnikatelský záměr. V úvodní části jsou 

vysvětleny pojmy jako podnik, podnikání a podnikatel, následně pojetí živnosti a různé 

formy podnikání. Poté je objasněna struktura podnikatelského plánu, jeho samotný 

význam a v závěru jsou uvedeny potřebné marketingové analýzy sloužící k vytvoření 

kvalitního podnikatelského plánu. 

K 1. 1. 2014 došlo ke změně zákona. V platnost vešel nový Zákon o obchodních 

korporacích, upravující některé parametry obchodních společností. Jelikož byla 

bakalářská práce zpracovávána již v roce 2013, řídí se tehdy platným zákonem. 

Nicméně aktuální změny jsou zachyceny v přehledové tabulce rozdělení obchodních 

společností. 

2.1 Vymezení základních pojmů 

2.1.1 Podnik 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 5 definuje podnik takto: 

 „Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních 

a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají 

tomuto účelu sloužit.“ 

 

2.1.2 Podnikání 

Pojem podnikání je v dnešní době všední a často používaný výraz. Nicméně 

jeho interpretace není tak jednoduchá a má hned několik definic. 

 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, podle § 2 definuje takto: „Podnikáním 

se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem 

a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ 
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Podnikání jako celek není jednoduchou záležitostí. Měla by to být cílevědomá činnost, 

přicházející s iniciativními a kreativními nápady, prováděná především organizovaně 

s praktickým přínosem a užitkem. K obecným rysům dále patří převzetí rizika 

neúspěchu a jedná se o cyklický proces (Veber, Srpová, 2012). 

 

2.1.3 Podnikatel 

Podnikatelem podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 2 je osoba: 

o  „zapsaná v obchodním rejstříku, 

o která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

o která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, 

o která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního 

předpisu.“ 

 

Osoba podnikatele se dá charakterizovat mnoha dalšími znaky. Měla by to být osoba, 

která je schopná rozpoznat příležitosti a použít své zdroje k realizaci vytyčených cílů, 

musí však počítat s rizikem ztráty vlastního kapitálů. Je u ní nezbytná vytrvalost, 

sebedůvěra, perspektivní nasazení, schopnost organizovat a především schopnost poučit 

se ze zkušeností (Veber, Srpová, 2012). 

 

2.2 Podnikání na základě živnostenského oprávnění 

Podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, § 2 se živností myslí: 

„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ 

2.2.1 Všeobecné podmínky pro provozování živnosti 

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami podle téhož zákona 

jsou: 

o „dosažení věku 18 let, 

o způsobilost k právním úkonům, 

o bezúhonnost.“ 
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Živnost mohou provozovat jak fyzické osoby, tak právnické, ať už tuzemské nebo 

zahraniční, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání. 

 

2.2.2 Dělení živností 

Veber a Srpová (2012) uvádí rozdělení živností podle požadavků na odbornou 

způsobilost a podle rozsahu oprávnění. Podle předmětu podnikání a rozsahu oprávnění 

se živnosti dělí na: 

o Obchodní živnosti, kterými jsou podle zákona především: 

a)  nákup zboží se záměrem jeho dalšího prodeje a samotný prodej 

(maloobchod, velkoobchod), 

b)  vedení čerpacích stanic s palivy a mazivy, 

c)  realizace dražeb mimo výkon rozhodnutí. 

o Výrobní živnosti, které nejsou zákonem důkladně stanoveny, je určen pouze 

rozsah dalších činností, jež jsou dovoleny v rámci daného oprávnění. 

o Služby, pod kterými se pro účely živnostenského zákona rozumí poskytování 

oprav a údržby věcí, přeprava osob a zboží, provozování cestovních kanceláří, 

poskytování ubytování, hostinská činnost, provozování zastaváren a jiné práce 

a výkony k uspokojování dalších potřeb. 

 

Podle požadavků na odbornou způsobilost jsou živnosti (Zákon č. 455/1991 Sb.): 

o ohlašovací, které je možno vykonávat na základě ohlášení při splnění 

stanovených podmínek, 

o koncesované, které lze vykonávat na základě koncese.  

 

Ohlašovací živnosti se podle Vebera a Srpové (2012) dále dělí na: 

o volné, kde není stanovena podmínka odborné způsobilosti, 

o řemeslné, u nichž jsou zákonem stanoveny podmínky odborné způsobilosti 

pro jejich provozování, 

o vázané, u kterých je také nutno prokázat odbornou způsobilosti pro jejich 

provozování získanou potřebným vzděláním a praxí. 
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Živnosti 

Ohlašovací 

Řemeslné 

Vázané 

Volné Koncesované 

 

Obrázek č. 1: Zařazení živností dle živnostenského zákona 

(Zdroj: Koráb, Mihalisko, 2005, s. 87) 

 

2.2.3 Výhody provozování živnosti 

o minimum formálně-právních povinností (pokud nemusí být podnikatel zapsán 

do obchodního rejstříku) 

o nízké správní výlohy nutné pro založení 

o není požadován počáteční kapitál 

o samostatnost a volnost při rozhodování 

o jednoduché přerušení či ukončení činnosti 

o pokud podnikatel není zapsán do obchodního rejstříku lze zvolit daňovou 

evidenci nebo účetnictví (Veber, Srpová, 2012, s. 71) 

 

2.2.4 Nevýhody provozování živnosti 

o vysoké riziko vyplívající z neomezeného ručení majetkem podnikatele 

o vysoké požadavky na odborné i ekonomické znalosti podnikatele 

o omezený přístup k bankovním úvěrům 

o v obchodních kontraktech může působit jako „malý či méněcenný partner“ 

(Veber, Srpová, 2012, s. 71) 

 

2.2.5 Vydání živnostenského oprávnění 

Podle Vebera a Srpové (2012) živnostenské oprávnění vydává místně příslušný 

živnostenský úřad podle toho, kde má příslušná fyzická osoba bydliště nebo podle sídla 

právnické osoby a za toto vydání se platí správní poplatek. Ohlášení živnosti nebo 

žádost o koncesi se tedy podává na kompetentním živnostenském úřadě a to ve formě 
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předtištěného formuláře, který je zapotřebí vyplnit. K němu je nutné přiložit 

požadované dokumenty, kterými jsou (Veber, Srpová, 2012, s. 83) : 

o výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší jak 3 měsíce, 

o občanský průkaz, pomocí něho se ověří totožnost a plnoletost, 

o doklady, které prokazují odbornou nebo jinou způsobilost, 

o doklady o právu užívání prostor, které uvádí místo podnikání, 

o eventuálně výpis z obchodního rejstříku, 

o prohlášení odpovědného zástupce, který souhlasí s ustanovením do funkce, 

o potvrzení finančního úřadu o nedoplatcích. 

 

2.3 Obchodní společnosti 

Dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 56 je obchodní společnost definována 

takto: „Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání.“ 

 

Obchodními společnostmi podle téhož zákoníku jsou: 

o Veřejná obchodní společnost 

o Komanditní společnost 

o Společnost s ručením omezeným 

o Akciová společnost 

 

2.3.1 Osobní společnosti 

Příznačným rysem osobních společností, které jim dává samotný název, je osobní účast 

na podnikání, což znamená řízení společnosti, práce na ní atd. Dalším znakem je 

pak osobní účast společníků na vedení společnosti a neomezení ručení za závazky. 

Do osobních společností spadá veřejná obchodní společnost a komanditní společnost 

(Veber, Srpová, 2012). 

 

Veřejná obchodní společnost 

V této společnosti při nejmenším dvě osoby provozují svoji činnost pod společnou 

firmou a ručí za závazky celým svým majetkem. Společníkem může být právnická i 

fyzická osoba. U právnické osoby vykonává práva a povinnosti její statuární orgán. 

Fyzická osoba musí podle živnostenského splňovat všeobecné podmínky, které jsou 
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zapotřebí při provozování živnosti. Za společnost může provádět veškeré právní úkony 

pověřený člověk, tzv. prokurista, který je podnikatelem zmocněn prokurou. Ta se 

zapisuje do obchodního rejstříku. U veřejné obchodní společnosti není určena 

minimální výše základního kapitálu. Společnost odpovídá za své závazky celým svým 

majetkem. Statutárním orgánem jsou všichni společníci a veškeré zásady mezi nimi 

vymezuje společenská smlouva.  Společníci však mohou zčásti či zcela pověřit jednoho 

nebo více společníků obchodním vedením společnosti. Ti jsou pak povinni řídit se při 

svém výkonu principy dohodnuté s ostatními společníky (Koráb, Mihalisko, 2005). 

 

Komanditní společnost 

Není zde stanovena minimální výše základního kapitálu, ovšem komanditista má za 

povinnost vložit do základního kapitálu vklad ve výši nejméně 5 000 Kč. Společnost za 

svoje závazky odpovídá celým svým majetkem. Komanditisté ručí za závazky 

společnosti do výše svého nesplaceného vkladu a komplementáři celým svým 

majetkem. Každý komplementář má v kompetenci jednat jménem společnosti a je jejím 

statuárním orgánem. O dalších otázkách rozhodují komplementáři společně 

s komanditisty, jestliže není ve společenské smlouvě stanoveno jinak (Koráb, 

Mihalisko, 2005). 

 

2.3.2 Kapitálové společnosti 

Pro kapitálové společnosti je příznačné, že u nich není osobní účast na podnikání 

podmínkou. Společníci mají povinnost vnést do společnosti určitý vklad. Neručí 

však za závazky společnosti, nebo jen v omezeném rozsahu. U kapitálových společností 

jsou určeny orgány společnosti a účast společníků na obchodním vedení je omezena. 

Patří sem společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti (Veber, Srpová, 

2012). 

 

Společnost s ručením omezeným 

Společnost může být založena jednou fyzickou nebo právnickou osobou. Za porušení 

svých závazku ručí společnost celým svým majetkem. Její základní kapitál tvoří vklady 

společníků a musí činit minimálně 200 000 Kč, kde výše vkladu jednoho společníka 

musí být alespoň 20 000 Kč. Ti ručí za závazky společnosti do výše svých nesplacených 
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vkladů. Statutárním orgánem je jeden nebo více jednatelů. Dalšími orgány jsou valná 

hromada, což je nevyšší orgán společnosti rozhodující o důležitých záležitostech, které 

se týkají společnosti a dozorčí rada (Koráb, Mihalisko, 2005). 

 

Akciová společnost 

Společnosti může být založena buď jednou právnickou nebo dvěma či více zakladateli. 

Základní kapitál společnosti je rozdělen na určitý počet akcií, které mají stanovenou 

jmenovitou hodnotu. Jeho hodnota musí činit nejméně 2 mil. Kč, pokud je společnost 

založena bez veřejné nabídky, nebo 20 mil. Kč s veřejnou nabídkou. Za své závazky 

společnost odpovídá celým svým majetkem. Statuárním orgánem je představenstvo, 

jehož členy volí a odvolává valná hromada, což je nejvyšší orgán společnosti (Veber, 

Srpová, 2012). 

 

2.3.3 Družstva 

Veber a Srpová (2012, s. 69) definují družstvo jako „společenství neuzavřeného počtu 

osob založené za účelem podnikání nebo zjišťování hospodářských, sociálních anebo 

jiných potřeb svých členů“. 

 

Tato forma podnikání však patří mezi méně používané.  
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Tabulka č. 1: Rozdělení obchodních společností 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) 

  

 
Osobní společnosti Kapitálové společnosti 

Veřejní 

obchodní 

společnost 

Komanditní 

společnost 

Společnost 

s ručením 

omezeným 

Akciová 

společnost 

Počet 

zakladatelů 

Minimálně dvě 

osoby 

Minimálně jeden 

komplementář a 

jeden komanditista 

Libovolný 

Minimálně jedna 

právnická nebo dvě 

fyzické osoby 

Minimální výše 

základního 

kapitálu 

Zákonem není 

stanovena 

5 000 Kč za 

každého 

komanditistu 

1 Kč 

2 mil. Kč bez 
veřejné nabídky 

akcií, 20 mil. Kč 

s veřejnou 

nabídkou akcií 

Ručení 

Společně a 

nerozdílně 

celým svým 

majetkem 

Komplementář ručí 

za závazky celým 

svým majetkem, 

komanditisté do 

výše svého 
nesplaceného 

vkladu 

Podle různých 

druhů podílů, ke 

kterým se váží 

práva a 
povinnosti 

Akcionáři neručí za 

závazky 

společnosti 

Minimální výše 

vkladu 

Zákonem není 

stanovena 

Komanditista je 

povinen složit 

vklad minimálně 

5 000Kč, 

komplementář není 

povinen 

1 Kč 

Výše vkladu je 

dána součtem 

minimální výše 

základního kapitálu 

Statutární 

orgán 

Všichni 

společníků 

Všichni 

komplementáři 

Jednatelé 

jmenovaní valnou 

hromadou 

Představenstvo, 

jehož členy volí a 

odvolává valná 

hromada 

Účast na zisku 

nebo ztrátě 

Dělí se mezi 

společníky 

rovným dílem 

Dělí se mezi 

komplementáře a 

komanditisty 

Rozdělení mezi 

společníky 

v poměru svých 

podílů 

Akcionář má právo 

na podíl na zisku 

(dividendu). Tento 

podíl se určuje 

poměrem 

jmenovité hodnoty 

jeho akcií k 

jmenovité hodnotě 

akcií všech 

akcionářů. 
Akcionáři mají 

právo na podíl na 

likvidačním 

zůstatku 
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2.4 Podnikatelský záměr 

„Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

podstatné vnější i vnitřní faktory související se zahájením podnikatelské činnosti 

či fungováním existující firmy. Konkretizuje záměry podnikatele do budoucna. 

Zpracování podnikatelského plánu vyžaduje invenci, odvahu a flexibilitu“ (Veber, 

Srpová, 2012, s. 95). 

2.4.1 Účel podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán slouží nejen k interním záměrům, ale hraje i důležitou roli 

v posuzování externími subjekty. Sestavuje se v případech, kdy podnikatel zahajuje 

svoji činnost, nebo když firma hodlá provádět výrazné změny, které mohou ovlivnit 

její činnost. Pro interní účely firmy podnikatelský plán slouží jako prostředek kontroly 

a plánování, podklad pro rozhodování, atd. Externí subjekty na základě analýzy zjišťují 

připravenost firmy k určité podnikatelské podpoře, náročnějšímu investičnímu 

programu a další (Veber, Srpová, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Podnikatelský plán jako součást procesu plánování 

(Zdroj: Koráb, Peterka, Režňáková, 2007, s. 37) 
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Jelikož je podnikatelský plán částí plánování v podniku, je z obrázku patrné, že se jedná 

o neustále se opakující proces. Aby byl plán skutečně dobrý a vyhovující, musí 

se při jeho sestavování myslet na to, aby byl jednoduchý, ale zároveň srozumitelný. Měl 

by být dostatečně přesný, ale naopak stručný, také realistický a logický, a neposlední 

řadě kompletní a pravdivý (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007). 

 

2.4.2 Struktura podnikatelského plánu 

Co se týče kostry, neboli struktury podnikatelského plánu, v mnoha literaturách 

najdeme různá doporučení. Jde však pouze o originalitu uspořádání jednotlivých kapitol 

podle rozmanitého charakteru plánu. Jak už bylo zmíněno, podnikatelský plán slouží 

i externím uživatelům, proto je vhodné dodržovat patřičnou formu. Koráb, Peterka 

a Režňáková (2007) uvádí strukturu podnikatelského plánu v následujících bodech. 

 

Titulní strana 

Jde o stručný výklad obsahu plánu, kde je možné najít základní informace. Měly 

by na ní být uvedeny údaje jako název a sídlo společnosti, jména podnikatelů 

a kontakty, základní popis podniku a charakter podnikání (Koráb, Peterka, Režňáková, 

2007). 

 

Exekutivní souhrn 

Tato část je sestavována podnikatelem až po sestavení celého podnikatelského plánu. 

Jde o velmi důležitou část, jejímž cílem je zaujmout potencionální investory a podnítit 

je k přečtení celého dokumentu. Jedná se o stručné shrnutí nejdůležitějších částí 

podnikatelského plánu a mívá rozsah několika stran. Těmi důležitými částmi by měly 

být hlavní myšlenka, silné stránky, očekávání a finanční výhled na několik let (Koráb, 

Peterka, Režňáková, 2007). 

 

Analýza odvětví 

Zde by měl podnikatel zohlednit celou řadu faktorů pro věrnou analýzu odvětví. 

Především jde o získání informací ohledně konkurence. Podnikatel by měl do své 

analýzy zahrnout všechny významné konkurenty, kteří ho svou činností mohou ohrozit 

a tím i negativně ovlivnit jeho tržní úspěch. Musí zohlednit jejich silné i slabé stránky 
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v návaznosti na svůj podnik, aby věděl, jak se proti nim bránit. Dále musí zařadit 

detailní analýzu odvětví, což znamená schopnost se rozvíjet a jít s novými trendy, zvážit 

předpovědi a prognózy pro daného odvětví. Závěrem je nutné zaměřit se na samotného 

zákazníka pomocí segmentace trhu, čímž vytipuje cílový trh pro svůj podnik (Koráb, 

Peterka, Režňáková, 2007). 

 

Popis podniku 

Jedná se o výstižný a konkrétní popis, ve kterém se uvádí, na čem podnikatelský plán 

i celý podnik stojí. Provádí se především proto, aby byla potencionálnímu investorovi 

poskytnuta představa o velikosti a možnostech podniku. Klíčovými prvky v této 

kapitole jsou nabízené výrobky a služby, velikost a umístění podniku, přehled personálu 

podniku a s ním organizační schéma, dále veškeré kancelářské a jiné technické 

vybavení. Uvádí se také průprava podnikatele, což znamená jeho znalostní vybavení 

a jeho zkušenosti v oblasti podnikaní, jako je předchozí praxe či reference (Koráb, 

Peterka, Režňáková, 2007). 

 

Výrobní plán 

V této části je podnikatelem zachycen celý výrobní proces včetně subdodávek, uvedení 

subdodavatelů a důvodů jejich výběru, pokud podnikatel touto formou realizuje část 

svoji výroby. Tato pasáž také uvádí informace o nákladech a o smlouvách, které jsou 

již uzavřeny. Může nastat i situace, kde podnikatel bude celou nebo část výroby 

zajišťovat sám, pak je zapotřebí uvést popis užívaného materiálu a jeho dodavatelé 

a také potřebné stroje a zařízení. Pokud se nebude jednat o výrobní podnik, bude 

se tento plán nazývat obchodní (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007). 

 

Marketingový plán 

Tento plán naznačuje, jakou cestou se podnik chystá prosadit na trhu proti konkurenci.  

Zobrazuje, jakým způsobem budou výrobky či služby distribuovány, oceňovány 

a následně propagovány. Je v něm rovněž uveden odhadovaný objem produkce 

nebo služeb, díky němuž lze vyvozovat budoucí rentabilitu podniku. Marketingový plán 

je velice důležitý nejenom k zajištění úspěchu podniku, ale i investory bývá označován 
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za nejdůležitější a nejzajímavější část podnikatelského plánu (Koráb, Peterka, 

Režňáková, 2007). 

 

Organizační plán 

Tato část popisuje formu vlastnictví nového podniku, ať už se jedná o obchodní 

společnost, osobní vlastnictví atd. Co se týče obchodní společnosti, je nutné zahrnout 

informace o managementu a obchodních podílech (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007). 

 

Hodnocení rizik 

Snad každý podnikatelský plán sebou nese určitá rizika, která spočívají v odlišnosti 

reálných a očekávaných výsledků. Proto je nutné, aby podnikatel před začátkem 

podnikání dokázal tato rizika identifikovat a určil si strategii k jejich odstranění 

popřípadě zmírnění jejich následků. Hlavní zdroj rizik vyplývá z reakce konkurence, 

ze slabých stránek marketingu či výroby, neprogresivní vývoj v oblasti technologie 

nebo samotného manažerského týmu. Pokud podnikatel dokáže najít alternativní postup 

k odstranění analyzovaných rizik, je tento postup zárukou pro potencionálního 

investora, že podnikatel je připraven čelit případným hrozbám (Koráb, Peterka, 

Režňáková, 2007). 

 

Finanční plán 

Nepochybně náročná a velmi důležitá část podnikatelského plánu. Dokáže určit, zda je 

podnikatelský plán reálný a jelikož ho promítá do peněžních toků je velice důležité, 

aby byl atraktivní pro investory a dokázal je přesvědčit a zaujmout. Jeho modelování 

by mělo udávat směr a věrně popisovat možnosti budoucího vývoje. Finanční plán 

se věnuje těmto oblastem (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007) : 

o odhad příslušných příjmů a výdajů, kde jsou zahrnuty i předpokládané tržby 

a kalkulované náklady, 

o vývoj cash-flow, 

o předpoklad rozvahy. 

 

Plánované výkazy je třeba doplnit stručným komentářem. Podstatné je přesvědčit 

externí subjekty, že podnikatelský plán je efektivní. Tento příznivý vývoj finanční 
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situace podniku se dá dokázat poměrovými finančními ukazateli. Mezi ně patří 

ukazatele rentability, likvidita, aktivity a zadluženosti. Také se může provést výpočet 

bodu zvratu, díky němuž se dá zjistit takové množství produkce, zaručující, že podnik 

nebude ve ztrátě. Finanční plán se většinou zhotovuje ve více variantách a to realistické, 

pesimistické a optimistické (Srpová, 2011). 

 

Souvislost mezi výnosy, které podnik docílil v určitém období, náklady související 

s jejich vytvořením i výsledek hospodaření jsou znázorněny ve výkazu zisků a ztrát. Je 

závěrkovým účetním výkazem a má stupňovité uspořádání, kde jsou výnosy a náklady 

rozvrhnuty na provozní, finanční a mimořádné. Přehled o příjmech a výdajích je běžně 

označován jako cash-flow. Sleduje se jako peněžní tok, který souvisí s provozní, 

investiční a finanční oblastí. Provozní cash-flow souvisí s hlavní činností podniku, tudíž 

sleduje změnu peněz s jeho každodenním provozem. Investiční cash-flow zachycuje 

pohyby v dlouhodobém majetku. Finanční cash-flow splácení a získávání finančních 

zdrojů. A poslední oblast, které se finanční plán věnuje, rozvaha, udává pohled na 

majetek podniku, označován jako aktiva a jeho zdroje financování neboli pasiva. 

Sestavuje se k určitému dni a mezi aktivy a pasivy musí platit bilanční rovnost (Koráb, 

Peterka, Režňáková, 2007). 

 

Přílohy 

V této kapitole jsou uvedeny informativní materiály, které podnikatel nemusí nutně 

uvádět do samotného textu, pouze na ně uvede odkazy. Jedná se například o ukázky 

korespondence s dodavateli, zákazníky, fotografie produktů, výsledky průzkumu trhu 

a další jiné materiály (Koráb, Peterka, Režňáková, 2007). 
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2.5 Marketingové analýzy 

Pro úspěšné uplatnění podniku na trhu je nezbytné uskutečňovat marketingové aktivity. 

Aby byl podnikatelský plán důkladný, je zapotřebí tvořit a zdokonalovat analytické 

činnosti napříč oblastmi podnikáním. K marketingovým analýzám, které se dělí podle 

vnitřních a vnějších podmínek, se využívá mnoho nástrojů (Koráb, Peterka, Režňáková, 

2008). 

2.5.1 SWOT analýza 

V rámci SWOT analýzy se posuzuje významnost okolností z pohledu čtyř oblastí. Jedná 

se o silné a slabé stránky, ale také příležitosti a hrozby. Název analýzy pochází 

z anglického jazyka a skládá se z počátečních písmen následující slov (Srpová, 

2011, s. 31) : 

o Strengths (silné stránky) 

o Weaknesses (slabé stránky) 

o Opportunities (příležitosti) 

o Threats (hrozby) 

 

Silné a slabé stránky, které jsou interními faktory, může podnikatel sám ovlivňovat a má 

nad nimi určitou kontrolu. Jedná se například o kvalitu managementu, personálu, 

zkušenosti v oblasti obchodu, výroby, apod. Naopak externími vlivy jsou hrozby 

a příležitosti, nad kterými už podnikatel nemá takovou moc, nemůže je ovlivňovat 

(Koráb, Peterka, Režňáková, 2007). 

 

2.5.2 SLEPT analýza 

Tato analýza slouží k detailnějšímu popisu prostředí podnikání, které ho přímo 

ovlivňuje. Jedná se o nástroj, který analyzuje externí faktory a určuje postup, 

který slouží k identifikaci těchto faktorů. Jde o tyto faktory (Koráb, Peterka, Režňáková, 

2007): 

o Sociální 

o Legislativní 

o Ekonomické 

o Politické 
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rivalita 

konkurenčního 

prostředí 

hrozba 

vstupu 

nových 

konkurentů 

 

hrozba 

substitutů 

vyjednávací síla 

dodavatelů 

vyjednávací síla 

zákazníků 

o Technologické  

 

2.5.3 Porterův model konkurenčních sil 

Porterova analýza řeší problémy, které směřují do budoucna, to znamená vývojové 

trendy a dále by měla odrážet realitu. Porterův model vzniká z podmínky, že firma 

zaujímá určitou strategickou pozici na daném trhu, která je stanovená vlivem pěti 

základních faktorů (Keřkovský, Vykypěl, 2002, s. 46) : 

1. Vyjednávací silou zákazníků 

2. Vyjednávací silou dodavatelů 

3. Hrozbou vstupu nových dodavatelů 

4. Hrozbou substitutů 

5. Rivalitou firem působících na daném trhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Porterův model konkurenčního prostředí 

(Zdroj: Lhotský, 2010, s. 38) 

 

2.5.4 Marketingový mix 

Jedná se o souhrn nástrojů marketingu, které mají na trhu vliv. Je na něj možné nahlížet 

jako na součást strategického řízení v oblasti marketingu. Hlavními složkami 
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marketingového mixu, tzv. koncept 4P, jsou výrobek, cena, podpora prodeje 

a distribuce (Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011). 

 

Produkt 

Jelikož produkt tvoří základ nabídky podniku na trhu a přímo uspokojuje požadavky 

zákazníků, je důležité mu v rámci marketingového mixu věnovat největší pozornost. 

Ohledně produktu je zapotřebí řešit základní problémy, kterými mohou být například 

jeho životní cyklus, jak tedy bude probíhat vývoj produktu, jeho uvedení na trh. Další 

otázkou je, v jakých objemech se bude produkt vyrábět, jaké bude mít vlastnosti, které 

nové produkty se uvedou na trh atd. Jestliže se na trhu nachází velké množství 

konkurentů, rozdělí je podnik na hlavní a vedlejší. Ze všech hlavních konkurentů musí 

brát v úvahu jak současné tak i potencionální. Poté zjišťuje jejich přednosti a nedostatky 

a u jednotlivých firem stanoví konkurenční výhodu (Srpová, 2011). 

 

Cena 

Posouzení cenové politiky je významné především pro prosperitu podniku 

a konkurenční pozici. Stanovení ceny ovlivňuje různé typy zákazníků a partnerů v jejich 

nákupním rozhodování. Při tvorbě ceny musí podnik brát ohled na firemní cíle, náklady, 

poptávku, konkurenci, fáze životního cyklu produktu a další faktory, které cenu 

ovlivňují. Cenová politika může být směrována několika cíly. Cena se může orientovat 

na přežití, tudíž neobsahuje zisk. Tato orientace však může mít jen krátké trvání 

a podnik musí svoji situaci na trhu vyřešit. Rovněž může být cenová politika stanovena 

tak, aby přinesla maximální zisk. Dalším cílem je předpoklad největšího tržního podílu 

s nejnižšími náklady a dlouhodobým nejvyšším ziskem na trhu (Srpová, 2011). 

 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje je nezbytná v případech, kdy podnik uvádí na trh nový produkt. Děje 

se tak pro dosažení dlouhodobých záměrů projektu a pro zachování pozice na trhu. 

Pro podporu prodeje se využívají reklamy a propagace, osobní prodej, orientace 

na značkové zboží (Fotr, Souček, 2005). 
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Distribuce 

Pro podnik je podstatné návrh patřičné organizace prodeje. Proto je v podnikatelském 

plánu zapotřebí objasnit prodejní strategii a vysvětlit použití dílčích distribučních cest 

(Srpová, 2011). 

 

Hlavní distribuční kanály představuje velkoobchod, maloobchod a přímé šíření 

mezi zákazníky. Mimořádnou pozornost je třeba věnovat logistické stránce distribuce. 

Jedná se zde o záležitosti ohledně dodacích podmínek, způsobů a prostředků přepravy, 

optimalizace dopravních cest (Fotr, Souček, 2005). 

 

Koncept 4C se zaměřuje na potřeby zákazníka, který tvoří: 

o Zákaznická hodnota 

o Náklady 

o Komfort 

o Komunikace 
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Průměrná měsíční mzda za vybraná čtvrtletí 

ČR celkem 

Podnikatelská sféra 

Nepodnikatelská sféra 

3 ANALÝZA OKOLÍ PODNIKU 

Pomocí vybraných analýz bude v této části práce detailně rozebráno okolí podniku. 

Hlavním záměrem bude zobrazení skutečného prostředí bez jakéhokoli zkreslení a 

současná situace. To by mělo přispět k zjištění vlastní pozice a celkovému přehledu 

v oboru. 

 

3.1 SLEPT analýza 

S – Sociální faktory 

Prodej palivového dříví se bude provádět v Královéhradeckém kraji. Toto území je 

v pohraničních oblastech hornaté, což znamená dostatek lesů a pro účely podnikání 

krátkou vzdálenost dopravy dřeva. Potencionálními zákazníky jsou vzhledem k lokaci 

chataři, lidé z vesnic, kteří mají zabudované kotle na tuhá paliva, domácnosti bez 

možnosti uskladňování dřeva a kempové oblasti. 

 

Aby si lidé mohli dovolit nákup hotového dřeva k topení, je nutné se zmínit o průměrné 

mzdě, která v roce 2012 činila 25 101 Kč a ve 3. čtvrtletí roku 2013 zaznamenala 

snížení na 24 836 Kč (ČSÚ, 2013a). Dále je třeba brát v potaz míru růstu 

nezaměstnanosti. Na konci roku 2013 dosáhla nezaměstnanost v České republice úrovně 

8,2 %, což znamená snížení oproti roku 2012 s hodnotou 9,4 % (Kurzy, 2014). Míra 

nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji dosahovala za rok 2013 7,31 %. Ve 

srovnání s rokem 2012 došlo v tomto kraji ke zvýšení z hodnoty 6,55 % (ČSÚ, 2014a).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Průměrná měsíční mzda v jednotlivých sférách a v ČR celkově 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ, 2013a) 
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L – Legislativní faktory 

Dne 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový zákon o obchodních korporacích. Obchodní 

zákoník byl zrušen, čímž došlo k jedněm nejrozsáhlejším změnám práva soukromého a 

práva obchodních společností. Na palivové dřevo se uplatňuje snížená sazba daně, která 

činí 15 %. 

 

E – Ekonomické faktory 

Po hluboké recesi, ve které se česká ekonomika nacházela na přelomu let 2008 a 2009, 

dochází k postupnému zlepšování tohoto stavu. Hrubý domácí produkt se v roce 2012 

snížil ve srovnání s rokem 2011 o 1,2 % na 3 844 mld. Kč, ovšem v roce 2013 je 

očekáván mírný nárůst (ČSÚ, 2013b). Konkrétně ve třetím čtvrtletí 2013 hrubý domácí 

produkt klesl o 1,2 %. Co se týče inflace, ta se v roce 2013 snížila na úroveň 1,4 % 

oproti roku 2012, kde dosahovala 3,3 % (ČSÚ, 2014b). 

 

P – Politické faktory 

V politickém sektoru se v roce 2013 stalo mnoho událostí. Jednou z nich byla historicky 

první přímá volba prezidenta. Dále pak předčasné volby do poslanecké sněmovny 

parlamentu České republiky, z jejich výsledku byla na konci ledna roku 2014 sestavena 

nová vláda, kterou tvoří ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. Jejich hlavním cílem je 

snížení nezaměstnanosti, což by mohlo mít pozitivní dopad na poptávku, kdy by lidé 

mohli více utrácet a dopřávat si pohodlné dodávání palivového dřeva. 

 

T – Technologické faktory 

V případě prodeje palivového dříví je zapotřebí mít technologické zázemí na vysoké 

úrovni. Podnikání si vyžaduje zařízení ke zpracovávání dřeva, od prvotní manipulace 

klád až po zdělání kůry. Důležitý je promyšlený pracovní postup, aby nedocházelo ke 

ztrátám. Mít dostatek suchého dříví pro okamžité dodání a zároveň mokré dříví pro 

postupnou přípravu a sušení. 
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3.2 Porterův model konkurenčních sil 

1. Smluvní síla odběratelů 

Jelikož nabídka palivového dříví je v okolí poměrně široká, má zákazník vždycky 

možnost přejít se svými požadavky ke konkurenci. Proto je nezbytné vytvořit pro 

zákazníka takové podmínky, aby opětovně využíval našich služeb. Dodání kvalitního 

topiva s odpovídající cenou a snaha vyjít vstříc nárokům, které jsou na podnikatele 

kladeny. To jsou hlavní cíle k získání a udržení stálé klientely. Tyto záměry bude 

podnik uskutečňovat formou slevy pro významné odběratelé. Abychom vyšli vstříc 

nárokům zákazníka, jsme ochotni přijímat zálohy na prodané dřevo. A pokud bude 

zákazník potřebovat dřevo ihned bez možnosti okamžitého zaplacení, počkáme na 

splacení po určitou dobu, dokud zákazník nebude mít dostatek finančních prostředků. 

Jako motivace pro stálé zákazníky bude šance získat dřevo zdarma, pokud obohatí náš 

podnik o nové zákazníky. 

 

Vedle prodeje palivového dřeva chceme poskytovat služby zpracování dřeva na 

objednávku. To znamená, že si nás zákazník objedná, my za ním přijedeme a 

zpracujeme mu dříví přesně podle jeho představ. 

 

2. Smluvní síla dodavatelů 

Z hlediska dodání dřeva ke zpracování bude podnik využívat především státních lesů, 

ale také soukromých a obecních lesů, které se nacházejí v blízkosti podniku. Praktikovat 

se bude také výkup dřeva od soukromníků jako příležitostný nákup. Důležitá je 

domluva včasnosti dodávek, aby nebyla narušena plynulost přípravy a objednaných 

zakázek, to především v předsezonním období. Podstatná bude i posezonní 

připravenost, kdy lidé nebudou mít dostatek zásob dřeva k překlenutí chladného období. 

 

3. Hrozba vstupu nových konkurentů 

Podnikání ohledně prodeje palivového dřeva není nic neobvyklého. Proto vstup nových 

konkurentů je možnou hrozbou. Tato záležitost nesmí podnikatele překvapit, je nutné se 

s ní vyrovnat a o to více se snažit o každého potencionálního zákazníka. Zaujmout je 

možné například doprovodnými službami, které konkurence nenabízí, nebo pro 
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zákazníky přijatelnou cenou. Jako nadstandardní službu budeme poskytovat rozřezání 

dřeva podle požadavků zákazníka. 

 

3. Hrozba substitutů 

Co se týče substitutů, jejich nabídka je rozsáhlá. Rozhodujícím je, čím zákazník topí. 

Pro palivové dříví je zapotřebí kotel na tuhá paliva. Může však být nahrazeno uhlím, 

které je nabízeno v různých druzích a velikostech podle výhřevnosti. Dalším 

substitutem jsou brikety a v poslední době užívané pelety, které jsou oblíbené pro 

jednoduchost topení, kdy stačí naplnit zásobník, který si automaticky odebírá potřebnou 

dávku. Negativní stránkou je nutnost nákupu speciálního kotle, který je poměrně 

nákladný. Jelikož mohou lidé k topení využít mnohých prostředků, musí naše podnikání 

držet ceny na žádoucí úrovni. 

 

5. Existující konkurence 

Na trhu se nachází několik společností i drobnějších podnikatelů, jejichž činnosti je 

právě prodej palivového dřeva. Někteří z nich nabízejí kromě těchto služeb i další 

aktivity. Tím si rozšiřují záběr svých činností. Nejčastější spojení je prodej palivové 

dřeva a uhlí, stavebních hmot, lesnické služby, truhlářství. Ovšem díky naší specializaci 

na palivové dřevo bude hlavním záměrem dostat se mezi nejžádanější poskytovatele 

palivového dřeva v rámci regionu. 

 

Tabulka č. 2: Analýza konkurence 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle Paliva Jelen, Polonček, Havelka, 2014) 

Firma Paliva Jelen Hubert Polonček Havelka 

Cena vyšší nižší střed 

Doprava zajištěna zajištěna zajištěna 

Druhy dřeva základní výběr velký výběr dostatečný výběr 

Webové stránky propracované 

přehledné 

přehledné 

online objednávka 

méně přehledné 

málo informací 

online objednávka 

Zpracování 

dodávky 

rovnané do korby 

sypané do korby 

v pytlích 

klec sypané do korby 

v kolech, v pytlích 
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Po prozkoumání trhu je zřejmé, že hrozba konkurence je vysoká. Každý z konkurentů 

disponuje různými možnostmi. Ve výběru jsou konkurenti z regionu, kteří jsou 

poptáváni podobnou klientelou, na kterou bude zaměřeno naše podnikání. 

 

Všichni vybraní konkurenti poskytují dopravu dřeva, ale liší se v jeho v zpracování. 

Podle náročnosti zákazníka disponují různorodým výběrem dřeva nicméně i tomu 

odpovídající cenou. Podrobnější informace se dají vyhledat na jejich webových 

stránkách, kde je možné i online objednávky, kromě firmy Paliva Jelen. 
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3.3 SWOT analýza 

Informace zpracované v předchozích analýzách jsou komplexně shrnuty pomocí SWOT 

analýzy v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 3: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

S – Silné stránky W – Slabé stránky 

 

o sortiment je na trhu žádaný 

o velké množství potencionálních 

zákazníků 

o výhodná poloha vzhledem k dodávání 

dřeva 

o doplňkové služby 

o akční prodej 

 

o počáteční nedůvěra zákazníků k nové 

a neznáme firmě na trhu 

o špatná finanční situace firmy 

v začátcích podnikání, úvěr 

o neuspokojivé zázemí 

o nedostatečná technika 

o slabá marketingová síla 

O – Příležitosti T – Hrozby 

 

o změna politické situace 

o vzestup topení tuhými palivy kvůli 

narůstajícím cenám za energie 

o jednoduchá možnost získání dřeva při 

nepříznivých klimatických 

podmínkách (vichřice - polom) 

o snížení nákupní ceny při větších 

odběrech dřeva 

 

o vyšší konkurence v oboru 

o velké množství substitutů 

o zvyšování daní 

o snížení cen energií 

o nesolventnost zákazníků 

o krádež zásob dřeva 

o porucha techniky 

o úraz jednoho ze společníků 

o zvýšení cen pohonných hmot 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Následující, stěžejní část práce, obsahuje praktickou aplikaci poznatků získaných 

z předchozích kapitol. Sestavení reálného podnikatelského plánu, zaměřeného na 

prodeje palivového dřeva, se opírá nejen teoretická hlediska, ale především jde o 

ukázku z praxe. 

 

4.1 Popis podniku 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Slogan podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obchodní firma:   Kristýna Štěpánová - palivové dřevo 

Místo podnikání:   Miskolezy 53, Chvalkovice 552 04 

Právní forma:   živnost 

Předmět podnikání:  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona  

Vznik podniku: 1. 1. 2015 

 

Záměr k vytvoření této práce, tedy sestavení podnikatelského plánu vznikl tak, že na 

počátku byl nápad zrealizovat prodej palivového dřeva, který je v tomto kraji poměrně 

žádoucí. Oproti neustále se zvyšujícím cen energií je topení dřevem poměrně výhodný a 

především ekologický zdroj tepla. Dřevo jako obnovitelný zdroj energie nezatěžuje 

životní prostředí, má dobrou výhřevnost a je nenáročné na skladování a manipulaci. Při 

jeho spalování vzniká minimální odpad užitečný například k hnojení a může vystupovat 

jako doplňkový zdroj topení ve spojení s elektřinou nebo plynem. A v neposlední řadě 

pohled na hořící krb přináší pocit pohody a tepla. 
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Co se týče realizace našeho podnikání, vznikla na základě toho, že společníkův prarodič 

p. Volf již po dlouhou dobu v obci Miskolezy tuto činnost, i když v malém měřítku, 

poskytuje. Ovšem jeho věk mu už nedovoluje vykonávat činnost dál. Proto je tento 

podnikatelský záměr cílený k pokračování dané tradice prodeje, obohacen o nové 

nápady a efektivnější provoz. Pro přehlednější nástin začátku podnikání je v příloze č. 1 

sestaven harmonogram. 

 

4.1.1 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona, konkrétně živnost volná číslo 16. Výroba koksu, surového 

dehtu a jiných pevných paliv (Zákon č. 455/1991 Sb.). 

 

Podnik má v plánu zabývat se prodejem palivového dřeva. Zákazníkům bude nabízeno 

z několika druhů dřeva, v rozdělení na měkké a tvrdé dřevo podle výhřevnosti a 

konkrétní potřeby zákazníka. Vedle samotného prodeje je také k dispozici služba 

přímého zpracování zákazníkova dřeva na jeho pozemku. Dále také úklid dřeva, které je 

klientovi na obtíž a potřebuje se ho zbavit. 

 

4.1.2 Forma podnikání 

Jelikož se jedná o začátek podnikání malého podniku, z tohoto důvodu je za právní 

formu zvolena živnost, především kvůli jejímu jednoduchému založení, nízkými 

zřizovacími výdaji a svobodným rozhodováním. Za vedení firmy odpovídá na základě 

živnostenského oprávnění Kristýna Štěpánová. Spolu s ní bude jako společník 

vystupovat Lukáš Mertlík, který má taktéž živnostenské oprávnění. Jejich volná 

spolupráce je na základě smlouvy o sdružení, která vymezuje cíl jejich společného 

podnikání. Příjmy a výdaje si živnostníci dělí rovným dílem. 

 

4.1.3 Cíle a vize do budoucnosti 

Pro menší, ne příliš známý podnik je velice těžké prosezení na trhu, kde se vyskytuje 

poměrně silné zastoupení konkurence v daném odvětví. Důležitým prvkem je prvotní 

marketingový tah na zákazníky. Věříme, že v našem podání bude úspěšný a následný 

chod firmy bude progresivní. Na základě efektivního provozu si budeme moci dovolit 
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koupit flexibilnější a modernější techniku, která usnadní práci a zkrátí čas na ni 

vynaložený. Jestliže zájem zákazníků poroste, naplánuje se rozšíření prostor pro 

vysychání mokrého dřeva k další přípravě. Pokud budou prognózy na další období 

příznivé, naskytne se možnost uvažovat o změně právní formy. Podnikání ve sdružení 

může být totiž určitým předstupněm ke společnému založení obchodní společnosti, 

konkrétně by se jednalo o společnost s ručním omezeným. 

 

4.1.4 Finanční stránka podniku 

Zařízení a obstarání veškerých záležitostí, týkající se založení podniku je velice 

nákladné. Z toho důvodu bude zřízen úvěr, který pokryje počáteční výdaje, jako je 

předzásobení dřevem a část výdajů vynaložených na založení podniku, které z části 

splatí sami živnostníci ze svých úspor. 

 

Podnikatelé složili na bankovní účet své naspořené peníze ve výši 50 000 Kč, který je 

veden na jméno podnikatelky Kristýny Štěpánové. 

 

4.1.5 Daňová evidence 

Daňovou evidenci povede sama podnikatelka. Daňová evidence byla zvolena z toho 

důvodu, že představuje menší administrativní a legislativní zatížení, tudíž ji 

podnikatelka může vykonávat sama. 

 

4.2 Marketingový plán 

Marketingová strategie je velice důležitým prvkem, kterým podnik musí vynikat a 

odlišovat se tak od konkurentů. Cílem je oslovit co nejširší okolí potencionálních 

zákazníků, získat si jejich loajalitu a vybudovat si mezi nimi dobré jméno. 

 

4.2.1 Produkt 

Podnik chce nabízet několik druhů jak jehličnatého tak listnatého dřeva. Dřevo bude 

rozřezáno na jednotlivé délky a uskladněno do klecí nebo pytlů podle přání zákazníka. 

Zákazník, na základě toho jaký typ topení využívá, si bude moci vybrat ze široké 

nabídky jednotlivých druhů dřeva rozdělených rovněž podle výhřevnosti. 

 

http://www.podnikatel.cz/start/zacinajici-podnikatel/
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Tabulka č. 4: Rozdělení dřeva 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Avydon, 2009) 

Typ Druh 
Délka 

[cm] 

Výhřevnost 

[kWh/kg] 

měkké dřevo 

smrk 25 – 33 4,4 

borovice 25 – 33 4,4 

lípa 25 – 33 4,1 

jedle 25 – 33 4,4 

tvrdé dřevo 

dub 25 – 33 4,2 

buk 25 – 33 4,2 

bříza 25 – 33 4,3 

akát 25 – 33 4,3 

habr 25 – 33 4,2 

 

4.2.2 Cena 

Při tvorbě ceny je potřeba brát v úvahu výdaje spojené s nákupem, dopravou a 

zpracováním, ale také ceny konkurence. Jako začínající podnik si nemůžeme dovolit mít 

vysoké ceny, především kvůli zákazníkům, kteří by o naše drahé služby neměli zájem. 

Musíme přijít s přijatelnou částkou jak pro naše podnikání, tak pro zákazníky.  

 

Ceny palivového dřeva se odvíjejí od 1 prostorového metru sypaného (prms). Liší se u 

měkkého dřeva, které má nižší cenu a tvrdého dřeva s cenou odpovídající i jeho výši 

výhřevnosti. V následující tabulce jsou uvedeny ceny podle typů dřeva. 

 

Tabulka č. 5: Ceník dřeva 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

 

 

Typ Období Cena za 1 prms 

měkké dřevo 

podzim, zima 900 Kč 

jaro 830 Kč 

léto 850 Kč 

tvrdé dřevo 

podzim, zima 1 600 Kč 

jaro 1 350 Kč 

léto 1 500 Kč 



 

39 

Je důležité se zmínit, že ceny se odvíjejí podle sezóny. Hlavní sezóna trvá od září do 

února, v průběhu které budou ceny dřeva na nejvyšší úrovni. Během září až listopadu je 

zapotřebí zásobit se dřevem před zimou. Následně pak leden a únor jsou důležitými 

měsíci z toho důvodu, že lidem dochází jejich zásoby a musí na zbytek zimy dřevo 

dokoupit. Pro podnik to znamená mít neustále dostatek zásob, připravených ihned 

k odběru. V jarním období má podnik v plánu uskutečňovat slevy pro zákazníky, kdy 

budou mít možnost zásobit se dřevem pro nadcházející zimu s o něco menšími výdaji. 

Stále ceny se pak budou držet v průběhu letního období. Vždy ovšem záleží na povaze 

počasí, podle kterého se podnik musí neustále řídit a na jeho základě stanovovat ceny. 

 

Pro malé množství dřeva jsou zřízeny jutové pytle o rozměrech 110 x 60 cm, které jsou 

vhodné k využití na táborový oheň do kempinkových oblastí, jelikož se jedná o třísky 

na zátop. Cena jednoho pytle plného drobným dřevem je 99 Kč. 

 

Co se týče ceny za dopravu dřeva, bude záležet na zákazníkovi, jakým množstvím dřeva 

se bude chtít zásobit. Doprava bude uskutečňována v rámci podniku pouze při převážení 

maximálně tří košů dřeva, v ostatních případech ji podnik bude sjednávat od dopravců a 

zákazník jí zaplatí spolu s množstvím dřeva. Podnik si za zprostředkování bude účtovat 

10 % z ceny dopravy. 

 

Tabulka č. 6: Způsob dopravy dřeva zákazníkům 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Tiptrucker, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Zákazník spolu s cenou za dřevo zaplatí také zálohu na klec, ve které mu bude dřevo 

doručeno. Záloha bude ve výši 300,- Kč a zákazníkovi se navrátí, jakmile klec doručí 

zpět. 

 

Možnost dopravy 
Cena za 

kilometr 

Přepravené 

množství dřeva 

Dodávka valník + přívěs 15 Kč max 3 koše 

Nákladní automobil 

s kontejnerem 
25 Kč max 6 košů 

Nákladní automobil s 

hydraulickou rukou 
35 Kč max 8 košů 
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Slevu z ceny má podnik v plánu poskytovat významným odběratelům. Půjde o ty 

odběratele, kteří našich služeb budou využívat pravidelně v dostatečném množství. 

Další výhodou pro zákazníka bude možnost zaplatit za dodané dřevo až po určité době, 

pokud v době dodání nebude disponovat peněžními prostředky. Přijímat chceme rovněž 

zálohy předem s následným doplatkem. 

 

4.2.3 Podpora prodeje 

Kvůli tomu, že naše firma není mezi zákazníky příliš známa, podpora prodeje je 

důležitým krokem ke změně. Jen díky rozšíření známosti mezi zákazníky může firma 

fungovat. Aby se její existence dostala do podvědomí širší klientele, chce firma 

využívat různých nástrojů k její propagaci. 

 

Základním krokem je vytvoření letáků. Stručné, ale výstižné letáky menšího formátu 

budou rozneseny přímo do schránek obyvatel v nejbližším okolí působnosti podniku. 

Ve větším provedení budou letáky vyvěšeny na veřejných prostorách v širším okolí 

podniku. Speciálně vytipované oblasti k intenzivnější propagaci budou lokace v okolí 

rodinných domů, chatařských oblastech a kempech, jelikož se jedná o cílovou skupinu 

zákazníků. Všechny tyto letáky si necháme udělat od firmy Tiskárna Ivan Macháček. 

Jejich grafický návrh je v příloze č. 2. 

 

Dále si podnik nechá vytvořit venkovní reklamu v podobě banneru, která se bude 

nacházet v samotném objektu firmy a také bude vyvěšena na třech dalších místech 

poblíž frekventovaných silnic. 

 

V menším měřítku vložíme reklamu do regionálních novin, konkrétně do Náchodského 

deníku. Zmínka o naší firmě bude zabírat část jednoho sloupku ve výtiscích od 

pondělka do čtvrtka a v sobotu. Ohledně regionální propagace bude o naší firmě 

zmíněno také v krátkém šotu v radiu, zaměřeného na východní Čechy, konkrétně 

Hitradio. Vstup bude dlouhý zhruba 20 vteřin a vysílán každý všední den po dobu dvou 

měsíců. 
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Jelikož firma vlastní dodávku valník, aby mohla dovážet menší množství dřeva a 

naopak v menším množství dodávat dřevo zákazníkům, využije ho k propagaci 

polepením jeho plochy. Půjde o menší formu reklamy, na které bude uvedeno název 

podniku, webové stránky a kontakt. Při prodeji bude dávat firma vlastní vizitky pro 

opakované kontaktování naší firmy zákazníkem. Podoba podnikové vizitky je v příloze 

č. 3. 

 

V neposlední řadě slouží k rozšíření známosti podniku mezi zákazníky sociální sítě, 

jako je facebook. Podnik si také chce obstarávat webové stránky, kde se zákazníci 

dozvědí vše potřebné a důležité o našem podniku, kde se nachází, druhy a ceny dřeva, 

možnosti dopravy, kontakt. Ke vzniku webových stránek využije nástroj Webnode, díky 

němuž si je zdarma a podle svých představ zrealizuje. 

 

Tabulka č. 7: Výdaje vynaložené na propagaci 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Tiskárna Macháček, Denik.cz, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Distribuce 

Jelikož se provozovna naší společnosti nachází v místě, kde je dostatek lesů, není 

doprava dřeva komplikovaná. Dřevo si z místa kácení můžeme dopravit sami. Snazší a 

méně nákladné bude pro podnik nechat si dřevo dovážet.  

 

4.3 Provozní plán 

Pro jasnou představu o činnosti podniku je nutné vyjmenovat jednotlivé prvky, které  

Položka Cena 

Letáky – malý formát                         2 000 ks 

            – velký formát                           100 ks 

         3 200,- Kč 

         1 500,- Kč 

Venkovní reklama – banner                      4 ks          2 200,- Kč 

Vizitky                                                   500 ks              900,- Kč 

Reklama – tisk                                    4 měsíce 

               – rádio                                  2 měsíce 

         3 090,- Kč 

       20 000,- Kč 

Polepení automobilu          4 500,- Kč 

Celkem        35 390,- Kč 
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patří do provozního plánu a určují tak chod podniku. Jde také o přiblížení prostředí, ve 

kterém se podnik nachází. 

 

4.3.1 Popis provozovny 

Prostor pro provozování činnosti podniku se nachází v obci Miskolezy a je ve 

vlastnictví podnikatelky Kristýny Štěpánové a společníka Lukáš Mertlíka. Jedná se o 

menší přístavbu k vyřizování administrativních potřeb, konkrétně kancelářský 

kontejner, a zasíťovaný pozemek o rozloze 2000 m
2
 k uchování, manipulaci a práci se 

dřevem.  

 

4.3.2 Technické zázemí 

Ohledně technického zázemí je nutné mít dostatečné vybavení, nástroje a zařízení 

k vykonávání dané činnosti. Následující výčet obsahuje veškeré vybavení 

nepostradatelné ke zpracování palivového dřeva: 

o motorová pila 

o okružní pila 

o kalač Fiskars 

o sekera Fiskars  

o elektrická štípačka 

o koše na dřevo 

o dodávka valník + přívěsný vozík 

o vysokozdvižný vozík 

o traktor 

Veškeré vybavení je ve vlastnictví podnikatelů. 

 

Podnik musí mít v zásobě řetězy na motorovou pilu k pravidelné výměně nebo 

v případě jeho poškození, stejně tak kotouče na okružní pilu. Broušení řetězů se bude 

provádět přímo v provozovně podniku, ovšem broušení kotoučů si bude podnik 

sjednávat.  

 

Nutnou výbavou jsou ochranné pomůcky jako helma, sluchátka, štít, montérky, 

dřevorubecké návleky na kalhoty s ochranou proti proříznutí, dřevorubecké rukavice 
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s ochranou proti proříznutí a lesnické boty. Ohledně montérek a rukavic je potřeba mít 

zásobu k pravidelnému obměňování. 

 

K provozu určitého vybavení je zapotřebí mít průkazy a potvrzení. Jedním z nich je 

certifikát na práci s motorovou pilou. Dále pak řidičský průkaz typu B v kombinaci se 

skupinou E, kterou jsou přívěsy. K řízení traktoru je nezbytný řidičský průkaz skupiny 

T a W1 k obsluze vysokozdvižného vozíku. 

 

4.3.3 Provozní doba 

V počátku podnikání budou mít zákazníci možnost objednávky po telefonické domluvě 

kdykoli během dne, poté v každý všední den od 9 hodin do 16 hodin a v sobotu 

dopoledne od 8 do 12 hodin přímo v provozovně podniku. Až se zakázky navýší a 

klientela rozšíří, má podnik v plánu provozní dobu pozměnit, aby zákazníci měli 

možnost objednání každý všední den do 8 do 17 hodin. 

 

4.3.4 Personální složení 

V podniku vystupuje Kristýna Štěpánová jako ekonomka, to znamená, že se stará o 

veškeré administrativní záležitosti. Společník má na starosti veškerou manipulaci se 

dřevem. Jedná se o domluvu s dodavateli dřeva, obstarání dopravy dřeva jako pro 

podnik tak k zákazníkům a jeho zpracování. V rámci práce s motorovou pilou a 

manipulací s vysokozdvižným vozíkem je nutné účastnit se školení a také školení o 

bezpečnosti práce. 

 

Podnik nebude mít žádné zaměstnance. Pokud bude zapotřebí další síly k pomoci, 

sjedná si brigádníky. Množství práce, je v každém období rozdílná. Nejdůležitější jsou 

předsezonní přípravy, které probíhají především v zimě a zkraje jara, kdy je nutné mít 

dostatek zásob různých druhů dřeva k okamžitému odběru. V tu dobu se musí 

připravovat a zpracovávat suché dřevo a zároveň plánovat čerstvé dřevo k uchování a 

vysychání. Náplní práce brigádníka bude především řezání a štípání. Jde tedy o 

manuální a poměrně fyzicky náročnou práci. Každý z brigádníků bude muset 

absolvovat školení o bezpečnosti práce. Podnik má plánu mít k dispozici dva 

brigádníky, kteří budou s podnikem svázáni dohodou o pracovní činnosti, a každý 
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z nich v měsíci odpracuje maximálně 40 hodin. Jejich hodinový mzdový tarif bude 

60 Kč. Zaměstnavatelka z těchto odměn nebude muset platit zdravotní a sociální 

pojištění. 

 

4.3.5 Dodávání dřeva 

Vzhledem k provoznímu plánu je nezbytné mínit se o dodavatelích. Hlavními 

dodavateli dřeva budou stání, soukromé a obecní lesy. Příležitostnými dodavateli pak 

soukromníci. Dřevo si podnik nechá dovážet. Především z toho důvodu, že to pro něj 

bude méně nákladné a pracné. Výjimka nastane, jestliže se podniku naskytne možnost 

levné koupi dřeva k zpracování. V tom případě se o celý průběh, od pokácení po 

dopravu dřeva na provozovnu, postará sám podnik, samozřejmě se souhlasem vlastníka 

pozemku, kde se dřeviny nachází. Hlavní dodávky dřeva budou probíhat v průběhu 

vegetačního klidu, který trvá od začátku listopadu do konce března. V tomto období 

dochází ke zpomalení až k zastavení růstu v přírodě. 

 

Dodávky dřeva z obecních lesů budou poskytovány v rámci okolních vesnic, konkrétně 

se jedná o obec Chvalkovice se všemi svými osadami. Ohledně soukromých lesů, 

podnik využije dodávek dřeva hned od několika vlastníků lesů z okolí, po vzájemné 

dohodě. 

 

4.3.6 Zásoby a skladování 

Tím, že se podnik ze startu zásobí dřevem v hodnotě 100 000 Kč, znamená to pro něj 

zásobu dřeva o velikosti 150 m
3
 a tím připravenost k provozu na dobu tří měsíců. Pro 

plynulý chod podniku je zapotřebí mít neustálé zásoby a to minimálně 50 m
3
 

nezdělaného dřeva, připraveného ke zpracování. Dále alespoň 50 košů se dřevem 

nachystaného k okamžitému prodeji, což činí zhruba 30 m
3
. Podnik musí mít i dostatek 

pytlů se dřevem, ovšem jejich odběr je převážně v letních měsících. 

 

4.4 Finanční plán 

Tato klíčová část práce zobrazuje finanční situaci podniku. Je podstatným prvkem 

k posouzení reálnosti podnikatelského záměru. Finanční plán obsahuje finanční 

prostředky, které jsou potřebné pro založení podniku. Dále je vyjádřen majetek, který 
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podnik vlastní, shrnutí mzdových nákladů a následně jsou vyčísleny celkové roční 

náklady. Poté jsou vypracovány odhady příjmů a výdajů za 3 roky. 

 

4.4.1 Žádost o úvěr 

Jak již bylo výše zmíněno, podnik si na rozjezd své činnosti rozhodl zřídit  

spotřebitelský úvěr – osobní úvěr a to ve výši 200 000 Kč u komerční banky. Doba 

trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru bude 36 měsíců s anuitní splátkou 6 640 Kč. 

Roční úroková sazba je stanovena ve výši 10,30 % a je fixní po celou dobu splácení. 

Celková částka, kterou bude muset podnik zaplatit je 234 622,85 Kč. Podoba 

splátkového kalendáře je v příloze č. 4. K úplnému vyčerpání úvěru dojde v prosinci 

roku 2014 a splácení jistiny úvěru bude zahájeno v lednu následujícího roku. 

 

4.4.2 Finanční prostředky pro založení podniku 

Pro založení živnosti je nutná registrace na živnostenském úřadě, kde se musí zaplatit 

poplatek za Výpis ze živnostenského rejstříku a výpis z evidence Rejstříku trestů. 

Významnou roli hrají marketingové náklady, které jsou důležité pro získání klientely. 

Podnik musí mít dostatek zásob dřeva na start podnikání a také potřebné školení pro 

vykonávání činnosti. Ke zřizovacím výdajům dále patří administrativní vybavení a 

v neposlední řadě ochranné pomůcky potřebné k práci se dřevem. Veškeré tyto výdaje 

podnikatelé splatili před založením podniku. 

 

Tabulka č. 8: Výdaje vynaložené na založení podniku 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle BEZPO, COMFOR, STROMWARE, 2014) 

Výdaj Cena 

Poplatky na založení 1 050 Kč 

Marketingové náklady 35 390 Kč 

Předzásobení dřevem 100 000 Kč 

Školení 

o Bezpečnost práce 

o Motorová pila 

o Vysokozdvižný vozík 

200 Kč 

1 800 Kč 

1 350 Kč 

Pokladna SHARP 3 649 Kč 

Počítačová sestava + LCD monitor + multifunkční tiskárna 13 000 Kč 
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Software 

o Ekonomický systém POHODA 

o Office 2013 pro podnikatele 
1 980 Kč 

6 800 Kč 

Ochranné pomůcky 9 900 Kč 

Výdaje celkem 175 119 Kč 

 

4.4.3 Majetek podniku 

Téměř veškerý potřebný majetek poskytli firmě podnikatelé. Část majetku byla již před 

výkonem této činnosti jistou dobu využívána. Tomu odpovídá i výše jeho ocenění při 

vstupu do podnikání. Co se týká počítače s jeho komplexním vybavením, softwaru a 

ochranných pomůcek, tyto položky si podnik před startem činnosti pořídil. Provedl také 

předzásobení dřevem k jeho průběžnému zpracování. 

 

Tabulka č. 9: Soupis majetku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název majetku 
Množství 

v ks 

Cena za 

MJ 
Částka 

Pozemek 1 200 000 Kč 200 000 Kč 

Kancelářský kontejner 1 25 000 Kč 25 000 Kč 

Traktor 1 38 000 Kč 38 000 Kč 

Dodávka valník 1 35 000 Kč 35 000 Kč 

Přívěsný vozík 1 12 000 Kč 12 000 Kč 

Vysokozdvižný vozík 1 30 000 Kč 30 000 Kč 

Elektrická štípačka 1 5 500 Kč 5 500 Kč 

Motorová pila 1 3 000 Kč 3 000 Kč 

Okružní pila 1 7 500 Kč 7 500 Kč 

Kalač Fiskars 1 950 Kč 950 Kč 

Sekera Fiskars 3 850 Kč 2 250 Kč 

Koše na dřevo 10 750 Kč 7 500 Kč 

Počítačová sestava s komponenty  1 13 000 Kč 13 000 Kč 

Software  1 8 800 Kč 8 800 Kč 

Pokladna 1 3 649 Kč 3 649 Kč 

Ochranné pomůcky 1 9 900 Kč 9 900 Kč 

Zásoby dřeva 1 100 000 Kč 100 000 Kč 

Celkem   502 049 Kč 
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4.4.4 Mzdové výdaje 

Jak už bylo výše zmíněno, podnik chce zaměstnávat dva brigádníky s měsíční odměnou 

2 400 Kč. Z této částky nebude muset být odvedeno sociální a zdravotní pojištění, tudíž 

mzdové výdaje podniku v úhrnu za rok budou 57 600 Kč. 

 

4.4.5 Celkové roční výdaje 

Pokud nedojde k náhlému růstu cen, který by mohl mít vliv na níže uvedené výdaje 

podniku, měly by tyto roční výdaje zůstat konstantní. Výjimkou jsou výdaje na 

zásobování, které vlivem zvyšováním objemu prodeje v roce 2016 narostou na 

426 750 Kč a v roce 2017 jsou odhadnuty na 475 500 Kč.  

 

Tabulka č. 10: Celkové roční výdaje podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle místních možností) 

Roční výdaje Cena 

Pojištění 3 500 Kč 

Energie  23 000 Kč 

Mzda 57 600 Kč 

Zásobovací výdaje 385 500 Kč 

Internet 4 000 Kč 

Telefon 6 000 Kč 

Pohonné prostředky 70 000 Kč 

Údržba a servis strojů 20 000 Kč 

Splátky úvěru 79 680 Kč 

Výdaje celkem 649 280 Kč 

 

4.4.6 Odhad příjmů 

Hned v počátku činnosti očekává podnik během prvních dvou měsíců jisté příjmy, 

vzhledem k tomu, že zákazníci nakupují dřevo na přečkání zimního období. V průběhu 

jarních měsíců je předpokládáno nepatrné snížení příjmů. Zákazníci nemají potřebu 

v tomto období dřevo nakupovat. Ovšem podnik tuto situaci naruší vyhlášením jarních 

slev, kdy budou mít zákazníci možnost levnějšího prodeje. Ohledně letních měsíců má 

podnik příjmy především z prodeje jutových pytlů se dřevem na zátop. Od září začíná 

největší prodejní sezóna, která má trvání do prosince, kdy dochází k menšímu útlumu 

prodeje. V celkových ročních příjmech je zahrnuta i cena za prostředkování dopravy. 
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Charakter prodeje v následujících dvou letech je téměř identický. Rozdíl je pouze 

v objemu prodeje, ale scénáře jednotlivých ročních období jsou každý rok neměnné.  

 

Tabulka č. 11: Odhad příjmů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle místních možností) 

Měsíc 1. rok 2. rok 3. rok 

Leden 75 600 Kč 82 800 Kč 90 600 Kč 

Únor 81 600 Kč 87 600 Kč 97 200 Kč 

Březen 62 400 Kč 72 000 Kč 80 600 Kč 

Duben  56 400 Kč 61 200 Kč 79 200 Kč 

Květen 67 200 Kč 75 600 Kč 83 400 Kč 

Červen 58 000 Kč 69 400 Kč 76 800 Kč 

Červenec 54 400 Kč 65 300 Kč 74 400 Kč 

Srpen 71 200 Kč 84 600 Kč 95 400 Kč 

Září 149 200 Kč 153 600 Kč 198 200 Kč 

Říjen 238 300 Kč 294 000 Kč 336 800 Kč 

Listopad 118 600 Kč 129 600 Kč 144 000 Kč 

Prosinec 72 500 Kč 84 000 Kč 96 000 Kč 

Celkem 1 105 400 Kč 1 259 700 Kč  1 452 600 Kč 

 

V prvním roce podnikání je odhadnuto, že se prodá 900 košů dřeva, což znamená prodej 

asi 80 košů za měsíc a přepočet na dny činí zhruba 3 koše. V druhém roce je odhad 

prodeje zhruba 1 010 košů dřeva a ve třetím roce 1 140 košů. Celkové příjmy zahrnují i 

prodej pytlů se dřevem a zprostředkování dopravy. 

 

Tabulka č. 12: Kalkulace zisku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 1. rok 2. rok 3. rok 

Příjmy 1 105 400 Kč 1 259 700 Kč 1 452 600 Kč 

Výdaje 649 280 Kč 690 530 Kč 739 280 Kč 

Zisk 456 120 Kč 569 170 Kč 713 320 Kč 
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Jelikož podnikatelé podnikají společně, dělí si výsledek jejich činnosti rovným dílem. 

Každý sám pak podává daňové přiznání. Stejně tak si každý sám odvádí minimální 

měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění. 

 

Tabulka č. 13: Vyjádření ročního zisku podnikatelky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 1. rok 2. rok 3. rok 

Základ daně 228 060 Kč 284 585 Kč 356 660 Kč 

Daň 34 209 Kč 42 688 Kč 53 499 Kč 

Zaplacené pojistné 43 752 Kč 43 752 Kč 43 752 Kč 

Zisk po zdanění 150 099 Kč 198 145 Kč 259 409 Kč 

 

V prvním roce je zisk po zdanění na nižší úrovni, a pokud se vyjádří měsíčně, každý 

z podnikatelů bude mít k dispozici peněžní prostředky k minimálním měsíčním 

výlohám. Následně se ovšem zisky každým rokem navyšují. Jestliže tento trend vydrží, 

budou moci podnikatelé zrealizovat své cíle a vize do budoucnosti. V příloze č. 5 je 

znázorněna rozvaha pro osobní potřeby podnikatelů k přehlednému pohledu na majetek 

a zdroje financování v jejich prvním roce společného podnikání. 

 

4.5 Exekutivní souhrn 

Práce, zabývající se sestavením podnikatelského záměru, je zaměřena na prodej 

palivového dřeva. Právní formou je živnost, na jejímž základě podniká Kristýna 

Štěpánová společně s Lukášem Mertlíkem. Podnik se specializuje na zpracování 

různých druhů dřeva pro potřebu zákazníků, kteří využívají topení na tuhá paliva. Dřevo 

je rozděleno na tvrdé a měkké a zpracováváno na délku 25 – 33 cm. Na táborový oheň 

si zákazník může nakoupit třísky balené v jutových pytlích. Dodávka dřeva 

k zákazníkovi je uskutečněna buď přímo podnikovou dodávkou, v případě malého 

množství dřeva, nebo zprostředkovaným dopravcem. Prodeji přechází řada následných 

činností. Dřevo, které je dopraveno z lesa musí určitou dobu schnout a zpracovávat se. 

Činností firmy je však i zpracování dřeva přímo na pozemcích zájemců, nebo samotný 

odvoz přebytečného dřeva.  
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Hlavním posláním firmy je rozšíření známosti mezi lidmi a budování dobrého jména. 

Nutností je odvádět kvalitní práci, která bude odměněna vracejícími se klienty, ale také 

budování dalších vztahů a získávání nových zákazníků. Velkou výzvou bude vyrovnání 

se konkurenci. Proto bude klíčovým faktorem k úspěchu marketingová strategie. 

 

Cílovými zákazníky pro podnik jsou převážně lidé z rodinných domků, chataři a 

chalupáři, a jak už bylo zmíněno, v menším měřítku je pozornost zaměřena na 

kempinkové oblasti.  

 

Na rozjezd činnosti si podnik zřídil úvěr, který využije k předzásobení dřevem a 

k pokrytí části výdajů na založení podniku. K provozování palivového dřeva je nutností 

technické vybavení. Veškerý majetek používaný v podniku je zobrazen v soupisu 

majetku. Celkové roční výdaje podniku jsou téměř konstantní položkou i v dalších třech 

letech s výjimkou zásobovacích výdajů, které jsou variabilní vzhledem ke zvyšujícímu 

se objemu prodeje. Odhad příjmů za tři roky má zvyšující se charakter. Z toho důvodu 

se navyšuje i zisk, který si podnikatelé dělí rovným dílem. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo sestavení podnikatelského plánu, který se týkal 

založení malého podniku. Na základě nabytých teoretických poznatků a provedení 

analýzy okolí mohl být vytvořen podnikatelský plán, který se na základě živnosti 

zabývá prodejem palivového dřeva. Firma Kristýna Štěpánová – palivové dřevo, 

nacházející se ve vesnici Miskolezy, by měla být situována v prostředí, ve kterém má 

reálnou možnost v prosazení se mezi konkurenty a dosažení prosperity.  

 

První část bakalářské práce je teoretická a věnuje se vysvětlení základních pojmů 

ohledně podnikání. Dále je detailně rozpracována problematika podnikání na základě 

živnostenského oprávnění, tedy výhody a nevýhody živnosti, podmínky pro její 

provozování, rozdělení, atd. Následně je v práci zmíněno o obchodních společnostech a 

jejich dělení. Jelikož 1. 1. 2014 vešel v platnost nový Zákon o obchodních korporacích a 

práce byla zpracovávána již v roce 2013, řídí se tehdy platným zákonem. Ovšem 

aktuální změny jsou zachyceny v přehledové tabulce rozdělení obchodních společností. 

Nicméně teoretická část také objasňuje pojem podnikatelský plán, především jeho 

strukturu a také marketingové analýzy nezbytné pro vyhodnocení konkurence a okolí.  

 

Druhá část práce analyzuje okolí podniku, kde hlavním záměrem je zobrazení 

skutečného prostředí bez jakéhokoli zkreslení a současná situace. Ke zkoumání byla 

využita SLEPT analýza s podrobným popisem jednotlivých faktorů, Porterův model 

konkurenčních sil a SWOT analýza, ve které jsou zhodnoceny silné a slabé stránky 

podniku, jeho příležitosti a hrozby, kterým by se podnik měl postavit a zvládnout je 

vyřešit. 

 

V části vlastních návrhů řešení, kde se začíná zpracovávat podnikatelský plán, je 

v úvodu uveden popis podniku, předmět a forma podnikání, jeho cíle a vize do 

budoucnosti. Snahou marketingového plánu je zacílení na skupinu potencionální 

zákazníků, ze kterých by se mohla stát loajální klientela. Klade také důraz na odlišení se 

od konkurence. Zaměřuje se na sestavení marketingového mixu, kde jsou mimo jiné 

vyčísleny výdaje na propagaci. Následuje provozní plán, který řeší otázky běžného 
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provozu, jako je provozní doba, dodávky dřeva a jeho zásobení, technické zázemí, 

personální složení a mnohé další. Jednou z nejdůležitějších pasáží práce bylo sestavení 

finančního plánu, který tvoří předpoklad budoucího finančního vývoje. Na samém 

počátku podnikání bylo nezbytné zřídit si úvěr. Zapotřebí bylo určit výdaje na založení 

podniku, ale také celkové roční výdaje. Obsahem finančního plánu je i soupis majetku. 

Odhad příjmů odráží postupné navyšování objemu prodeje v prvních třech letech 

podnikání, stejně tak i následující kalkulace zisku. 

 

Závěrem je nezbytné podotknout, že je nutné brát v úvahu veškerá rizika, která 

s podnikáním souvisí, ať už jde o legislativní záležitosti nebo neschopnost dostát svým 

závazkům.  Takto koncipovaný podnik má šanci v daném prostředí uspět. 
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PŘÍLOHA Č. 1: Harmonogram zahájení podnikání 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Průběh zakládání 
2013 2014 2015 

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

Tvorba 

podnikatelského plánu                               

Příprava marketingové 

propagace                               

Školení 
                              

Nákup PC + 

komponenty, SW, 

ochran. pomůcek                               

Postupné čerpání úvěru 
                              

Zásobení dřevem 
                              

Ohlášení živnosti na 

příslušných úřadech                               

Začátek podnikání 
                              

Začátek splácení úvěru 
                              

 

  



 

II 

 

PŘÍLOHA Č. 2: Grafický návrh letáku 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

  



 

III 

 

PŘÍLOHA Č. 3: Grafický návrh vizitky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 

  



 

IV 

 

PŘÍLOHA Č. 4: Splátkový kalendář 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Škodová, 2014 ) 

 

Číslo platby 
Datum 

platby 
Typ platby Výše platby 

Z toho 

jistina 
Z toho úrok 

1 2014-12-09 čerpání 200000     

2 2014-12-20 splátka úroků 629,44     

3 2015-01-20 splátka 6640 4923,33 1716,67 

4 2015-02-20 splátka 6640 4965,59 1674,41 

5 2015-03-20 splátka 6640 5008,21 1631,79 

6 2015-04-20 splátka 6640 5051,20 1588,80 

7 2015-05-20 splátka 6640 5094,56 1545,44 

8 2015-06-20 splátka 6640 5138,28 1501,72 

9 2015-07-20 splátka 6640 5182,39 1457,61 

10 2015-08-20 splátka 6640 5226,87 1413,13 

11 2015-09-20 splátka 6640 5271,73 1368,27 

12 2015-10-20 splátka 6640 5316,98 1323,02 

13 2015-11-20 splátka 6640 5362,62 1277,38 

14 2015-12-20 splátka 6640 5408,65 1231,35 

15 2016-01-20 splátka 6640 5455,07 1184,93 

16 2016-02-20 splátka 6640 5501,90 1138,10 

17 2016-03-20 splátka 6640 5549,12 1090,88 

18 2016-04-20 splátka 6640 5596,75 1043,25 

19 2016-05-20 splátka 6640 5644,79 995,21 

20 2016-06-20 splátka 6640 5693,24 946,76 

21 2016-07-20 splátka 6640 5742,11 897,89 

22 2016-08-20 splátka 6640 5791,39 848,61 

23 2016-09-20 splátka 6640 5841,10 798,90 

24 2016-10-20 splátka 6640 5891,24 748,76 

25 2016-11-20 splátka 6640 5941,81 698,19 

26 2016-12-20 splátka 6640 5992,81 647,19 

27 2017-01-20 splátka 6640 6044,25 595,75 

28 2017-02-20 splátka 6640 6096,13 543,87 

29 2017-03-20 splátka 6640 6148,45 491,55 

30 2017-04-20 splátka 6640 6201,22 438,78 

31 2017-05-20 splátka 6640 6254,45 385,55 



 

V 

 

32 2017-06-20 splátka 6640 6308,14 331,86 

33 2017-07-20 splátka 6640 6362,28 277,72 

34 2017-08-20 splátka 6640 6416,89 223,11 

35 2017-09-20 splátka 6640 6471,97 168,03 

36 2017-10-20 splátka 6640 6527,52 112,48 

37 2017-11-20 splátka 6633,41 6576,96 56,45 

 

  



 

VI 

 

PŘÍLOHA Č. 5: Rozvaha pro osobní potřeby podnikatelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Rozvaha k 31. 12. 2015 

Stálá aktiva 402 049 Kč Vlastní zdroje 452 049 Kč 

DHM 393 249 Kč 
Účet individuálního 

podnikatele 
452 049 Kč 

DNM 8 800 Kč   

Oběžná aktiva 222 380 Kč Cizí kapitál 172 380 Kč 

Zásoby 78 000 Kč Dlouhodobé závazky 126 960 Kč 

Pokladna 30 500 Kč Krátkodobé závazky 45 420 Kč 

Bankovní účty 113 880 Kč   

Aktiva celkem 624 429 Kč Pasiva celkem 624 429 Kč 

 

 


